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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Το πλαίσιο του έργου 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει καταστεί σαφές ότι επιβάλλεται η δημιουργία μηχανισμών και 

συστημάτων ώστε να καταγράφονται και να αναλύονται οι αλλαγές που σημειώνονται στα 

οικονομικά συστήματα, προβλέποντας ειδικότερα όχι μόνο τις μεταβολές στον αριθμό και στο 

περιεχόμενο των θέσεων εργασίας αλλά και τις διαχρονικές διαφοροποιήσεις σε ποιοτικά 

χαρακτηριστικά τους όπως οι ανάγκες σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του ανθρώπινου 

δυναμικού με βάση τις ευρύτερες εξελίξεις, με έμφαση στην κάλυψη των μελλοντικών αναγκών 

της αγοράς εργασίας. Η έγκαιρη πληροφόρηση επί των επερχόμενων αλλαγών ενισχύει τις 

προσπάθειες τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση δράσεων που 

μπορούν να συμβάλλουν στην πιο αποτελεσματική προσαρμογή των νέων αναγκών στις 

υπάρχουσες συνθήκες του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των οικονομικών συστημάτων 

ευρύτερα.  

Ήδη σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υφίστανται τέτοιοι μηχανισμοί παρακολούθησης 

των αλλαγών και εξελίξεων στην αγορά εργασίας, με απώτερο σκοπό την παροχή έγκυρης 

πληροφόρησης προς όλους τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους στη λειτουργία της αγοράς 

εργασίας σχετικά για τις αλλαγές που διενεργούνται.  

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

της χώρας ανέθεσε στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΑΔ) ανέλαβε 

να καταρτίσει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διάγνωση Αναγκών Αγοράς Εργασίας σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο, μέσω της λειτουργίας αντίστοιχου μηχανισμού που προϋποθέτει τη 

συνεργασία του ΕΙΕΑΔ με τις περιφέρειες. Το Σχέδιο Δράσης καταρτίστηκε από το ΕΙΕΑΔ σε 

διάρκεια ενός μηνός, έλαβε τη σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών του Υπουργείου και των 

κοινωνικών εταίρων και υπεβλήθη προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία το ενέκρινε 

στις 19-5-2015.  

Έχοντας όμως οι περιφέρειες - ήδη πριν την έγκριση του εθνικού μηχανισμού - προβεί στο 

σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός αυτόνομου μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς 

εργασίας, κρίθηκε σκόπιμη η ανάπτυξη συνεργασίας τους με το ΕΙΕΑΔ, ώστε να τροφοδοτηθεί ο 

εθνικός μηχανισμός με στοιχεία των περιφερειακών μηχανισμών. Ως εκ τούτου τέθηκε ένα 

χρονοδιάγραμμα που όριζε ότι σε πρώτη φάση, και πιο συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του 2015, οι 
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περιφέρειες της χώρας οφείλουν - ακολουθούμενες ένα minimum προδιαγραφών μεθοδολογικής 

προσέγγισης που εκπόνησε το ΕΙΕΑΔ - να παρέχουν στοιχεία για τις ανάγκες της περιφερειακής 

αγοράς εργασίας, με στόχο να ενσωματωθούν στον εθνικό μηχανισμό. Σε δεύτερη φάση (μετά 

τον Ιανουάριο 2016), και αφού αξιολογηθεί η προηγούμενη φάση λειτουργίας του συστήματος, 

οι περιφέρειες καλούνται να συμβάλλουν στην προσπάθεια επικαιροποίησης των δεδομένων 

που τροφοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού μηχανισμού ώστε να συστηματοποιηθεί η 

διαδικασία και να παρέχονται με περιοδικότητα, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα οι απαιτούμενες 

πληροφορίες. 

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στην υποχρέωση της Περιφέρειας Αττικής να παρέχει έγκυρα 

στοιχεία και πληροφορίες για την οικεία περιφερειακή αγορά εργασίας, βασιζόμενη στις 

κατευθυντήριες αρχές της κοινής μεθοδολογίας που δόθηκαν από το ΕΙΕΑΔ και προκειμένου να 

τροφοδοτηθεί η βάση δεδομένων του εθνικού μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς 

εργασίας. 

 

1.2  Ο ρόλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τη λειτουργία 

Παρατηρητηρίου Απασχόλησης. 

 

Προκειμένου να επιτευχθεί η συστηματική και οργανωμένη παρακολούθηση των αναγκών της 

περιφερειακής αγοράς εργασίας κρίνεται αναγκαία η λειτουργία ενός περιφερειακού 

μηχανισμού διάγνωσης αναγκών ως Παρατηρητήριο Απασχόλησης. Το Παρατηρητήριο 

Απασχόλησης μέσα από ένα δίκτυο φορέων και οργανισμών θα έχει ως αντικείμενο εργασιών τη 

συλλογή, έρευνα και ανάλυση σε συστηματική / περιοδική βάση μικροοικονομικών και 

μακροοικονομικών μεγεθών και στοιχείων που αφορούν στη ζήτηση εργασίας έτσι όπως αυτή 

διαμορφώνεται και εξελίσσεται στην Περιφέρεια Αττικής. Ειδικότερα, η δραστηριοποίηση του 

Παρατηρητηρίου Απασχόλησης θα αποσκοπεί:  

 στην τροφοδότηση του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς 

Εργασίας με τα απαραίτητα στατιστικά δεδομένα της περιφερειακής αγοράς εργασίας για 

το σύνολό της αλλά για σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων. Ειδικότερα θα 

παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα εξής θεματικά πεδία:  

 Κενές θέσεις εργασίας και θέσεις εργασίας που με δυσκολία καλύπτονται. 

 Κριτήρια πρόσληψης-απασχόλησης σε επαγγελματικό/κλαδικό επίπεδο.  
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 Δυναμική των κλάδων και των επαγγελμάτων καθώς και των προϋποθέσεων για την 

αύξηση της απασχόλησης σε επαγγέλματα και κλάδους.  

 Παραγωγικότητα των κλάδων και των πρόσφατων μεταβολών αυτής σε 

συγκεκριμένους κλάδους.  

 Δυναμισμός κλάδων/επαγγελμάτων σε αναλυτικότερο επίπεδο από τις επίσημες 

κατηγοριοποιήσεις που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των δευτερογενών 

δεδομένων (π.χ. συμπεριλαμβάνοντας «πράσινα» επαγγέλματα).  

 Επαγγελματικές και τις «οριζόντιες» δεξιότητες συγκεκριμένων επαγγελμάτων.  

 στην ανάπτυξη προτάσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη καλύτερη σύνδεση 

των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε 

περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα αποτελέσματα των 

ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών όσο και το κανονιστικό πλαίσιο αναγνώρισης και 

πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται μέσω μη-τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης 

μάθησης, έτσι όπως διαμορφώθηκε από το ΕΟΠΠΕΠ με βάση και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Προσόντων. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω η εύρυθμη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης 

προϋποθέτει:  

 τη δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων σε 

επαγγέλματα, δεξιότητες και ειδικότητες 

 τη συνεργασία με φορείς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας, καθώς και της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε αμφίδρομη βάση πληροφόρησης 

 την αξιοποίηση κεκτημένης τεχνογνωσίας από παρόμοια εγχειρήματα στο παρελθόν στην 

Ελλάδα (π.χ. Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική Α.Ε., Εθνικό 

Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) και στο εξωτερικό έως σήμερα (π.χ. 

European Network for SME, Regional labour market observatory στη Moravia-Silesia της 

Τσεχίας, Marchmont Observatory στη Μεγ. Βρετανία, κλπ) 

 την τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής από κατάλληλο εξωτερικό σύμβουλο 

(Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών - ΕΕΑ) που θα διαθέτει εξειδικευμένους 

εμπειρογνώμονες 

 την κατάρτιση Οδικού Χάρτη για τη σύσταση και εδραίωση του Περιφερειακού Μηχανισμού 

Διάγνωσης Αναγκών στην Περιφέρεια Αττικής. 
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2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2.1 Μεθοδολογία ποσοτικής έρευνας 

 

Η ερευνητική ομάδα του ΕΑΑ διενέργησε έρευνα πεδίου για τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων 

σε δείγμα επιχειρήσεων, σχετικά με τη διερεύνηση και καταγραφή των αναγκών σε οριζόντιες 

δεξιότητες και μονοψήφιες ειδικότητες. Έμφαση δόθηκε στην καταγραφή των κενών θέσεων 

εργασίας, αλλά και των θέσεων εργασίας που με δυσκολία καλύπτονται στην περιφέρεια Αττικής, 

αναλύοντας ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών. Ειδικότερα διερευνήθηκαν τα εξής:  

 πόσες κενές θέσεις υπάρχουν, σε ποιους κλάδους και επαγγέλματα, ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά των κενών θέσεων και των επιχειρήσεων στις οποίες καταγράφονται, για 

πόσο καιρό και για ποιο λόγο παραμένουν κενές.  

 ποια είναι τα κριτήρια πρόσληψης-απασχόλησης σε επαγγελματικό/κλαδικό επίπεδο.  

 ποια είναι η δυναμική των κλάδων και των επαγγελμάτων καθώς και των προϋποθέσεων 

για την αύξηση της απασχόλησης σε επαγγέλματα και κλάδους 

 ποιες είναι «οριζόντιες» και/ή επαγγελματικές δεξιότητες στις οποίες διαπιστώνεται 

έλλειψη στην περιφέρεια; Ποιες είναι οι δεξιότητες αυτές, σε ποια επαγγέλματα και 

κλάδους διαπιστώνονται οι σχετικές ελλείψεις. 

Για τη διενέργεια της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ανίχνευσης αναγκών των 

επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες του ΕΙΕΑΔ, το οποίο απευθύνθηκε στους γενικούς 

διευθυντές ή στους υπευθύνους προσωπικού μεγάλων επιχειρήσεων και στους ιδιοκτήτες 

μικρότερων επιχειρήσεων. Η έρευνα κάλυψε τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας με εξαίρεση των κλάδων: δημόσια διοίκηση και άμυνα, ετερόδικοι οργανισμοί, 

νοικοκυριά που προσφέρουν υπηρεσίες. Συμπεριλήφθηκαν επιχειρήσεις με τουλάχιστον 1+1 

άτομα και άνω, δηλαδή με έναν εργοδότη και τουλάχιστον 1 εργαζόμενο.  

Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε ώστε να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα, η υψηλή απόκριση 

και γενικά να πληρούνται οι προδιαγραφές υψηλής ποιότητας κατά την ποσοτική έρευνα.  

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης. Αποφασίστηκε να 

αναπτυχθεί και να χρησιμοποιηθεί ένα ηλεκτρονικό (διαδικτυακό) ερωτηματολόγιο, στο οποίο 

είχε πρόσβαση μόνο η ομάδα των συνεντευκτών. Μέσω της αξιοποίησης του ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου, αφενός επιταχύνθηκε η διαδικασία συλλογής και καταχώρησης των 

δεδομένων και αφετέρου περιορίστηκε αισθητά ο κίνδυνος λαθών κατά τη μεταφορά των 
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απαντήσεων από αρχείο σε αρχείο (από έντυπη μορφή σε αρχείο excel για λόγους ενοποίησης 

και από αρχείο excel στο SPSS για τη στατιστική επεξεργασία). 

Για την επικοινωνία με τις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν βάσεις δεδομένων του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Η έρευνα πεδίου διεξήχθη μεταξύ 3 και 10 Νοεμβρίου 

2015 και οδήγησε στην συγκέντρωση δεδομένων από 202 επιχειρήσεις, με συνολικό πληθυσμό 

ενδιαφέροντος 1850 επιχειρήσεις. Ο τελικός βαθμός απόκρισης ήταν 11,08%. Η στρωματοποίηση 

του δείγματος έγινε ως προς τρεις παραμέτρους: τον κλάδο, την Περιφερειακή Ενότητα έδρας της 

επιχείρησης και το είδος της επιχείρησης (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) 

Όπως φαίνεται, οι κατανομές των κλάδων επιχειρήσεων στο δείγμα δεν είναι αναλογικές των 

κατανομών που παρουσιάζουν στο συνολικό πληθυσμό. Ωστόσο, η αναλογική απόκλιση που 

παρουσιάζεται προέκυψε σκόπιμα, με βασικό στόχο την αύξηση της αξιοπιστίας των 

αποτελεσμάτων για τους κλάδους με μικρό πληθυσμό.  

Συνοπτικά, κάθε επιμέρους κλάδος αντιμετωπίστηκε ως αυτόνομος πληθυσμός και επιδιώχθηκε η 

όσο το δυνατόν εγκυρότερη αντιπροσώπευση του στην έρευνα. Ως γενικός κανόνας, στους 

κλάδους με μεγάλο πληθυσμό η εκπροσώπηση στο δείγμα μειώθηκε ενώ στους κλάδους με μικρό 

πληθυσμό οι σχετικές αναλογίες στο δείγμα αυξήθηκαν. Η συγκεκριμένη απόφαση οδήγησε στην 

αύξηση της αξιοπιστίας των δεδομένων των μικρότερων κλάδων, χωρίς να προκαλείται 

ουσιαστική μεταβολή στην εκπροσώπηση των μεγαλύτερων.  

Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι στόχοι δειγματοληψίας σύμφωνα με τις υπόλοιπες παραμέτρους 

(περιφερειακή ενότητα, αριθμός εργαζομένων). Πρακτικά, για κάθε κλάδο διαμορφώθηκαν οι 

αντίστοιχες ομάδες και με αναλογικό τρόπο ορίστηκε το απαιτούμενο δείγμα. Τα αποτελέσματα 

αυτής της διάστασης δειγματοληψίας παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 1 . 

Πίνακας 1 Κλάδοι ανά περιφερειακή ενότητα τοπικού καταστήματος 

 Βόρειου 

Τομέα 

Νότιου 

Τομέα 

Δυτικού 

Τομέα 

Κεντρικού 

Τομέα 

Πειραιώς Ανατολικής 

Αττικής 

Δυτικής 

Αττικής 

Νήσοι 

Count Count Count Count Count Count Count Count 

 

Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο. επισκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων 

1 4 2 7 2 2 1 2 

Επαγγελματικές, 
επιστημονικές και 
τεχνικές 
δραστηριότητες 

1 5 2 3 1 2 1 2 

Κατασκευές 6 2 1 2 1 3 2 0 
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 Βόρειου 

Τομέα 

Νότιου 

Τομέα 

Δυτικού 

Τομέα 

Κεντρικού 

Τομέα 

Πειραιώς Ανατολικής 

Αττικής 

Δυτικής 

Αττικής 

Νήσοι 

Count Count Count Count Count Count Count Count 

Μεταφορά και 
αποθήκευση 

1 2 1 2 2 1 3 0 

Μεταποίηση 4 3 3 2 2 2 2 0 

Δραστηριότητες 
υπηρεσιών παροχής 
καταλύματος και 
υπηρεσιών εστίασης 

2 2 0 5 1 1 3 4 

Τέχνες, διασκέδαση 
και ψυχαγωγία 

3 3 0 3 2 2 1 0 

Άλλες δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών 

3 6 0 4 0 0 0 0 

Ενημέρωση και 
επικοινωνια 

2 3 2 2 1 2 1 0 

Διοικητικές και 
υποστηρικτικές 
δραστηριότητες 

1 3 0 2 0 0 0 1 

Διαχείριση ακίνητης 
περιούσιας 

0 1 1 3 2 5 0 0 

Εκπαίδευση 2 2 0 4 0 2 1 1 

Χρηματοπιστωτικές 
και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες 

2 0 2 4 0 2 0 0 

Ανθρώπινη υγεία και 
κοινωνική μέριμνα 

1 1 1 1 2 2 1 1 

Παροχή νερού, 
επεξεργασία 
λυμάτων, διαχείριση 
αποβλήτων και 
δραστηριότητες 
εξυγίανσης 

0 1 0 1 1 0 0 0 

Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού 
αεριού, ατμού και 
κλιματισμού 

1 2 1 1 0 0 0 0 

 

Η μεθοδολογική επιλογή για στρωματοποίηση με βάση το είδος της επιχείρησης είχε ως 

αποτέλεσμα την παρακάτω κατανομή.  

Πίνακας 2 Mέγεθος τοπικού καταστήματος επιχείρησης 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Έως 10 άτομα 156 77,2 (73.66 ΕΛΣΤΑΤ 2012) 77,2 77,2 

11-19 άτομα 21 10,4 (7.02 ΕΛΣΤΑΤ 2012) 10,4 87,6 

20-49 άτομα 16 7,9 (5.31 ΕΛΣΤΑΤ 2012) 7,9 95,5 
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 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

50 + άτομα 9 4,5(8.79 ΕΛΣΤΑΤ 2012) 4,5 100,0 

Σύνολο 202 100,0 100,0  

 

Από τα δεδομένα των 202 επιχειρήσεων του δείγματος φαίνεται ότι στην πλειονότητα τους 

πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις, έως 10 εργαζομένων, σε ποσοστό παρόμοιο με αυτό που δίνει 

η ΕΛΣΤΑΤ για το 2012. Γενικά, τα αποτελέσματα συμπίπτουν με τα δεδομένα του 2012 της 

ΕΛΣΤΑΤ, εμφανίζοντας μικρή αύξηση, της τάξης των 3-4 ποσοστιαίων μονάδων για τις μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις (έως και 49 άτομα), ενώ για τις μεγάλες, των οποίων ο αριθμός είναι αρκετά 

μικρός σημειώνεται πτώση του ποσοστού τους σε σχέση με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ κατά 4%. 

Η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής σε ολόκληρη κλίμακα εκτιμάται με το συντελεστή Cronbach’s 

alpha που δείχνει την ομοιογένεια μιας κλίμακας. Για να θεωρείται αποδεκτή η τιμή του 

Cronbach’s alpha θα πρέπει να είναι >0.7. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του συντελεστή 

Cronbach’s alpha τόσο μεγαλύτερη είναι η αξιοπιστία. Στην παρούσα έρευνα ο συντελεστής 

Cronbach’s alpha για 51 μεταβλητές ήταν 0.815.  
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2.2 Περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι κλάδοι των επιχειρήσεων του δείγματος. 

 
Πίνακας 3 Κλάδοι επιχειρήσεων του δείγματος 

 Συχνότητα  Ποσοστό 

1. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. 

επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 
21 10,4 

2. Επαγγελματικές, επιστημονικές και 

τεχνικές δραστηριότητες 
17 8,4 

3. Κατασκευές 17 8,4 

4. Μεταφορά και αποθήκευση 12 5,9 

5. Μεταποίηση 18 8,9 

6. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής 

καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης 
18 8,9 

7. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 14 6,9 

8. Άλλες δραστηριότητες παροχής 

υπηρεσιών 
13 6,4 

9. Ενημέρωση και επικοινωνία 13 6,4 

10. Διοικητικές και υποστηρικτικές 

δραστηριότητες 
7 3,5 

11. Διαχείριση ακίνητης περιούσιας 12 5,9 

12. Εκπαίδευση 12 5,9 

13. Χρηματοπιστωτικές και 

ασφαλιστικές δραστηριότητες 
10 5,0 

14. Ανθρώπινη υγεία και κοινωνική 

μέριμνα 
10 5,0 

15. Παροχή νερού, επεξεργασία 

λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και 

δραστηριότητες εξυγίανσης 

3 1,5 

16. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 

φυσικού αεριού, ατμού και κλιματισμού 
5 2,5 

Σύνολο 202 100,0 

 
 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα οι επιχειρήσεις του δείγματος δραστηριοποιούνται, κυρίως, στον 

Κεντρικό και Νότιο Τομέα, οι οποίοι συγκεντρώνουν συνολικά ποσοστά 42,6%. Χαμηλότερα 

ποσοστά εμφανίζουν οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα στον Δυτικό Τομέα, τον Πειραιά, την 

Δυτική Αττική και τους Νήσους. 
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Πίνακας 4 Διοικητική Περιφερειακή Ενότητα δραστηριοποίησης τοπικού καταστήματος επιχείρησής 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Βόρειου Τομέα 30 14,9 14,9 14,9 

Νότιου Τομέα 40 19,8 19,8 34,7 

Δυτικού Τομέα 16 7,9 7,9 42,6 

Κεντρικού Τομέα 46 22,8 22,8 65,3 

Πειραιώς 17 8,4 8,4 73,8 

Ανατολικής Αττικής 26 12,9 12,9 86,6 

Δυτικής Αττικής 16 7,9 7,9 94,6 

Νήσοι 11 5,4 5,4 100,0 

Σύνολο 202 100,0 100,0  

 
Στην συνέχεια, παρουσιάζονται οι Διοικητικές Περιφερειακές Ενότητες της έδρας των 

επιχειρήσεων (Πίνακας 5). 

 
Πίνακας 5 Διοικητική Περιφερειακή Ενότητα έδρας του τοπικού καταστήματος της επιχείρησης 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Βόρειου Τομέα 32 15,8 15,8 15,8 

Νότιου Τομέα 39 19,3 19,3 35,1 

Δυτικού Τομέα 15 7,4 7,4 42,6 

Κεντρικού Τομέα 46 22,8 22,8 65,3 

Πειραιώς 17 8,4 8,4 73,8 

Ανατολικής Αττικής 26 12,9 12,9 86,6 

Δυτικής Αττικής 16 7,9 7,9 94,6 

Νήσοι 11 5,4 5,4 100,0 

Σύνολο 202 100,0 100,0  

 
Σημειώνεται ότι η έδρα του τοπικού καταστήματος και η κύρια περιοχή του συμπίπτουν στο 

σύνολο σχεδόν των εξεταζόμενων επιχειρήσεων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι λογικό, καθώς το 

δείγμα αποτελείτο, σε μεγάλο ποσοστό, από μικρές επιχειρήσεις, με λίγους εργαζόμενους. 

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται ο μέσος όρος ίδρυσης των επιχειρήσεων του δείγματος ο οποίος 

είναι το 2002.  
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Πίνακας 6 Μέσος όρος έτους ίδρυσης των επιχειρήσεων 

 N Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος 

όρος 

Πότε ιδρύθηκε η 

επιχείρηση 
202 1918 2015 2002 

N (listwise) 202    

 
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων στα τοπικά καταστήματα των επιχειρήσεων είναι 10 άτομα, 

ενώ υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από έναν έως και 120 υπαλλήλους (Πίνακας 

7).  

Πίνακας 7 Μέσος όρος υπαλλήλων τοπικού καταστήματος 

 N Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος 

όρος 

Πόσα άτομα 

απασχολούνται σήμερα στο 

τοπικό κατάστημα της 

επιχείρησή σας; 

202 1 120 10 

     

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων (84,2%) διαθέτει μόνο ένα κατάστημα (Πίνακας 8).Για 

τις 32 επιχειρήσεις που διατηρούν πάνω από ένα κατάστημα, καταγράφηκε το πλήθος των 

εργαζομένων συνολικά σε όλα τα καταστήματα (Πίνακας 9), με μέσο όρο 55 υπαλλήλους και 

μέγιστο αριθμό υπαλλήλων τους 400. 

Πίνακας 8 Ποσοστό εμφάνισης ενός μόνο καταστήματος για την επιχείρηση 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Yes 32 15,8 15,8 15,8 

No 170 84,2 84,2 100,0 

Σύνολο 202 100,0 100,0  

 
Πίνακας 9 Μέσος όρος συνόλου εργαζομένων σε επιχειρήσεις με πάνω από ένα κατάστημα 

 N Ελάχιστος Μέγιστο Μέσος 

όρος 

Τυπική απόκλιση 

 32 1 400 55,19 77,294 

N (listwise) 32     
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Στον Πίνακα 10 παρουσιάζεται το μέγεθος της επιχείρησης στο σύνολο (συμπεριλαμβανομένων 

όλων των καταστημάτων) για τις επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα κατάστημα. Σε σχέση με 

το μέγεθος των τοπικών καταστημάτων που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 7, παρατηρείται 

μεγαλύτερη συχνότητα των επιχειρήσεων με περισσότερους από 50 απασχολούμενους. 

 
Πίνακας 10 Μέγεθος επιχείρησης για τις επιχειρήσεις με πάνω από ένα κατάστημα 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Έως δέκα άτομα 9 4,5 28,1 28,1 

11-19 άτομα 4 2,0 12,5 40,6 

20-49 άτομα 8 4,0 25,0 65,6 

50 και άνω άτομα 11 5,4 34,4 100,0 

Σύνολο 32 15,8 100,0  

Missing System 170 84,2   

Σύνολο 202 100,0   

 
Ο μέγιστος αριθμός εργαζομένων άνω των 50 ετών στις εξεταζόμενες επιχειρήσεις του δείγματος 

είναι 35, με μέσο όρο τους 1.52 υπαλλήλους ανά επιχείρηση. Αντίστοιχα, ο μέγιστος αριθμός 

εργαζομένων κάτω των 30 ετών είναι 100, με μέσο όρο 2.83 υπαλλήλους ανά επιχείρηση. 

 
Πίνακας 11 Ηλικιακή ανάλυση εργαζομένων 

 N Ελάχιστος Μέγιστο Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

> 50 ετών; 202 0 35 1,52 4,302 

< 30 ετών; 202 0 100 2,83 8,318 

N (listwise) 202     

 

2.3 Περιγραφικά αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας 

 

Τα περιγραφικά αποτελέσματα της έρευνας επικεντρώνονται σε στοιχεία που αφορούν τις θέσεις 

εργασίας και ιδιαίτερα τις κενές θέσεις, τις δεξιότητες των εργαζομένων και τις καινοτομίες τις 

οποίες εισάγουν οι επιχειρήσεις στην αγορά. 
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Αρχικά, διερευνήθηκε η μεταβολή των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις με σημείο αναφοράς 

το προηγούμενο εξάμηνο (Πίνακας 12). Στην πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν παρατηρήθηκαν 

αλλαγές, ενώ αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό (24,8%) των τοπικών καταστημάτων τα οποία 

αύξησαν τις θέσεις εργασίας. Αντίθετα, πολύ μικρότερο εμφανίζεται το ποσοστό των 

επιχειρήσεων το οποίο μείωσε τις θέσεις εργασίας σε σχέση με έξι μήνες πριν (12,9%). 

 
Πίνακας 12 Μεταβολή θέσεων εργασίας τοπικού καταστήματος σε σχέση με έξι μήνες πριν 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό Ποσοστό 

 

Αυξήθηκαν 50 24,8 24,8 24,8 

Μειώθηκαν 26 12,9 12,9 37,6 

Παρέμειναν ίδιες 126 62,4 62,4 100,0 

Σύνολο 202 100,0 100,0  
 

Ακολούθως, εξετάστηκε ο μέσος χρόνος παραμονής των εργαζομένων στην επιχείρηση (Πίνακας 

13). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το διάστημα είναι αρκετά μοιρασμένο, συναντώντας υψηλά 

ποσοστά παραμονής υπαλλήλων μέχρι ένα χρόνο, από 1 μέχρι 3 χρόνια, από 3 έως 5 χρόνια και 

από 10 χρόνια και πάνω, ενώ μειωμένα είναι τα ποσοστά παραμονής για το διάστημα 5- 10 

χρόνια. 

 
Πίνακας 13 Μέσος χρόνος παραμονής εργαζομένων στην επιχείρηση 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

0-12 μήνες 51 25,2 25,2 25,2 

13-35 μήνες 39 19,3 19,3 44,6 

36-60 μήνες 49 24,3 24,3 68,8 

61-120 μήνες 18 8,9 8,9 77,7 

πάνω από 121 μήνες 45 22,3 22,3 100,0 

Σύνολο 202 100,0 100,0  

 
Στη συνέχεια, εξετάστηκε η ύπαρξη κενών θέσεων εργασίας για το τοπικό κατάστημα τη 

δεδομένη στιγμή. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 14, ενώ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

(81,7%) δεν έχει κενές θέσεις εργασίας, υπάρχει ένα ποσοστό της τάξεως του 18.3% που 

αναφέρει κενές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση τη δεδομένη στιγμή. 
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Πίνακας 14 Ποσοστό παρουσίας κενών θέσεων εργασίας στο τοπικό κατάστημα 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Ναι 37 18,3 18,3 18,3 

Όχι 165 81,7 81,7 100,0 

Σύνολο 202 100,0 100,0 
 

 
Στη συνέχεια διατυπώθηκαν διάφορες ερωτήσεις στις 37 επιχειρήσεις με κενές θέσεις εργασίας 

για το προφίλ των θέσεων αυτών. Η μεγαλύτερη ζήτηση εντοπίζεται σε ειδικότητες όπως οι 

επαγγελματίες και οι υπάλληλοι γραφείου (Πίνακας 15). Ως προς το πλήθος των κενών θέσεων 

(Πίνακας 16), οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν άμεση ανάγκη για ένα άτομο, ενώ ελάχιστες 

παρουσιάζουν ανάγκη για πάνω από 3 άτομα. Σχετικά με το απαιτούμενο εκπαιδευτικό επίπεδο 

για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας (Πίνακας 17), οι περισσότερες επιχειρήσεις ζητούν 

κατ’ ελάχιστο Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όσον αφορά στην επιθυμητή εμπειρία, 

η έρευνα έδειξε ότι για τους περισσότερους δεν αποτελεί σημαντικό κριτήριο, καθώς δε ζητούν 

χρόνια εμπειρίας, ενώ μοιρασμένα είναι τα ποσοστά όσων ζητούν 1, 2 ή 5 χρόνια (Πίνακας 18). 

Τέλος, το διάστημα το οποίο οι θέσεις παραμένουν κενές κυμαίνεται κυρίως σε 1 με 2 μήνες 

(Πίνακας 19). 

 
Πίνακας 15 Επαγγελματικές ειδικότητες κενών θέσεων για το τοπικό κατάστημα 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

ο 

Ανώτερα διευθυντικά και 

διοικητικά στελέχη 
2 1,0 6,1 6,1 

Επαγγελματίες 8 4,0 24,2 30,3 

Τεχνικοί και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα 
4 2,0 12,1 42,4 

Υπάλληλοι γραφείου 9 4,5 27,3 69,7 

Απασχολούμενοι στην παροχή 

υπηρεσιών και πωλητές 
1 ,5 3,0 72,7 

Ειδικευμένοι τεχνίτες και 

ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα 

3 1,5 9,1 81,8 

Χειριστές βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων 

και εξοπλισμού και 

συναρμολογητές (μονταδόροι) 

1 ,5 3,0 84,8 
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 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Ανειδίκευτοι εργάτες, 

χειρώνακτες και μικρο-

επαγγελματίες 

2 1,0 6,1 90,9 

Πρόσωπα μη δυνάμενα να 

καταταγούν 
3 1,5 9,1 100,0 

Σύνολο 33 16,3 100,0  

Missing System 169 83,7   

Σύνολο 202 100,0   

 
Πίνακας 16 Πλήθος κενών θέσεων εργασίας τοπικού καταστήματος 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

1,00 20 9,9 60,6 60,6 

2,00 9 4,5 27,3 87,9 

3,00 3 1,5 9,1 97,0 

5,00 1 ,5 3,0 100,0 

Σύνολο 33 16,3 100,0  

Missing System 169 83,7   

Σύνολο 202 100,0   

 
Πίνακας 17 Εκπαιδευτικό επίπεδο υποψηφίων για κενές θέσεις τοπικού καταστήματος 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

 

Πρωτοβάθμια 2 1,0 6,1 6,1 

Δευτεροβάθμια 13 6,4 39,4 45,5 

Μεταδευτεροβάθμια (ΙΕΚ 

κλπ) 
4 2,0 12,1 57,6 

Τριτοβάθμια 14 6,9 42,4 100,0 

Σύνολο 33 16,3 100,0  

Missing System 169 83,7   

Σύνολο 202 100,0   
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Πίνακας 18 Χρόνια επιθυμητής εμπειρίας υποψηφίων για κενές θέσεις τοπικού καταστήματος 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

,00 11 5,4 33,3 33,3 

1,00 8 4,0 24,2 57,6 

2,00 5 2,5 15,2 72,7 

3,00 2 1,0 6,1 78,8 

5,00 6 3,0 18,2 97,0 

8,00 1 ,5 3,0 100,0 

Σύνολο 33 16,3 100,0  

Missing System 169 83,7   

Σύνολο 202 100,0   

 
Πίνακας 19 Διάστημα σε χρόνια που παραμένουν κενές οι θέσεις στο τοπικό κατάστημα (μήνες) 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

,00 3 1,5 9,1 9,1 

1,00 15 7,4 45,5 54,5 

2,00 7 3,5 21,2 75,8 

3,00 3 1,5 9,1 84,8 

4,00 3 1,5 9,1 93,9 

5,00 2 1,0 6,1 100,0 

Σύνολο 33 16,3 100,0  

Missing System 169 83,7   

Σύνολο 202 100,0   

 
Σχετικά με τη μεταβολή των θέσεων εργασίας στον κλάδο δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων 

το επόμενο τρίμηνο, ένα κρίσιμο ποσοστό της τάξεως του 18.3% θεωρεί ότι οι θέσεις θα 

αυξηθούν (Πίνακας 20). 

Πίνακας 20 Ποσοστό επιχειρήσεων που πιστεύουν ότι οι θέσεις εργασίας του κλάδου τους θα αυξηθούν 
το επόμενο τρίμηνο  

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό Ποσοστό 

 

Ναι 37 18,3 18,3 18,3 

Όχι 146 72,3 72,3 90,6 

ΔΓ/ΔΑ 19 9,4 9,4 100,0 

Σύνολο 202 100,0 100,0  
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Γράφημα 1 Δυναμικότητα κλάδων ως προς τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 

Όπως φαίνεται στο ανωτέρω γράφημα ο κλάδος στον οποίο οι επιχειρηματίες θεωρούν ότι θα 

αυξηθούν οι θέσεις εργασίας είναι αυτός των άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, 

δηλαδή κυρίως στο πεδίο των προσωπικών, δημιουργικών και αισθητικών υπηρεσιών καθώς και 

στους κλάδους του χονδρεμπορίου/λιανεμπορίου, των επαγγελματικών, επιστημονικών και 

τεχνικών δραστηριοτήτων και μεταφοράς και αποθήκευσης.  

Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζονται οι περιφερειακές ενότητες στις οποίες οι επιχειρηματίες 

θεωρούν ότι στον κλάδο τους οι θέσεις εργασίας θα αυξηθούν τους επόμενους τρεις μήνες. Όπως 

διαφαίνεται δυναμικότερος είναι ο Κεντρικός Τομέας των Αθηνών, ακολουθούμενος από το 

Νότιο και Βόρειο Τομέα. Στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες το ποσοστό των επιχειρηματιών 

που θεωρεί ότι στον κλάδο του θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας είναι κάτω του 10%. 
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Χάρτης 1 Ποσοστό αύξησης θέσεων εργασίας σε κλαδικό επίπεδο ανά περιφερειακή ενότητα 

 

Σχετικά με την αύξηση των θέσεων εργασίας στο τοπικό κατάστημα των επιχειρήσεων το επόμενο 

τρίμηνο (Πίνακας 21), η πλειονότητα των επιχειρήσεων του δείγματος απάντησε αρνητικά σε 

αντιστοιχία με τη γενική πορεία του κλάδου. Ωστόσο, μια κρίσιμη μάζα της τάξεως του 19% των 

εξεταζόμενων επιχειρήσεων θεωρεί ότι οι θέσεις εργασίας στην επιχείρησή του θα αυξηθούν 

τους επόμενους τρεις μήνες. 

Πίνακας 21 Ποσοστό επιχειρήσεων που πιστεύουν ότι οι θέσεις εργασίας του τοπικού καταστήματος θα 
αυξηθούν το επόμενο τρίμηνο 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Ναι 38 18,8 18,8 18,8 

Όχι 144 71,3 71,3 90,1 

ΔΓ/ΔΑ 20 9,9 9,9 100,0 

Σύνολο 202 100,0 100,0  

 

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εντάσσονται κυρίως στους κλάδους των επαγγελματικών, 

επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων, στις άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, 

στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και στην εκπαίδευση.  
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Γράφημα 2 Δυναμικότητα κλάδων ως προς τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικά 

καταστήματα 

 

Οι επιχειρήσεις με προοπτικές δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας εντοπίζονται κυρίως στην 

ενότητα του Κεντρικού και του Νότιου Τομέα Αθηνών και εν συνεχεία στο Βόρειο Τομέα και την 

Ανατολική Αττική. 
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Χάρτης 2 Ποσοστό αύξησης θέσεων εργασίας σε τοπικά καταστήματα ανά περιφερειακή ενότητα 

 

Ακολούθως, διερευνήθηκε η ζητούμενη επαγγελματική ειδικότητα των υποψηφίων για τις κενές 

θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στο τοπικό κατάστημα το επόμενο τρίμηνο (Πίνακας 22). 

Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά του Πίνακα 16 για τις υφιστάμενες κενές θέσεις 

εργασίας και εντοπίζονται κυρίως σε επαγγελματίες και υπαλλήλους γραφείου. 

Πίνακας 22 Επαγγελματικές ειδικότητες κενών θέσεων που θα δημιουργηθούν το επόμενο τρίμηνο στο 
τοπικό κατάστημα 

Επαγγελματικές ειδικότητες Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 3 1,5 7,9 7,9 

Επαγγελματίες 13 6,4 34,2 42,1 

Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 3 1,5 7,9 50,0 

Υπάλληλοι γραφείου 11 5,4 28,9 78,9 

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και 

πωλητές 
3 1,5 7,9 86,8 

Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα 
1 ,5 2,6 89,5 

Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 

μηχανημάτων και εξοπλισμού και 

συναρμολογητές (μονταδόροι) 

2 1,0 5,3 94,7 
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Επαγγελματικές ειδικότητες Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικρο-

επαγγελματίες 
2 1,0 5,3 100,0 

Σύνολο 38 18,8 100,0  

 System 164 81,2 

  

Σύνολο 202 100,0   

 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν άμεση ανάγκη για ένα άτομο, ενώ εκείνες που παρουσιάζουν 

ανάγκη για πάνω από 3 άτομα είναι λίγο πάνω από το 10%. Όσον αφορά στο ζητούμενο 

εκπαιδευτικό επίπεδο για τις κενές θέσεις εργασίας (Πίνακας 24) οι περισσότερες επιχειρήσεις 

ζητούν κυρίως Τριτοβάθμια ή και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όσο αφορά στην επιθυμητή 

εμπειρία, η έρευνα έδειξε ότι περίπου για το 30% των επιχειρήσεων η εμπειρία δεν αποτελεί 

σημαντικό κριτήριο, ενώ για το 40% των επιχειρήσεων απαιτείται εμπειρία τουλάχιστον τριών 

ετών. 

 
Πίνακας 23 Πλήθος κενών θέσεων εργασίας τοπικού καταστήματος το επόμενο τρίμηνο 

   Κενές θέσεις Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

1,00 21 55,3 55,3 55,3 

2,00 9 23,7 23,7 78,9 

3,00 4 10,5 10,5 89,5 

4,00 1 2,6 2,6 92,1 

5,00 2 5,3 5,3 97,4 

6,00 1 2,6 2,6 100,0 

Σύνολο 38 100,0 100,0  

 
Πίνακας 24 Εκπαιδευτικό επίπεδο υποψηφίων για κενές θέσεις (επόμενο τρίμηνο) τοπικού 
καταστήματος 

Εκπαιδευτικό επίπεδο Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Πρωτοβάθμια 2 5,3 5,3 5,3 

Δευτεροβάθμια 9 23,7 23,7 28,9 

Επαγγελματικές σχολές 1 2,6 2,6 31,6 
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Εκπαιδευτικό επίπεδο Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Μεταδευτεροβάθμια (ΙΕΚ 

κλπ) 
6 15,8 15,8 47,4 

Τριτοβάθμια 16 42,1 42,1 89,5 

Μεταπτυχιακό / 

Διδακτορικό 
4 10,5 10,5 100,0 

Σύνολο 38 100,0 100,0  

 

 
Πίνακας 25 Χρόνια επιθυμητής εμπειρίας υποψηφίων για κενές θέσεις τοπικού καταστήματος (επόμενο 
τρίμηνο) 

     Έτη Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

,00 11 28,9 28,9 28,9 

1,00 6 15,8 15,8 44,7 

2,00 6 15,8 15,8 60,5 

3,00 11 28,9 28,9 89,5 

4,00 2 5,3 5,3 94,7 

5,00 2 5,3 5,3 100,0 

Σύνολο 38 100,0 100,0  
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Πολυπληθέστερη επαγγελματική ειδικότητα 

 
Στη συνέχεια η ερευνητική ομάδα προχώρησε σε ερωτήσεις σχετικά με την αξιολόγηση των 

δεξιοτήτων των υπαλλήλων, την πολυπληθέστερη ειδικότητα που επικρατεί στην επιχείρηση και 

την κρισιμότερη ειδικότητα για την ανταγωνιστικότητά της. 

Αρχικά, διερευνήθηκε η πολυπληθέστερη ειδικότητα της επιχείρησης και η αξιολόγηση των 

δεξιοτήτων των υπαλλήλων της ειδικότητας αυτής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι 

υπάλληλοι ανήκουν στην κατηγορία των επαγγελματιών και απασχολούμενων στην παροχή 

υπηρεσιών, με ποσοστά που συνολικά αγγίζουν το 46%, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά κατέχουν οι 

ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα καθώς και τα ανώτερα διευθυντικά και 

διοικητικά στελέχη. Αναλυτικά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί 

(Πίνακας 26). 

 
Πίνακας 26 Πολυπληθέστερη επαγγελματική ειδικότητα 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Ανώτερα διευθυντικά και 

διοικητικά στελέχη 
3 1,5 1,5 1,5 

Επαγγελματίες 42 20,8 20,8 22,3 

Τεχνικοί και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα 
23 11,4 11,4 33,7 

Υπάλληλοι γραφείου 27 13,4 13,4 47,0 

Απασχολούμενοι στην παροχή 

υπηρεσιών και πωλητές 
51 25,2 25,2 72,3 

Ειδικευμένοι τεχνίτες και 

ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα 

26 12,9 12,9 85,1 

Χειριστές βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων 

και εξοπλισμού και 

συναρμολογητές (μονταδόροι) 

5 2,5 2,5 87,6 

Ανειδίκευτοι εργάτες, 

χειρώνακτες και μικρο-

επαγγελματίες 

23 11,4 11,4 99,0 

Πρόσωπα μη δυνάμενα να 

καταταγούν 
2 1,0 1,0 100,0 

Σύνολο 202 100,0 100,0  
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Στους Πίνακες 27 – 42 αξιολογείται η επάρκεια των υπαλλήλων της πολυπληθέστερης 

επαγγελματικής ειδικότητας σε συγκεκριμένες δεξιότητες. Σε σχέση με τη χρήση της ελληνικής 

γλώσσας διαπιστώνεται ότι σε αρκετά μεγάλο ποσοστό (45%) οι υπάλληλοι έχουν επάρκεια, ενώ 

ελάχιστοι παρουσιάζουν ανεπάρκεια, σε ποσοστό μόλις 1,5% (Πίνακας 27). Όσο αφορά στις ξένες 

γλώσσες τα ποσοστά επάρκειας είναι περισσότερο μοιρασμένα, με την πλειονότητα να βρίσκεται 

στο μέσο (32,7%) και ελάχιστους να εμφανίζουν ανεπάρκεια (4,5%) (Πίνακας 28). Σε σχέση με την 

αριθμητική ικανότητα, οι περισσότεροι εμφανίζουν επάρκεια, με το 4 και 5 να συγκεντρώνουν το 

ποσοστό του 63,4% και ελάχιστοι να προσεγγίζουν την ανεπάρκεια, μόλις 8,5% (Πίνακας 29). 

Ακολουθεί η επάρκεια για τις βασικές ψηφιακές ικανότητες (Πίνακας 30), για την οποία οι 

περισσότεροι έχουν σχετικά υψηλή επάρκεια, λίγοι εμφανίζουν χαμηλή επάρκεια, ενώ υπάρχει 

και ένα ποσοστό 12,9 % των επιχειρήσεων που δεν τους αφορά η συγκεκριμένη ικανότητα. Για τις 

εξειδικευμένες ψηφιακές ικανότητες τα ποσοστά είναι αρκετά μοιρασμένα σε σχέση με τις 

βασικές ψηφιακές ικανότητες, αν και το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων δεν τους αφορά 

η συγκεκριμένη δεξιότητα (37,6%) (Πίνακας 31). Τα ποσοστά επάρκειας για την αναλυτική σκέψη 

βρίσκονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα (59,4%) για βαθμό επάρκειας 4 και 5 και μόλις το 8,4% για 

ανεπάρκεια ή πολύ μικρή επάρκεια (Πίνακας 32). Παρόμοια με τα ποσοστά επάρκειας για 

αναλυτική σκέψη είναι και αυτά που αφορούν την κριτική σκέψη, τη διάδοση και επεξεργασία 

των πληροφοριών (Πίνακας 33, 34 και 35 αντίστοιχα). Όσον αφορά την ικανότητα δια βίου 

μάθησης φαίνεται να υπάρχει σχετική έως πολύ καλή επάρκεια στην πλειοψηφία, καθώς οι 

βαθμοί 3, 4 και 5 συγκεντρώνουν το 72,3% του συνόλου, ενώ αρκετά υψηλό (16,3%) είναι και το 

ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν τους αφορά η συγκεκριμένη δεξιότητα (Πίνακας 36). Για τις 

διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες η πλειονότητα των εργαζομένων εμφανίζουν 

επάρκεια σε ποσοστό περίπου 40%, ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί που εμφανίζουν ανεπάρκεια, 1,5% 

(Πίνακας 37). 
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Πίνακας 27 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 3 1,5 1,5 1,5 

Λίγο 9 4,5 4,5 5,9 

Μέτρια 32 15,8 15,8 21,8 

Αρκετά 67 33,2 33,2 55,0 

Πολύ   91 45,0 45,0 100,0 

Σύνολο  202 100,0 100,0  

 
Πίνακας 28 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για γνώση ξένων γλωσσών 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 9 4,5 4,9 4,9 

Λίγο  28 13,9 15,1 20,0 

Μέτρια 66 32,7 35,7 55,7 

Αρκετά 53 26,2 28,6 84,3 

Πολύ 29 14,4 15,7 100,0 

 

Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

17 8,4 

  

Σύνολο 202 100,0   

 

Πίνακας 29 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για αριθμητική ικανότητα 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου Καθόλου 4,0 4,3 4,3 

Λίγο  Λίγο  4,5 4,9 9,2 

Μέτρια Μέτρια 19,8 21,6 30,8 

Αρκετά Αρκετά 33,7 36,8 67,6 

Πολύ Πολύ 29,7 32,4 100,0 

 Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

17 8,4 

  

   Σύνολο 202 100,0   
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Πίνακας 30 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για βασικές ψηφιακές ικανότητες 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 10 5,0 5,7 5,7 

Λίγο  11 5,4 6,3 11,9 

Μέτρια 37 18,3 21,0 33,0 

Αρκετά 75 37,1 42,6 75,6 

Πολύ 43 21,3 24,4 100,0 

 

Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

26 12,9 

  

   Σύνολο 202 100,0   

 
Πίνακας 31 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για εξειδικευμένες ψηφιακές ικανότητες 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 25 12,4 19,8 19,8 

Λίγο  29 14,4 23,0 42,9 

Μέτρια 29 14,4 23,0 65,9 

Αρκετά 21 10,4 16,7 82,5 

Πολύ 22 10,9 17,5 100,0 

 

Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

76  

  

     Σύνολο 202 100,0   

 
Πίνακας 32 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για αναλυτική σκέψη 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 6 3,0 3,3 3,3 

Λίγο  11 5,4 6,0 9,3 

Μέτρια 46 22,8 25,1 34,4 

Αρκετά 74 36,6 40,4 74,9 

Πολύ 46 22,8 25,1 100,0 

 

Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

19 9,4 

  

            Σύνολο 202 100,0   
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Πίνακας 33 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για κριτική σκέψη 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 8 4,0 4,2 4,2 

Λίγο  15 7,4 7,9 12,2 

Μέτρια 37 18,3 19,6 31,7 

Αρκετά 77 38,1 40,7 72,5 

Πολύ 52 25,7 27,5 100,0 

 

Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

13 6,4 

  

Σύνολο 202 100,0   

 
Πίνακας 34 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για επεξεργασία πληροφοριών 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 6 3,0 3,2 3,2 

Λίγο  15 7,4 8,0 11,2 

Μέτρια 35 17,3 18,7 29,9 

Αρκετά 85 42,1 45,5 75,4 

Πολύ 46 22,8 24,6 100,0 

 

Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

15 7,4 

  

      Σύνολο 202 100,0   

 
Πίνακας 35 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για διάδοση πληροφοριών 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 5 2,5 2,8 2,8 

Λίγο  17 8,4 9,5 12,3 

Μέτρια 36 17,8 20,1 32,4 

Αρκετά 72 35,6 40,2 72,6 

Πολύ 49 24,3 27,4 100,0 

 

Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

23 11,4 

  

Σύνολο 202 100,0   
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Πίνακας 36 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για ικανότητα δια βίου μάθησης 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 10 5,0 5,9 5,9 

Λίγο  13 6,4 7,7 13,6 

Μέτρια 44 21,8 26,0 39,6 

Αρκετά 57 28,2 33,7 73,4 

Πολύ 45 22,3 26,6 100,0 

 

Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

33 16,3 

  

            Σύνολο 202 100,0   

 
Πίνακας 37 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 3 1,5 1,6 1,6 

Λίγο  8 4,0 4,2 5,8 

Μέτρια 38 18,8 20,1 25,9 

Αρκετά 60 29,7 31,7 57,7 

Πολύ 80 39,6 42,3 100,0 

 

Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

13 6,4 

  

   Σύνολο 202 100,0   

 
Πίνακας 38 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για επίλυση προβλημάτων 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 8 4,0 4,3 4,3 

Λίγο  13 6,4 7,0 11,2 

Μέτρια 39 19,3 20,9 32,1 

Αρκετά 77 38,1 41,2 73,3 

Πολύ 50 24,8 26,7 100,0 

 

Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

15 7,4 

  

            Σύνολο 202 100,0   
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Πίνακας 39 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για εργασία σε ομάδα 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 2 1,0 1,1 1,1 

Λίγο  8 4,0 4,2 5,3 

Μέτρια 45 22,3 23,7 28,9 

Αρκετά 64 31,7 33,7 62,6 

Πολύ 71 35,1 37,4 100,0 

 

Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

12 5,9 

  

            Σύνολο 202 100,0   

 
Πίνακας 40 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για πρωτοβουλία 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 11 5,4 6,0 6,0 

Λίγο  15 7,4 8,2 14,1 

Μέτρια 60 29,7 32,6 46,7 

Αρκετά 59 29,2 32,1 78,8 

Πολύ 39 19,3 21,2 100,0 

 

Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

18 8,9 

  

            Σύνολο 202 100,0   

 
Πίνακας 41 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για οργανωτικές ικανότητες 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 12 5,9 6,3 6,3 

Λίγο  20 9,9 10,6 16,9 

Μέτρια 38 18,8 20,1 37,0 

Αρκετά 82 40,6 43,4 80,4 

Πολύ 37 18,3 19,6 100,0 

 

Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

13 6,4 

  

   Σύνολο 202 100,0   
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Πίνακας 42 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για επαγγελματικές δεξιότητες 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 14 6,9 6,9 6,9 

Λίγο  2 1,0 1,0 7,9 

Μέτρια 6 3,0 3,0 10,9 

Αρκετά 32 15,8 15,8 26,7 

Πολύ 74 36,6 36,6 63,4 

Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

74 36,6 36,6 100,0 

Σύνολο 202 100,0 100,0  
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Κρισιμότερη επαγγελματική ειδικότητα 

Κατά τη διερεύνηση της κρισιμότερης επαγγελματικής ειδικότητας για την ανταγωνιστικότητα 

των επιχειρήσεων, προέκυψαν οι Πίνακες 43 - 57, για τις αντίστοιχες δεξιότητες οι οποίες 

εξετάστηκαν για την πολυπληθέστερη ειδικότητα, παρουσιάζοντας υψηλό βαθμό ταύτισης 

μεταξύ των δύο κατηγοριών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι ανήκουν 

στην κατηγορία των επαγγελματιών και στους απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών, ενώ 

τα χαμηλότερα ποσοστά κατέχουν οι ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, 

οι χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και οι συναρμολογητές 

(μονταδόροι). Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του ποσοστού για τα ανώτερα διευθυντικά και 

διοικητικά στελέχη κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την πολυπληθέστερη 

ειδικότητα. Αναλυτικά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 43. 

Πίνακας 43 Κρισιμότερη επαγγελματική ειδικότητα 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Ανώτερα διευθυντικά και 

διοικητικά στελέχη 
13 6,4 6,4 6,4 

Επαγγελματίες 50 24,8 24,8 31,2 

Τεχνικοί και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα 
23 11,4 11,4 42,6 

Υπάλληλοι γραφείου 22 10,9 10,9 53,5 

Απασχολούμενοι στην παροχή 

υπηρεσιών και πωλητές 
58 28,7 28,7 82,2 

Ειδικευμένοι τεχνίτες και 

ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα 

18 8,9 8,9 91,1 

Χειριστές βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων 

και εξοπλισμού και 

συναρμολογητές (μονταδόροι) 

2 1,0 1,0 92,1 

Ανειδίκευτοι εργάτες, 

χειρώνακτες και μικρο-

επαγγελματίες 

14 6,9 6,9 99,0 

Άλλο 2 1,0 1,0 100,0 

Σύνολο 202 100,0 100,0  
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Σε σχέση με την αριθμητική ικανότητα, οι περισσότεροι εργαζόμενοι εμφανίζουν επάρκεια σε 

ποσοστά ελαφρώς μεγαλύτερα από αυτά της πολυπληθέστερης επαγγελματικής ειδικότητας, ενώ 

μικρότερα σχεδόν κατά το ήμισυ είναι και τα ποσοστά ανεπάρκειας (Πίνακας 46).  

Ακολουθεί η επάρκεια για τις βασικές ψηφιακές ικανότητες (Πίνακας 47), για την οποία τα 

αποτελέσματα σχεδόν ταυτίζονται με αυτά της πολυπληθέστερης ειδικότητας, εμφανίζοντας 

υψηλά ποσοστά επάρκειας στο σύνολό τους, ενώ αξιοσημείωτο σε σχέση με πριν είναι ότι το 

ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν τους αφορά η συγκεκριμένη δεξιότητα μειώθηκε κατά 5,5 

ποσοστιαίες μονάδες.  

Για τις εξειδικευμένες ψηφιακές ικανότητες τα ποσοστά είναι αρκετά μοιρασμένα, με το 

μεγαλύτερο μέρος αυτών (30,7%) να μην τους απασχολεί η συγκεκριμένη δεξιότητα και ένα 

ποσοστό της τάξεως του 18% να εμφανίζει μέτρια επάρκεια (Πίνακας 48).  

Τα ποσοστά επάρκειας για την αναλυτική σκέψη βρίσκονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, 66,8 % 

για βαθμό επάρκειας 4 και 5 και μόλις 6,5 % για ανεπάρκεια ή πολύ μικρή επάρκεια, 

αποτελέσματα που δείχνουν βελτιωμένα ποσοστά επάρκειας σε σχέση με την πολυπληθέστερη 

επαγγελματική ειδικότητα (Πίνακας 49).  

Σε σχέση με τα ποσοστά αξιολόγησης διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η 

συντριπτική πλειοψηφία φαίνεται να έχει πλήρη επάρκεια, καθώς με 4 και 5 έχει αξιολογηθεί το 

73,3% των εργαζομένων (Πίνακας 50).  

Για τη δεξιότητα της επίλυσης προβλημάτων τα ποσοστά είναι αρκετά βελτιωμένα σε σχέση με 

αυτά της πολυπληθέστερης ομάδας, εμφανίζοντας μείωση της ανεπάρκειας κατά 3,5% και 

αύξηση της επάρκειας κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, προσεγγίζοντας το 31% (Πίνακας 51). 

 Με ελαφρώς μειωμένα ποσοστά επάρκειας σε σχέση με την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

εμφανίζεται και η ικανότητα εργασίας σε ομάδες, με το μεγαλύτερο ποσοστό να βαθμολογείται 

με 5 (28,2%) και το μικρότερο με 1 σε μεγάλη απόσταση (1%) (Πίνακας 52).  

Σε σχέση με την ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών, η επάρκεια είναι πολύ καλή έως άριστη για 

τους περισσότερους υπαλλήλους, 59,4%, φανερώνοντας βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη 

δεξιότητα της πολυπληθέστερης επαγγελματικής ειδικότητας (Πίνακας 53).  

Στα ίδια περίπου ποσοστά κυμαίνονται και τα στοιχεία για τις οργανωτικές ικανότητες των 

υπαλλήλων, με μόνη διαφορά ότι για τη συγκεκριμένη δεξιότητα το μεγαλύτερο ποσοστό (39,1%) 

συγκεντρώνεται στην κλίμακα 4. Αξιοσημείωτη είναι η μείωση της ανεπάρκειας κατά 3,4% 
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(βαθμός 1) και η αύξηση της επάρκειας κατά 9,4% (βαθμός 5) σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά 

για την πολυπληθέστερη ομάδα (Πίνακας 55).  

Τέλος, σε σχέση με την τεχνική κατάρτιση των εργαζομένων, οι περισσότεροι παρουσιάζουν 

υψηλά επίπεδα επάρκειας της τάξεως του 65%. Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, το γεγονός ότι σε 

σχέση με την πολυπληθέστερη ειδικότητα, η τεχνική κατάρτιση των απασχολούμενων στην 

κρισιμότερη ειδικότητα είναι η μόνη που εμφανίζει μειωμένα ποσοστά επάρκειας και υψηλότερο 

ποσοστό αυτών που δε τους αφορά (12,4% συγκριτικά με το 0 της προηγούμενης κατηγορίας) 

(Πίνακας 56).  

 
Πίνακας 44 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 2 1,0 1,0 1,0 

Λίγο  5 2,5 2,5 3,5 

Μέτρια 22 10,9 11,1 14,6 

Αρκετά 64 31,7 32,3 47,0 

Πολύ 105 52,0 53,0 100,0 

 

Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

4 2,0 

  

           Σύνολο 202 100,0   

 
Πίνακας 45 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για γνώση ξένων γλωσσών 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 9 4,5 4,8 4,8 

Λίγο  21 10,4 11,1 15,9 

Μέτρια 60 29,7 31,7 47,6 

Αρκετά 64 31,7 33,9 81,5 

Πολύ  35 17,3 18,5 100,0 

  
 Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη ειδικότητα 
13 6,4 

  

           Σύνολο 202 100,0   
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Πίνακας 46 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για αριθμητική ικανότητα κρισιμότερης επαγγελματικής 
ειδικότητας 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

  

Καθόλου 5 2,5 2,6 2,6 

Λίγο  6 3,0 3,2 5,8 

Μέτρια 34 16,8 18,0 23,8 

Αρκετά 73 36,1 38,6 62,4 

Πολύ  71 35,1 37,6 100,0 

 
Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη ειδικότητα 
13 6,4 

  

            Σύνολο 202 100,0   

 
Πίνακας 47 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για βασικές ψηφιακές ικανότητες κρισιμότερης 
επαγγελματικής ειδικότητας 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

  

Καθόλου 9 4,5 4,8 4,8 

Λίγο 11 5,4 5,9 10,7 

Μέτρια 35 17,3 18,7 29,4 

Αρκετά 80 39,6 42,8 72,2 

Πολύ 52 25,7 27,8 100,0 

Σύνολο 187 92,6 100,0  

 

Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

15 7,4 

  

            Σύνολο 202 100,0   

 
Πίνακας 48 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για εξειδικευμένες ψηφιακές ικανότητες κρισιμότερης 
επαγγελματικής ειδικότητας 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

  

Καθόλου 24 11,9 17,1 17,1 

Λίγο  23 11,4 16,4 33,6 

Μέτρια 36 17,8 25,7 59,3 

Αρκετά 26 12,9 18,6 77,9 

Πολύ 31 15,3 22,1 100,0 
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Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

62 30,7 

  

           Σύνολο 202 100,0   

 
Πίνακας 49 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για αναλυτική σκέψη κρισιμότερης επαγγελματικής 
ειδικότητας 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 5 2,5 2,7 2,7 

Λίγο 8 4,0 4,3 6,9 

Μέτρια 40 19,8 21,3 28,2 

Αρκετά 84 41,6 44,7 72,9 

Πολύ  51 25,2 27,1 100,0 

 

Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

14 6,9 

  

           Σύνολο 202 100,0   

 
Πίνακας 50 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 
κρισιμότερης επαγγελματικής ειδικότητας 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 4 2,0 2,1 2,1 

Λίγο  9 4,5 4,7 6,8 

Μέτρια 31 15,3 16,1 22,9 

Αρκετά 82 40,6 42,7 65,6 

Πολύ 66 32,7 34,4 100,0 

 

Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

10 5,0 

  

            Σύνολο 202 100,0   

 
Πίνακας 51 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για επίλυση προβλημάτων κρισιμότερης επαγγελματικής 
ειδικότητας 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 
Καθόλου 1 ,5 ,5 ,5 

Λίγο επαρκής 9 4,5 4,7 5,2 
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Μέτρια 34 16,8 17,6 22,8 

Αρκετά 88 43,6 45,6 68,4 

Πολύ  61 30,2 31,6 100,0 

 

Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

9 4,5 

  

            Σύνολο 202 100,0   

 
Πίνακας 52 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για εργασία σε ομάδα κρισιμότερης επαγγελματικής 
ειδικότητας 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 2 1,0 1,1 1,1 

Λίγο επαρκής 11 5,4 5,8 6,9 

Μέτρια 39 19,3 20,6 27,5 

Αρκετά 80 39,6 42,3 69,8 

Πολύ  57 28,2 30,2 100,0 

 

Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

13 6,4 

  

           Σύνολο 202 100,0   

 
Πίνακας 53 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για πρωτοβουλία κρισιμότερης επαγγελματικής 
ειδικότητας 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 9 4,5 4,9 4,9 

Λίγο επαρκής 12 5,9 6,6 11,5 

Μέτρια 42 20,8 23,0 34,4 

Αρκετά 63 31,2 34,4 68,9 

Πολύ  57 28,2 31,1 100,0 

 

Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

19 9,4 

  

            Σύνολο 202 100,0   
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Πίνακας 54 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για ικανότητα δια βίου μάθησης κρισιμότερης 
επαγγελματικής ειδικότητας 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 2 1,0 1,0 1,0 

Λίγο επαρκής 2 1,0 1,0 2,1 

Μέτρια 39 19,3 20,3 22,4 

Αρκετά 58 28,7 30,2 52,6 

Πολύ  91 45,0 47,4 100,0 

 

Δεν αφορά τη 

συγκεκριμένη 

ειδικότητα 

10 5,0 

  

                  Σύνολο 202 100,0   

 
Πίνακας 55 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για οργανωτικές ικανότητες κρισιμότερης επαγγελματικής 
ειδικότητας 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 5 2,5 2,6 2,6 

Λίγο επαρκής 8 4,0 4,2 6,8 

Μέτρια 43 21,3 22,5 29,3 

Καλή 79 39,1 41,4 70,7 

Πολύ καλή 56 27,7 29,3 100,0 

 
Δεν αφορά τη συγκεκριμένη 

ειδικότητα 
11 5,4 

  

            Σύνολο 202 100,0   

 
Πίνακας 56 Ποσοστά αξιολόγησης επάρκειας για επαγγελματικές δεξιότητες κρισιμότερης 
επαγγελματικής ειδικότητας 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Καθόλου 1 ,5 ,6 ,6 

Λίγο επαρκής 5 2,5 2,8 3,4 

Μέτρια 40 19,8 22,6 26,0 

Καλή 67 33,2 37,9 63,8 

Πολύ καλή 64 31,7 36,2 100,0 

 
Δεν αφορά τη συγκεκριμένη 

ειδικότητα 
25 12,4 

  

            Σύνολο 202 100,0   
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Πίνακας 57 Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,883 13 

 
Το ερωτηματολόγιο ολοκληρώθηκε με δύο ερωτήσεις που αφορούν τα νέα και βελτιωμένα 

προϊόντα και την καινοτομία της επιχείρησης. Συγκεκριμένα συγκεντρώθηκαν στοιχεία για την 

δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών από το 2014 έως σήμερα (Πίνακας 58). 

Από τα αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι περίπου οι μισές επιχειρήσεις, 48%, έχουν δημιουργήσει 

κάποιο νέο προϊόν ή υπηρεσία κατά την τελευταία διετία. Το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων 

προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δημιουργήθηκαν αφορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες για την 

ίδια την επιχείρηση (34,2%) ή την ελληνική αγορά (20,3%), ενώ πολύ μικρότερο είναι το ποσοστό 

της δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών για την παγκόσμια αγορά (6,9%). 

Πίνακας 58 Ποσοστά δημιουργίας νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών κατά τη 
τελευταία διετία (2014-2015) 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Ναι 97 48,0 48,0 48,0 

Όχι 105 52,0 52,0 100,0 

Σύνολο 202 100,0 100,0  

 
Πίνακας 59 Ποσοστά νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών για την επιχείρηση 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Ναι 69 34,2 34,2 34,2 

Όχι 133 65,8 65,8 100,0 

Σύνολο 202 100,0 100,0  

 
Πίνακας 60 Ποσοστά νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών για την ελληνική αγορά 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Ναι 41 20,3 20,3 20,3 

Όχι 161 79,7 79,7 100,0 

Σύνολο 202 100,0 100,0  
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Πίνακας 61 Ποσοστά νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών για την παγκόσμια αγορά 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Ναι 14 6,9 6,9 6,9 

Όχι 188 93,1 93,1 100,0 

Σύνολο 202 100,0 100,0  

 
Αντίστοιχα, περίπου το 38,6% των επιχειρήσεων εισήγαγε κατά την τελευταία διετία καινοτομίες 

οι οποίες αφορούν παραγωγικές διαδικασίες ή διεργασίες (Πίνακας 62). Το μεγαλύτερο ποσοστό 

αφορά την ένταξη καινοτομιών σε προϊόντα και υπηρεσίες (17,3%) και πολύ λιγότερο σε 

πρακτικές που εφαρμόζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης (10,4%) και στους 

τρόπους χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (12,9%).  

Πίνακας 62 Εισαγωγή καινοτομιών που αφορούν παραγωγικές διαδικασίες ή διεργασίες 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Ναι 78 38,6 38,6 38,6 

Όχι 124 61,4 61,4 100,0 

Σύνολο 202 100,0 100,0  

 
Πίνακας 63 Εισαγωγή καινοτομιών σε προϊόντα και υπηρεσίες 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Όχι 167 82,7 82,7 82,7 

Ναι 35 17,3 17,3 100,0 

Σύνολο 202 100,0 100,0  

 
Πίνακας 64 Εισαγωγή καινοτομιών σε πρακτικές που εφαρμόζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα της 
επιχείρησης 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 

Όχι 181 89,6 89,6 89,6 

Ναι 21 10,4 10,4 100,0 

Σύνολο 202 100,0 100,0  
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Πίνακας 65 Εισαγωγή καινοτομιών στους τρόπους χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

 Συχνότητα  Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Όχι 176 87,1 87,1 87,1 

Ναι 26 12,9 12,9 100,0 

Σύνολο 202 100,0 100,0  

 
  



43 
 

Επαγωγική ανάλυση 

 

Μετά την παρουσίαση των περιγραφικών δεδομένων της έρευνας ακολουθεί η παρουσίαση των 

δεδομένων της επαγωγικής ανάλυσης. Για την υλοποίηση της επαγωγικής ανάλυσης 

χρησιμοποιήθηκαν παραμετρικά κριτήρια, ενώ στις περιπτώσεις που ο έλεγχος ομοιογένειας 

ήταν στατιστικά σημαντικός χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικά κριτήρια.  

 

Δεξιότητες- πολυπληθέστερη επαγγελματική ειδικότητα 
 

Για τον εντοπισμό της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων της ξένης γλώσσας, της αριθμητικής ικανότητας, 

των εξειδικευμένων ψηφιακών ικανοτήτων, της επεξεργασίας πληροφοριών, της διάδοσης 

πληροφοριών, της ικανότητας δια βίου μάθησης, της επίλυσης προβλημάτων, της εργασίας σε 

ομάδα, της πρωτοβουλίας και των οργανωτικών ικανοτήτων σε σχέση με την κρίσιμη 

επαγγελματική ειδικότητα των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε η παραμετρική ανάλυση One 

Way Anova αφού ο έλεγχος ομοιογένειας δεν ήταν στατιστικά σημαντικός 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Γνώση ξένων γλωσσών 1,844 8 176 ,072 

Αριθμητική ικανότητα 1,145 8 176 ,336 

Εξειδικευμένες ψηφιακές 

ικανότητες 
,936 7 118 ,482 

Επεξεργασία πληροφοριών 1,791 8 178 ,081 

Διάδοση πληροφοριών 1,761 8 170 ,088 

Ικανότητα διά βίου μάθησης 2,024
a
 7 160 ,055 

Επίλυση προβλημάτων ,967
b
 7 178 ,457 

Εργασία σε ομάδα 1,692 8 181 ,103 

Πρωτοβουλία 1,087 8 175 ,374 

Οργανωτικές ικανότητες 1,845 8 180 ,071 

a. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for 

Ικανότητα διά βίου μάθησης. 

b. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for 

Επίλυση προβλημάτων. 
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ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Μέσος 

όρος 

Square 

F Sig. 

Γνώση ξένων γλωσσών 

Between 

Groups 
44,482 8 5,560 5,907 ,000 

Within 

Groups 
165,680 176 ,941 

  

Σύνολο 210,162 184    

Αριθμητική ικανότητα 

Between 

Groups 
33,141 8 4,143 4,233 ,000 

Within 

Groups 
172,243 176 ,979 

  

Σύνολο 205,384 184    

Εξειδικευμένες ψηφιακές 

ικανότητες 

Between 

Groups 
22,022 7 3,146 1,731 ,108 

Within 

Groups 
214,422 118 1,817 

  

Σύνολο 236,444 125    

Επεξεργασία πληροφοριών 

Between 

Groups 
32,758 8 4,095 4,705 ,000 

Within 

Groups 
154,921 178 ,870 

  

Σύνολο 187,679 186    

Διάδοση πληροφοριών 

Between 

Groups 
29,288 8 3,661 3,854 ,000 

Within 

Groups 
161,472 170 ,950 

  

Σύνολο 190,760 178    

Ικανότητα διά βίου μάθησης 

Between 

Groups 
8,055 8 1,007 ,786 ,616 

Within 

Groups 
205,046 160 1,282 

  

Σύνολο 213,101 168    

Επίλυση προβλημάτων 

Between 

Groups 
27,739 8 3,467 3,484 ,001 

Within 

Groups 
177,127 178 ,995 

  

Σύνολο 204,866 186    

Εργασία σε ομάδα 
Between 

Groups 
4,274 8 ,534 ,598 ,779 
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ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Μέσος 

όρος 

Square 

F Sig. 

Within 

Groups 
161,642 181 ,893 

  

Σύνολο 165,916 189    

Πρωτοβουλία 

Between 

Groups 
14,346 8 1,793 1,529 ,150 

Within 

Groups 
205,306 175 1,173 

  

Σύνολο 219,652 183    

Οργανωτικές ικανότητες 

Between 

Groups 
18,213 8 2,277 1,920 ,059 

Within 

Groups 
213,417 180 1,186 

  

Σύνολο 231,630 188    

 
Όπως αναδεικνύει η ανωτέρω ανάλυση οι δεξιότητες της γνώσης ξένων γλωσσών, της 

αριθμητικής ικανότητας, της επεξεργασίας πληροφοριών, της διάδοσης πληροφοριών και της 

επίλυσής προβλημάτων παρουσιάζουν στατιστικώς σημαντική διαφορά σε σχέση με την κρίσιμη 

επαγγελματική ειδικότητα. Πιο συγκεκριμένα τα ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη 

παρουσιάζουν το μεγαλύτερο βαθμό επάρκειας στη χρήση της ξένης γλώσσας και την αριθμητική 

ικανότητα ενώ οι χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων τη χαμηλότερη επάρκεια στις 

υπόλοιπες δεξιότητες. 
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Γράφημα 4: Επάρκεια δεξιοτήτων σε σχέση με την πολυπληθέστερη επαγγελματική ειδικότητα 

Για τον εντοπισμό της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων της ελληνικής γλώσσας, των βασικών ψηφιακών 

ικανοτήτων, της αναλυτικής και της κριτικής σκέψης, των διαπροσωπικών και επικοινωνιακών και 

επαγγελματικών δεξιοτήτων σε σχέση με την κρίσιμη επαγγελματική ειδικότητα των 

επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε η μη παραμετρική ανάλυση Kruskal Wallis αφού έλεγχος 

ομοιογένειας ήταν στατιστικά σημαντικός.  

 

Test Statistics
a,b

 

 Καλή γνώση 

και χρήση της 

ελληνικής 

γλώσσας 

Βασικές 

ψηφιακές 

ικανότητες 

Αναλυτική 

σκέψη 

Κριτική 

σκέψη 

Διαπροσωπικές και 

επικοινωνιακές 

δεξιότητες 

Επαγγελματικές 

δεξιότητες 

Chi-Square 17,003 26,087 18,044 13,808 21,554 14,948 

df 8 8 8 8 8 8 

Asymp. Sig. ,030 ,001 ,021 ,087 ,006 ,060 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Πολυπληθέστερη επαγγελματική ειδικότητα 

 
Όπως αναδεικνύει η ανωτέρω ανάλυση οι διερευνούμενες δεξιότητες εκτός από την κριτική 

σκέψη και τις επαγγελματικές δεξιότητες παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση σε 

σχέση με την κρίσιμη ειδικότητα.  
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Γράφημα 5: Επάρκεια λοιπών δεξιοτήτων σε σχέση με την πολυπληθέστερη επαγγελματική 

ειδικότητα  

 

Δεξιότητες πολυπληθέστερης επαγγελματικής ειδικότητας – κλάδοι 

Για τον εντοπισμό της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων των εξειδικευμένων ψηφιακών ικανοτήτων, της 

επεξεργασίας πληροφοριών, της διάδοσης πληροφοριών, της επίλυσης προβλημάτων, της 

εργασίας σε ομάδα, της πρωτοβουλίας, των οργανωτικών ικανοτήτων, των διαπροσωπικών, 

επικοινωνιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων της κρίσιμης επαγγελματικής ειδικότητας των 

επιχειρήσεων σε σχέση με το γενικότερο κλάδο πραγματοποιήθηκε η παραμετρική ανάλυση One 

Way Anova αφού ο έλεγχος ομοιογένειας δεν ήταν στατιστικά σημαντικός 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Εξειδικευμένες ψηφιακές 

ικανότητες 
1,023

a
 14 110 ,436 

Επεξεργασία πληροφοριών ,882 15 171 ,585 

Διάδοση πληροφοριών 1,221
b
 14 163 ,264 

Επίλυση προβλημάτων ,828 15 171 ,646 

Εργασία σε ομάδα 1,021 15 174 ,436 

Πρωτοβουλία 1,460 15 168 ,125 

Οργανωτικές ικανότητες 1,134 15 173 ,330 

Διαπροσωπικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες 
1,657 15 173 ,064 

Επαγγελματικές δεξιότητες 1,495 15 186 ,110 
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a. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for 

Εξειδικευμένες ψηφιακές ικανότητες. 

b. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for 

Διάδοση πληροφοριών. 

 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Μέσος 

όρος 

Square 

F Sig. 

Εξειδικευμένες ψηφιακές 

ικανότητες 

Between Groups 55,073 15 3,672 2,227 ,009 

Within Groups 181,371 110 1,649   

Σύνολο 236,444 125    

Επεξεργασία πληροφοριών 

Between Groups 26,503 15 1,767 1,875 ,029 

Within Groups 161,176 171 ,943   

Σύνολο 187,679 186    

Διάδοση πληροφοριών 

Between Groups 31,327 15 2,088 2,135 ,011 

Within Groups 159,432 163 ,978   

Σύνολο 190,760 178    

Επίλυση προβλημάτων 

Between Groups 31,928 15 2,129 2,105 ,012 

Within Groups 172,938 171 1,011   

Σύνολο 204,866 186    

Εργασία σε ομάδα 

Between Groups 10,001 15 ,667 ,744 ,737 

Within Groups 155,915 174 ,896   

Σύνολο 165,916 189    

Πρωτοβουλία 

Between Groups 25,670 15 1,711 1,482 ,117 

Within Groups 193,983 168 1,155   

Σύνολο 219,652 183    

Οργανωτικές ικανότητες 

Between Groups 29,077 15 1,938 1,656 ,064 

Within Groups 202,553 173 1,171   

Σύνολο 231,630 188    

Διαπροσωπικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες 

Between Groups 26,753 15 1,784 2,075 ,013 

Within Groups 148,718 173 ,860   

Σύνολο 175,471 188    

Επαγγελματικές δεξιότητες 

Between Groups 30,108 15 2,007 1,108 ,351 

Within Groups 336,823 186 1,811   

Σύνολο 366,931 201    

 
Όπως αναδεικνύει η ανωτέρω ανάλυση οι δεξιότητες των εξειδικευμένων ψηφιακών 

ικανοτήτων, της επεξεργασίας πληροφοριών, της διάδοσης πληροφοριών, της επίλυσης 

προβλημάτων και των διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων της κρίσιμης 
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επαγγελματική ειδικότητας παρουσιάζουν στατιστικώς σημαντική διαφορά σε σχέση με τον 

κλάδο. Πιο συγκεκριμένα ο κλάδος των μεταφορών παρουσιάζει το χαμηλότερο βαθμό επάρκειας 

στις εξειδικευμένες ψηφιακές ικανότητες ενώ οι κατασκευές παρουσιάζουν το χαμηλότερο 

βαθμό επάρκειας στις υπόλοιπες δεξιότητες. 

 

 

Γράφημα 5: Επάρκεια δεξιοτήτων σε σχέση με την κρισιμότερη επαγγελματική ειδικότητα 
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2.4 Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας 
 

Επιδίωξη της ποιοτικής έρευνας είναι «να ανακαλύψει τις απόψεις του ερευνώμενου πληθυσμού, 

εστιάζοντας στις οπτικές γωνίες υπό τις οποίες τα άτομα βιώνουν και αισθάνονται τα γεγονότα» 

(Bird, Hammersley, Gomm, R., & Woods, 1999). Επομένως, η ποιοτική προσέγγιση είναι μια 

προσέγγιση σε βάθος, με στόχο την ανάλυση κι ερμηνεία ποιοτικών στοιχείων, αφού προηγηθεί η 

συλλογή, κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση των δεδομένων. Η ποιοτική προσέγγιση επιλέγεται 

όταν στόχος είναι η βαθύτερη ανάλυση και ερμηνεία καταστάσεων, γεγονότων, συμπεριφορών ή 

εμπειριών. 

Οι ποιοτικές μέθοδοι δίνουν την ευκαιρία στον ερευνητή να στοχεύσει στο τι σημαίνει για τα 

υποκείμενα η εμπειρία για την οποία μιλούν, με άλλα λόγια, να εμβαθύνει. Αυτό που συμβαίνει 

είναι μια «λεπτή» περιγραφή (Geertz, 1973) από την πλευρά των ερευνητών. Πέραν, όμως, από 

τη λεπτομερή ανάλυση, οι ποιοτικές μέθοδοι καταγράφουν τη «φωνή» του υποκειμένου και τις 

εκφράσεις του (Eisner, 1991). 

Τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την ποιοτική μεθοδολογία (όπως και με κάθε 

μεθοδολογία) είναι η ερευνητική και μεθοδολογική προσέγγιση, το ερευνητικό πρόβλημα, η 

θεωρητική αφετηρία του ερευνητή και τα συγκεκριμένα μεθοδολογικά εργαλεία άντλησης 

γνώσης από το ερευνητικό πεδίο (Ιωσηφίδης, 2003). Οι ποιοτικές μέθοδοι εφαρμόζονται σε 

ερευνητικά εγχειρήματα και προσεγγίσεις που έχουν ως βασικό στόχο την διερεύνηση ποιοτήτων 

και πιο συγκεκριμένα κοινωνικών ποιοτήτων. Με άλλα λόγια έχουν στόχο την αποκάλυψη 

σχέσεων ή συσχετίσεων ανάμεσα σε κοινωνικά υποκείμενα και κοινωνικές ομάδες, την 

περιγραφή, ανάλυση και κατανόηση κοινωνικών διαδικασιών, την διατύπωση ή αναδιατύπωση 

υποθέσεων και θεωρητικών θέσεων για το κοινωνικό γίγνεσθαι και την διακρίβωση κοινωνικών 

σχέσεων, θέσεων και ρόλων. Η ποιοτική έρευνα στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία 

και κατανόηση κοινωνικών φαινομένων, καταστάσεων και ομάδων απαντώντας κυρίως στα 

ερωτήματα «πως» και «γιατί» (Ιωσηφίδης 2001). 

Μέθοδοι συλλογής δεδομένων  

Τα βασικότερα εργαλεία άντλησης γνώσης από το ερευνητικό πεδίο στο πλαίσιο μιας ποιοτικής 

έρευνας είναι: η συνέντευξη έρευνας, η παρατήρηση, η συμμετοχική παρατήρηση, η έρευνα με 

τη βοήθεια ομαδικών συνεντεύξεων (Ομάδες εστιασμένης συζήτησης/focus groups, Τεχνική των 

Δελφών/Delphi Technique), η ανάλυση περιεχομένου, η μελέτη περίπτωσης (case study), η 

βιογραφική ανάλυση και η αρχειακή έρευνα (Κωνσταντινίδης, Μιχαηλίδου, 2009). Στη συνέχεια 

θα εξεταστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δύο μεθοδολογικών εργαλείων που 
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χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας ήτοι της προσωπικής εις βάθος 

συνέντευξης και των ομάδες εστιασμένης συζήτησης. 

Προσωπική εις βάθος συνέντευξη  

Η συνέντευξη αποτελεί ίσως την πιο διαδεδομένη μέθοδο άντλησης ποιοτικού υλικού και 

πληροφοριών στις κοινωνικές επιστήμες. Σύμφωνα με τους Cohen και Manion (1992) η 

συνέντευξη είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία της ποιοτικής μεθόδου. Πρόκειται για την 

αλληλεπίδραση, την επικοινωνία μεταξύ προσώπων, που καθοδηγείται από τον ερευνητή ή 

ερωτώντα µε στόχο την απόσπαση πληροφοριών σχετιζόμενων µε το αντικείμενο της έρευνας. 

Κατά την Κεδράκα (2008), «οι συνεντεύξεις επιτρέπουν την πρόσβαση στον τρόπο που βλέπουν οι 

άλλοι τα πράγματα, στις σκέψεις τους, στις στάσεις και τις απόψεις που κρύβονται πίσω από τη 

συμπεριφορά τους».  

Η συνέντευξη είναι μια πολύ συνηθισμένη τεχνική συλλογής δεδομένων σε μια ποιοτική έρευνα. 

Εκτιμάται ότι το 90% των κοινωνικών ερευνών χρησιμοποιούν τις συνεντεύξεις, με κάποιον 

τρόπο, για να συλλέξουν τα δεδομένα τους ή ένα μέρος αυτών (Ιωσηφίδης, 2003). Στην ποιοτική 

κοινωνική έρευνα χρησιμοποιείται ευρέως η συνέντευξη σε βάθος (in depth interview). Σε αυτό 

τον τύπο συνέντευξης, ο ερευνητής κατευθύνει τον ερωτώμενο σε βασικά θέματα αλλά ο 

ερωτώμενος αναπτύσσει τις σκέψεις και τις απόψεις του ελεύθερα και εις βάθος. Ο σκοπός 

αυτού του τύπου της συνέντευξης, είναι η συλλογή, όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών, 

για τις εμπειρίες, τις απόψεις, τις στάσεις και τις αναπαραστάσεις των συμμετεχόντων. Η μέθοδος 

της συνέντευξης και ιδιαίτερα της συνέντευξης σε βάθος, προϋποθέτει σημαντικές ατομικές και 

επικοινωνιακές ικανότητες από την πλευρά του ερευνητή και αναγνώρισης των πολλαπλών 

κινδύνων που ενυπάρχουν και σχετίζονται με τη διαστρέβλωση των δεδομένων (απόκρυψη 

πλευρών της πραγματικότητας από τους ερωτώμενους, σχέση δυσπιστίας μεταξύ των 

ερωτώμενων και του ερευνητή, έμμεση καθοδήγηση των ερωτώμενων από τον ερευνητή κτλ) 

(Ιωσηφίδης, 2003).  

Ανάλογα με τον τρόπο δόμησης της συνέντευξης, δηλαδή ανάλογα με το βαθμό τυποποίησης της 

από τον ερευνητή μπορούμε σχηματικά να διακρίνουμε τρία βασικά είδη: τη δομημένη 

συνέντευξη (structured interview), την ημιδομημένη συνέντευξη (semi-structured interview) και 

την μη δομημένη συνέντευξη (unstructured interview). Στις δομημένες συνεντεύξεις ζητείται από 

τον ερωτώμενο να απαντήσει σε προκαθορισμένες ερωτήσεις, οι οποίες έχουν συγκεκριμένο 

αριθμό και περιεχόμενο. Στις µη δομημένες λαμβάνει χώρα μια συζήτηση που είναι κατά μια 

έννοια ελεύθερη, αλλά που η ελευθερία της σχετίζεται µε τη φύση της συζήτησης, το θέμα που 

ερευνάται και το βαθμό της δόμησης των ερωτήσεων. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης 
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επιλέχθηκε η πραγματοποίηση ημιδομημένων συνεντεύξεων, ώστε να χρησιμοποιηθούν τα 

θετικά στοιχεία των δύο τύπων συνεντεύξεων (δομημένων και μη δομημένων) με σκοπό την 

πληρέστερη άντληση πληροφοριών.  

Όπως και όλα τα μεθοδολογικά εργαλεία, έτσι και η μέθοδος της συνέντευξης παρουσιάζει 

σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Συνοπτικά τα βασικότερα πλεονεκτήματα της 

συνέντευξης ως εργαλείου άντλησης πληροφορίας και δεδομένων είναι (Ιωσηφίδης, 2003): 

 Η συνέντευξη επιτρέπει στον ερευνητή να αντλήσει πληροφορία σε βάθος ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για την διερεύνηση πολύπλοκων κοινωνικών διαδικασιών, συμπεριφορών, 

στάσεων, αξιών και αντιλήψεων. 

 Η συνέντευξη προϋποθέτει την αμεσότητα της σχέσης μεταξύ του ερευνητή και του 

ερωτώμενου και μπορεί να οδηγήσει στην διερεύνηση θεμάτων που δεν είχαν 

προκαθοριστεί από πριν, μεταβάλλοντας ή τροποποιώντας πολλές φορές ακόμη και το 

ίδιο το αρχικό ερευνητικό πλαίσιο. 

 Η συνέντευξη επιτρέπει στον ερευνητή να κατανοήσει κοινωνικές συμπεριφορές, στάσεις 

και αντιλήψεις των ερωτώμενων, δηλαδή να δει τον κοινωνικό κόσμο και τα κοινωνικά 

φαινόμενα μέσα από τις εμπειρίες και τα «μάτια» των κοινωνικών υποκειμένων. 

Μερικά από τα βασικότερα μειονεκτήματα της συνέντευξης είναι τα ακόλουθα (Stewart και Cash 

1991, Kvale 1996): 

 Η συνέντευξη είναι μια μέθοδος που είναι εξαιρετικά χρονοβόρα όχι μόνο ως προς την 

υλοποίηση της αλλά και ως προς την φάση του σχεδιασμού και της απόκτησης 

πρόσβασης στους ερωτώμενους.  

 Η μέθοδος προϋποθέτει αυξημένα επικοινωνιακά προσόντα από την πλευρά του 

ερευνητή, ευαισθησία, γνήσιο ενδιαφέρον και ευελιξία. 

 Πολλές φορές ένα σημαντικό τμήμα της πληροφορίας που αντλείται μέσα από 

συνεντεύξεις δεν είναι απαραίτητο ή τελικά δεν γίνεται αντικείμενο ανάλυσης. 

 Σε πολλές περιπτώσεις το υποκειμενικό στοιχείο είναι κυρίαρχο. Το γεγονός αυτό 

δημιουργεί προβλήματα στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

Ομαδικές Συνεντεύξεις 

Οι δύο βασικές μέθοδοι ομαδικών συνεντεύξεων είναι: 1) οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης 

(focus groups) και 2) η Τεχνική των Δελφών (Delphi technique). Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης 

επιλέχθηκε η μέθοδος των ομάδων εστιασμένης συζήτησης, προκειμένου για τη συλλογή 

ποιοτικών δεδομένων. 
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Ομάδες Εστιασμένης Συζήτησης (focus groups) 

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του μεθοδολογικού εργαλείου και η πιο σημαντική θεωρητική 

του αφετηρία είναι η αξιοποίηση, η κατανόηση και η ερμηνεία της «δυναμικής των ομάδων». 

Μερικοί από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ομαδική δυναμική και την 

«απόδοση» ενός focus group, είναι τα φυσικά και ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, 

τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, ο βαθμός συνεκτικότητας της ομάδας, οι 

συνδυασμοί ομοιογένειας – ετερογένειας της ομάδας προς ορισμένα χαρακτηριστικά, οι σχέσεις 

δύναμης και εξουσίας που προϋπάρχουν ή που αναπτύσσονται εντός της ομάδας και ο βαθμός 

συμμετοχής των μελών της ομάδας στις διαδικασίες αλληλεπίδρασης και οργανωμένης 

συζήτησης (Ιωσηφίδης, 2003). 

Ο συνηθέστερος τρόπος χρήσης και εφαρμογής των focus groups είναι σε συνδυασμό με άλλες 

μεθόδους ποιοτικού ή/και ποσοτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο πολυμεθοδολογικών προσεγγίσεων 

και συγκεκριμένα με την ατομική συνέντευξη, την συμμετοχική παρατήρηση, την ευρεία 

εμπειρική ποσοτική έρευνα ή απογραφική έρευνα (survey research) και το πείραμα. Ο σκοπός της 

συνδυασμένης χρήσης είναι ο συγκερασμός των θετικών στοιχείων και η συρρίκνωση των 

αδυναμιών κάθε μεμονωμένης μεθόδου, η αλληλοενίσχυσή τους, η διασταύρωση των 

ερευνητικών ευρημάτων (triangulation), η ενίσχυση της εγκυρότητας της ερευνητικής 

προσπάθειας και η αποφυγή λανθασμένων συμπερασμάτων. Ειδικά σε σχέση με τις απογραφικές 

έρευνες, η μέθοδος των focus groups χρησιμοποιείται για την πληρέστερη αρχική ποιοτική 

διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων και θεμάτων με σκοπό τον ικανοποιητικότερο 

σχεδιασμό των ερωτηματολογίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια της κύριας 

έρευνας.  

 

Επιλογή ερευνητικής μεθοδολογίας  

Στην περίπτωση που μελετάται ένα φαινόμενο που διαρκώς αλλάζει και εξελίσσεται και το οποίο 

οι εμπλεκόμενοι φορείς συνήθως το αντιλαμβάνονται διαφορετικά, όπως ακριβώς δηλαδή 

συμβαίνει στην περίπτωση των δεξιοτήτων και της διάγνωσης των αναγκών σε δεξιότητες, 

υπάρχει υποχρέωση διασφάλισης του αποτελέσματος και των ευρημάτων της ποιοτικής έρευνας 

και ο τρόπος για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η τριγωνοποίηση, ή πιο απλά ο 

συνδυασμός διαφορετικών μεθόδων συλλογής δεδομένων. 
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Τριγωνοποίηση 

Ο τριγωνισμός προτάθηκε στις κοινωνικές επιστήμες αρχικά µε σκοπό την αύξηση της αξιοπιστίας 

και της εγκυρότητας των ερευνητικών ευρημάτων. Με άλλα λόγια είναι ή χρήση πάνω από μίας 

ερευνητικής τεχνικής στη μελέτη του ίδιου ερευνητικού πεδίου, όπου η κάθε μία χρησιμοποιείται 

για να επαληθεύσει τα αποτελέσματα της άλλης. Μια τέτοια θέση βασίζεται στην αντίληψη πως 

κάθε εργαλείο μέτρησης και κάθε μέθοδος έχει περιορισμούς και «τυφλά σημεία», µε τον 

συνδυασμό τους, όμως, οι περιορισμοί αλληλοαναιρούνται και ως εκ τούτου μπορούμε να 

έχουμε ένα πιο ακριβές τελικό αποτέλεσμα (Moran-Ellis, Alexander, Cronin, Dickinson, Fielding, 

Sleney & Thomas (2006). 

Σύμφωνα με την Μοrse (1991), είναι ιδιαίτερα σημαντική η χρήση μικτής μεθόδου στην ίδια 

μελέτη, και ορίζει τη μεθοδολογική τριγωνοποίηση ως: «τη χρήση τουλάχιστον δύο μεθόδων, 

συνήθως ποιοτικής και ποσοτικής, στην έρευνα του ίδιου ερευνητικού προβλήματος». 

Υπάρχουν δύο είδη μεθοδολογικής τριγωνοποίησης: α) η χρήση περισσότερο από ενός εργαλείου 

που παράγει τον ίδιο τύπο δεδομένων στη μελέτη του ίδιου φαινομένου και β) η χρήση δύο ή 

περισσότερων μεθόδων συμπληρωματικά, στη μελέτη του ίδιου δείγματος για την απάντηση των 

ίδιων ερευνητικών ερωτημάτων. Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη για τον έλεγχο της εγκυρότητας 

μίας μελέτης. Επίσης, έχει φανεί ότι η μίξη πολλών μεθόδων εξισορροπεί τις αδυναμίες και τα 

δυνατά στοιχεία των διαφορετικών μεθόδων (Μitchel, 1986). 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό το γεγονός πως παρά τους όποιους κινδύνους κρύβει η 

μεθοδολογική τριγωνοποίηση, είναι πολύ χρήσιμη και άκρως απαραίτητη σε τέτοιου είδους 

έρευνες.  

Εν προκειμένω τώρα, για την έρευνα διάγνωσης αναγκών σε δεξιότητες η τριγωνοποίηση θα γίνει 

με τη χρήση δύο διαφορετικών εργαλείων ποιοτικής έρευνας. Η πρώτη μέθοδος που θα 

χρησιμοποιηθεί είναι η μέθοδος των ημί-δομημένων εις βάθος συνεντεύξεων. Σε κάθε περίπτωση 

ο αριθμός των απαραίτητων συνεντεύξεων δε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3) ενώ 

ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να φτάσει τις δεκαπέντε (15) ή και τις είκοσι (20) 

συνεντεύξεις. Στόχος των εν λόγω συνεντεύξεων είναι να επαληθευθούν τα ευρήματα της 

βιβλιογραφικής έρευνας, να αναδειχθούν νέα ζητήματα και τάσεις στο υπό εξέταση αντικείμενο 

καθώς και να καταρτιστεί η ατζέντα των επερχόμενων ομαδικών συνεντεύξεων, οι οποίες είναι η 

δεύτερη μέθοδος συλλογής ποιοτικών δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί. Από τις εν λόγω 

συνεντεύξεις, σε συνάρτηση πάντα και με την βιβλιογραφική έρευνα που έχει προηγηθεί, θα 
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καταρτιστεί και η λίστα των δεξιοτήτων, οι οποίες θα τεθούν προς συζήτηση, αξιολόγηση και 

έρευνα στην ομαδική συζήτηση (ή συζητήσεις) που θα ακολουθήσουν.  

Για τις ομαδικές συνεντεύξεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο η Τεχνική των Δελφών (Delphi 

technique) όσο και οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης (Focus groups). Οι δύο τεχνικές έχουν 

παρόμοια χαρακτηριστικά και ως κοινό γνώρισμα το γεγονός ότι για να ολοκληρωθούν απαιτείται 

συναίνεση από τα άτομα που λαμβάνουν μέρος. Σε κάθε περίπτωση το σίγουρο είναι πως αν 

πρόκειται για Delphi χρειάζονται τουλάχιστον δύο (2) συνεδρίες έως και έξι (6) ενώ αν πρόκειται 

για focus group ενδεχομένως αρκεί και μια (1) συνεδρία προκειμένου να υπάρξει συναίνεση. Για 

τη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκε η τεχνική των ομάδων εστιασμένης συζήτησης (focus groups) 

ως η δεύτερη προσέγγιση για την πραγματοποίηση της μεθοδολογικής τριγωνοποίησης.  

Γιατί όμως συνδυασμός αυτών των δύο μεθόδων ποιοτικής μεθοδολογίας; Η λογική των δύο 

συγκεκριμένων μεθόδων έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει η συγκεκριμένη έρευνα να 

καταλήξει σε ένα συμπαγές και συναινετικό αποτέλεσμα το οποίο θα γίνει αποδεκτό από το 

σύνολο των εμπλεκομένων. Συνεπώς είναι απαραίτητη η μέθοδος των ημί-δομημένων 

συνεντεύξεων προκειμένου να ενταχθούν σε αυτή τα πορίσματα της βιβλιογραφικής έρευνας 

καθώς ενδεχομένως και κάποια πρώτα πορίσματα από την ποσοτική έρευνα αλλά ταυτόχρονα 

και για να ληφθεί πρωτογενής γνώση από εμπειρογνώμονες του πεδίου. Αυτό σε συνδυασμό με 

ένα εργαλείο πιο εξειδικευμένο, αλλά παράλληλα τελείως στοχευμένο, όπως είναι οι ομαδικές 

συζητήσεις, οι οποίες απαιτούν μεγάλη γνώση και εμπειρία του συντονιστή, μπορεί να οδηγήσει 

σε εξαγωγή συμπερασμάτων και πορισμάτων τα οποία θα μπορούν να γενικευτούν και να 

θεωρούνται αντιπροσωπευτικά. 

Ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups) 

Προκειμένου τα αποτελέσματα της έρευνας μέσω των ομάδων εστιασμένης συζήτησης να είναι 

αξιόπιστα θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες τυπικές προϋποθέσεις, όσον αφορά την επιλογή 

και το ρόλο του συντονιστή, τους συμμετέχοντες και τη διατύπωση των ερωτημάτων. Η 

διαδικασία της συγκεκριμένης έρευνας περιλαμβάνει τρία στάδια (Freitas et al. 1998: 9): το 

σχεδιασμό των ομάδων εστιασμένης συζήτησης, την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων-

συνεντεύξεων και την ανάλυση των δεδομένων που θα προκύψουν από αυτές. 

Σχεδιασμός ομάδας εστίασης 

Κατά το στάδιο του σχεδιασμού είναι απαραίτητο να έχουν διευθετηθεί και ορισμένα 

διαδικαστικά ζητήματα, τα οποία θα προσδιορίσουν σε μεγάλο βαθμό και την επιτυχή διεξαγωγή 
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της έρευνας, όπως είναι η επιλογή του συντονιστή και ο ρόλος του στη διαδικασία, οι 

συμμετέχοντες και η διατύπωση των ερωτήσεων. 

 Ο συντονιστής  

Ο συντονιστής θα πρέπει να έχει κατανοήσει πλήρως το ερευνητικό ερώτημα και το είδος των 

προσδοκώμενων πληροφοριών. Ο ρόλος του συντονιστή είναι σημαντικός ως προς τα 

διαδικαστικά ζητήματα της ομάδας: α) να ενημερώνει έγκαιρα τους συμμετέχοντες για τον τόπο 

και χρόνο διεξαγωγής της συνάντησης, β) να τηρεί την προβλεπόμενη διάρκεια της ομάδας και γ) 

να διασφαλίζει ότι θα διατυπωθούν οι απόψεις και τα επιχειρήματα όλων των συμμετεχόντων. 

Ιδιαίτερης σημασίας, όσον αφορά την ποιότητα της έρευνας, είναι η αμεροληψία - 

αντικειμενικότητα του συντονιστή, όσον αφορά τα προσδοκώμενα αποτελέσματά της.  

Οι συμμετέχοντες  

Η σύνθεση της ομάδας εστιασμένης συζήτησης είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή έκβαση 

της έρευνας. Η ομάδα εστιασμένης συζήτησης πρέπει να είναι ολιγομελής (5-10 άτομα) και 

ομοιογενής ως προς κάποια μεταβλητή, όπως για παράδειγμα η ηλικία, το φύλο κλπ. Παράλληλα 

όμως, η ομάδα δεν θα πρέπει να απαρτίζεται από άτομα με αλληλεπικαλυπτόμενες απόψεις και 

ιδιότητες, που η συμμετοχή τους αναμένεται να προσφέρει παρόμοια πληροφόρηση. Συστήνεται, 

η ομάδα να αποτελείται από άτομα που δε γνωρίζονται μεταξύ τους, έτσι ώστε να αμβλύνεται το 

κίνητρο απόκρυψης πληροφοριών (Freitas et al. 1998: 12-13). 

Οι ερωτήσεις  

Η επιλογή και διατύπωση των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν προς τους συμμετέχοντες είναι 

κρίσιμης σημασίας για την εν λόγω έρευνα. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι εστιασμένες στο 

αντικείμενο της έρευνας και τις προσδοκώμενες πληροφορίες. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι 

γενικού τύπου ερωτήσεις, δεδομένου ότι μέσω της ομάδας αναζητούνται συγκεκριμένες 

πληροφορίες και ο αριθμός τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 10-12 ερωτήσεις (Freitas et al. 

1998: 16, Elliot and Associates, 2005). Οι ερωτήσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις 

κατηγορίες (Elliot and Associates, 2005): 

α) Εισαγωγικές ερωτήσεις 

Σκοπός των ερωτήσεων αυτών είναι να εισάγουν τους συμμετέχοντες στο θέμα, π.χ. οι 

συμμετέχοντες καλούνται να κατατάξουν τις δεξιότητες μιας ειδικότητας ως προς το βαθμό 

κρισιμότητάς τους, αλλά και τη διαθεσιμότητα ή έλλειψή τους.  
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β) Ερωτήσεις ουσίας-λεπτομέρειας 

Σκοπός των ερωτήσεων αυτών είναι να αναδειχθούν οι σχέσεις αιτιότητας μεταξύ των 

προσδιοριστικών παραγόντων και του φαινομένου, π.χ. στη συγκεκριμένη έρευνα αναμένεται να 

αναδειχθούν οι παράγοντες έλλειψής των κρίσιμων δεξιοτήτων και για τις αναδυόμενες οι 

παράγοντες ανάδυσής τους.  

γ) Ερωτήσεις σύνοψης 

Ο συντονιστής αφού συνοψίσει τα συμπεράσματα της έρευνας, καλεί τους συμμετέχοντες να 

τοποθετηθούν αν συμφωνούν ή διαφωνούν με αυτά.  

δ) Ερωτήσεις εξόδου 

Με αυτού του τύπου τις ερωτήσεις ελέγχεται αν οι συμμετέχοντες έχουν να προσθέσουν 

χρήσιμες πληροφορίες που δεν έχουν προκύψει από τις ερωτήσεις που έχει θέσει ο συντονιστής. 

 

Προσωπικές εις βάθος συνεντεύξεις 

Ο ερευνητής που διενεργεί τη συνέντευξη, πριν ξεκινήσει να υποβάλει τις ερωτήσεις θα πρέπει 

να αποσαφηνίσει στους συμμετέχοντες το αντικείμενο και τον σκοπό της έρευνας, τους κανόνες 

διεξαγωγής των συνεντεύξεων, το είδος των προσδοκώμενων πληροφοριών που θα προκύψουν 

από την έρευνα, τον τρόπο με τον οποίον θα αξιοποιηθούν καθώς επίσης και τον τρόπο 

καταγραφή της (π.χ. ηχογράφηση, σημειώσεις). Η διάρκεια της συνέντευξης πρέπει να είναι 

περιορισμένη και ιδανικά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δύο ώρες.  

Η ηχογράφηση της συνέντευξης κρίνεται σκόπιμη για την καλύτερη επεξεργασία και ανάλυση των 

στοιχείων που θα προκύψουν από την ομάδα εστιασμένης συζήτησης, ενώ είναι απαραίτητο ο 

συντονιστής να κρατά σημειώσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.  

 

Ανάλυση δεδομένων 

Τα βήματα της ποιοτικής ανάλυσης έχουν ως εξής (Esterberg, 2002; Miles & Huberman, 1994; Yin, 

2011): α) Συλλογή και διαχείριση των ποιοτικών δεδομένων, β) Εμβάθυνση στα ποιοτικά 

δεδομένα (κωδικοποίηση, υπομνηματισμός, ανάλυση).  

α. Συλλογή και διαχείριση ποιοτικών δεδομένων 

Ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο βήμα στην ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων. Πρακτικά, σε αυτό 
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το στάδιο απομαγνητοφωνούνται οι συνεντεύξεις, συλλέγονται και καταγράφονται όλες οι 

σημειώσεις των ερευνητών (συνεντευκτών και παρατηρητών). Με αυτό τον τρόπο καθίσταται 

εύκολη η διαδικασία ανάκτησής τους και συσχέτισής τους με διάφορες φάσεις της έρευνας. 

β. Εμβάθυνση στα ποιοτικά δεδομένα 

Στο στάδιο της εμβάθυνσης ο σκοπός είναι να εντρυφήσει κανείς στα δεδομένα του, 

χρησιμοποιώντας ως κύρια εργαλεία την κωδικοποίηση, τον υπομνηματισμό και τη δημιουργία 

διαγραμμάτων και τυπολογιών τα οποία θα τον βοηθήσουν να προχωρήσει στη διερεύνηση των 

ερευνητικών του υποθέσεων (Esterberg, 2002).  

Κωδικοποίηση 

Ο σκοπός της κωδικοποίησης είναι η κατηγοριοποίηση ή ταξινόμηση του κειμένου με κάποιο 

σύστημα ανάκτησης (Babbie, 2011), ώστε να μπορεί ο ερευνητής να την ανακτά εύκολα, 

οποιαδήποτε μελλοντική στιγμή. Επιπρόσθετα, η κωδικοποίηση βοηθά τον ερευνητή να 

ανακαλύψει τα μοτίβα μεταξύ των δεδομένων του και να κατανοήσει καλύτερα το φαινόμενο το 

οποίο μελετά (Babbie, 2011). Η διαδικασία της κωδικοποίησης μπορεί να περιλαμβάνει: α) 

ανοιχτή κωδικοποίηση, β) ανάπτυξη θεμάτων, γ) επιλεκτική κωδικοποίηση και δ) εννοιολογική 

χαρτογράφηση (Esterberg, 2002). 

Υπομνηματισμός 

Αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία κανείς κρατά σημειώσεις κατά τη διάρκεια της 

ποιοτικής έρευνας, ούτως ώστε αργότερα να αναπτύξει ακόμα περισσότερο την ανάλυσή του 

(Miles & Huberman, 1994; Schutt, 2015). Σημαντικό στη διαδικασία του υπομνηματισμού 

θεωρείται η χρονολογική καταγραφή των υπομνημάτων, τα οποία μπορεί να είναι διαδικαστικής 

ή περισσότερο αναλυτικής φύσεως (Esterberg, 2002).  

Τελική ανάλυση 

Για την τελική ανάλυση προτείνονται τρεις διαφορετικοί τρόποι, οι οποίοι τυγχάνουν ευρύτερης 

εκτίμησης από την ακαδημαϊκή κοινότητα (Esterberg, 2002; Schutt, 2015; Yin, 2011): α) Έλεγχος 

επαναλαμβανόμενων μοτίβων. Να ελέγξει κανείς την κωδικοποίηση του και να δει αν κάποια 

γεγονότα επαναλαμβάνονται συστηματικά ή αν υπάρχει κάποιο κοινό μοτίβο. β) Σύγκριση 

περιστατικών. Εφόσον ανακαλυφθούν κάποια μοτίβα τότε θα πρέπει κανείς να προχωρήσει σε 

σύγκριση των περιστατικών που έχει κωδικοποιήσει. γ) Ανάπτυξη τυπολογιών. Αναφέρεται στη 

δημιουργία ενός συστήματος βάσει του οποίου ο ερευνητής κατηγοριοποιεί διάφορα θέματα 

που προκύπτουν από τις αναλύσεις του. Σε κάθε περίπτωση ο ερευνητής οφείλει να διαλευκάνει 
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και να στηρίξει τη νέα του τυπολογία πάνω στα ποιοτικά δεδομένα του, επανεξετάζοντας τις 

απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις ή και τις σημειώσεις του. 

 

2.5 Αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η ποιοτική ανάλυση της έρευνας αναγκών δεξιοτήτων που 

διενήργησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου «Αποτύπωση των 

αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να εντοπιστούν και να 

καταγραφούν με συστηματικό τρόπο οι ανάγκες της περιφερειακής αγοράς εργασίας σε 

δεξιότητες και επαγγέλματα, με απώτερο στόχο να ενεργοποιηθούν οι κατάλληλες δράσεις 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων από το ΕΠ Αττική 2014-2020. 

Στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης συμμετείχαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

περιφέρεια Αττικής και στους εξής κλάδους: 

 Εστίαση  

 Λιανικό εμπόριο 

 Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου 

 Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, επιστημονικής υποστήριξης και 

συμβουλευτικής 

Όπως καταγράφηκε στο πλαίσιο της συζήτησης και ειδικότερα στην πρώτη ενότητα που 

αφορούσε στα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και των κλάδων στον οποίο 

δραστηριοποιούνται, οι προοπτικές των κλάδων ποικίλλουν, καθώς η τρέχουσα οικονομική 

κρίση έχει εδραιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας αλλά και έντονων διακυμάνσεων. Ειδικότερα, οι 

δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης είναι μακροχρόνιες για τον κλάδο των τεχνικών συμβούλων 

καθώς έχει συρρικνωθεί αισθητά το πεδίο δραστηριοποίησής τους λόγω περιορισμού των 

δημοσίων επενδύσεων και ταυτόχρονης σημαντικής μείωσης των ιδιωτικών επενδύσεων στην 

εκμετάλλευση ακινήτων. Ως εκ τούτου δεν προκαλούν εντύπωση οι αρνητικές τάσεις που 

διαγράφονται για τον κλάδο τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, όπου οι 

ανταγωνιστικές πιέσεις είναι υψηλές. Στον αντίποδα, οι τάσεις για το επόμενο τρίμηνο 

διαγράφονται θετικές για τον κλάδο της εστίασης, γεγονός όμως το οποίο οφείλεται σε εποχιακή 

αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης λόγω των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και όχι 

λόγω ανάκαμψης του κλάδου. Στον κλάδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, 
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οι προοπτικές είναι ουδέτερες στην εγχώρια αγορά αλλά ελπιδοφόρες στη διεθνή αγορά που 

φαίνεται πως αποτελεί σημαντική διέξοδο. Τέλος στον κλάδο του εμπορίου, παρατηρούνται 

διαφοροποιήσεις ανάλογα τον υποκλάδο. Έτσι η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

λογισμικού εξακολουθεί να αποτελεί ένα δυναμικό υποκλάδο με ευοίωνες προοπτικές. Δεν ισχύει 

όμως το ίδιο για τον υποκλάδο εμπορίας ειδών διατροφής για τον οποίο εκτιμώνται ότι οι τάσεις 

θα είναι αρνητικές το επόμενο τρίμηνο ενώ για το ίδιο διάστημα πιστεύεται ότι δεν θα υπάρξουν 

μεταβολές για τον κλάδο εμπορίας ειδών λαϊκής τέχνης. 

Στο πλαίσιο αυτό, το όραμα των επιχειρήσεων στην πλειοψηφία των κλάδων συνίσταται στην 

ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων / υπηρεσιών, στην αξιοπιστία αλλά και στην ταχύτητα 

ανταπόκρισης στη ζήτηση. Επιπλέον για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής 

κατάρτισης και συμβουλευτικής, στο όραμα των επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνεται η καινοτομία 

των προσφερόμενων υπηρεσιών, ενώ στον κλάδο του εμπορίου η αποτελεσματική διανομή των 

προϊόντων.  

Όσον αφορά στους τρόπους προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού, για την πλειοψηφία των 

κλάδων οι πιο συνήθεις πηγές ανεύρεσης ανθρωπίνων πόρων αποτελούν ο οικογενειακός / 

φιλικός κύκλος. Για τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης πρόσφορη 

πηγή προσωπικού αποτελεί η δεξαμενή των παλιών εκπαιδευομένων, οι ωφελούμενοι διαφόρων 

προγραμμάτων καταπολέμησης της ανεργίας (π.χ. voucher), αλλά και σπουδαστές των ΑΕΙ/ΤΕΙ 

που πραγματοποιούν την πρακτική τους εξάσκηση στα ΚΕΚ. Σε κάθε περίπτωση πάντως το πιο 

σημαντικό στάδιο της πρόσληψης φαίνεται ότι αποτελεί η δοκιμαστική περίοδος, καθώς το 

βιογραφικό σημείωμα αποτελεί ενδεικτικό του εργασιακού προφίλ του υποψηφίου. 

 

Κατά τη δεύτερη ενότητα των focus groups, η συζήτηση εστίασε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

ανθρωπίνου δυναμικού και στο κατά πόσο αυτά ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων 

ελληνικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα και σε σχέση με το εκπαιδευτικό του υφιστάμενου 

προσωπικού, αναδείχθηκε μέσα από τη συζήτηση ότι, στους κλάδους εμπορίου και εστίασης το 

επίπεδο είναι χαμηλότερο αφού είναι κυρίως απόφοιτοι λυκείου και σε μικρότερο ποσοστό 

απόφοιτοι ΙΕΚ και ΤΕΙ, ενώ στους κλάδους παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και 

επαγγελματικής κατάρτισης οι θέσεις καλύπτονται κυρίως από απόφοιτους ΑΕΙ αλλά και 

κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου.  
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Σε σχέση με προσόντα που ζητούνται από την επιχείρηση που πρέπει να πληρούν οι 

εργαζόμενοι, καταγράφεται καταρχήν ότι η διοίκηση της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων δεν 

δίνει έμφαση σε τυπικά προσόντα αλλά κατά κύριο λόγο σε άτυπα προσόντα. Αυτό εξάλλου 

αναδεικνύεται και από τις απαντήσεις στην ερώτηση για το κατά πόσο η διοίκηση της εταιρίας 

λαμβάνει ως κριτήριο πρόσληψης την κατοχή τίτλων εκπαίδευσης του υποψηφίου. Ειδικότερα, ο 

μέτριος βαθμός σημαντικότητας στους διάφορους τίτλους εκπαίδευσης υπερισχύει στους 3 από 

τους 4 κλάδους, ενώ σε μόνο 1 κλάδο – αυτόν της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - η 

σημασία των τίτλων είναι μεγάλη. Εκείνο που τονίστηκε από κάποιους συμμετέχοντες στα focus 

groups είναι ότι η ύπαρξη τίτλου σπουδών δεν συνεπάγεται ότι ο υποψήφιος έχει όλες εκείνες τις 

γνώσεις και δεξιότητες για την εκτέλεση των εργασιών και των καθηκόντων που περικλείει η θέση 

εργασίας, αλλά αποτελεί μια ένδειξη ότι ο υποψήφιος είναι πιο δεκτικός στη διαδικασία μάθησης 

και πιθανόν να μπορεί να αφομοιώσει πιο εύκολα τις νέες γνώσεις που κάθε επάγγελμα απαιτεί. 

Ωστόσο, σημαντική θέση στα ζητούμενα τυπικά προσόντα κατέχει η γνώση ξένων γλωσσών για 

τον κλάδο του εμπορίου αλλά και τον κλάδο παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης, 

στον οποίο μάλιστα αξιολογείται θετικά και η ύπαρξη τίτλου πιστοποίησης γνώσεων για τη χρήση 

ΤΠΕ. Αν και οι εξειδικευμένες ψηφιακές ικανότητες συνιστούν πρόσθετο προσόν για την κάλυψη 

θέσεων εργασίας στον κλάδο παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, ωστόσο δεν 

καταγράφεται ως τυπικό προσόν υπό την έννοια της ύπαρξης πιστοποιημένου τίτλου, αλλά ως 

κεκτημένη δεξιότητα που μπορεί να αποκτήθηκε και εμπειρικά. 

Συγκλίνουσες εμφανίζονται οι απόψεις σχετικά με το βαθμό σημαντικότητας της κατοχής τίτλων 

και βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Ειδικότερα, σε 

όλους τους κλάδους πλην της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, οι εκπρόσωποι 

των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι είναι μεγάλης σημασίας να υπάρχουν τίτλοι επαγγελματικής 

κατάρτισης, ιδιαίτερα αν αφορούν σε προγράμματα με τους εν λόγω κλάδους ή τα εκάστοτε 

επαγγέλματα. Μόνο για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου είναι μικρής 

σημασίας η κατοχή τίτλων προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς όπως δηλώθηκε δίνεται 

προτεραιότητα σε άλλα χαρακτηριστικά του υποψήφιου που αφορούν περισσότερο στη διάθεση 

συνεργασίας και στο βαθμό προσαρμοστικότητας του εργαζόμενου στις συνθήκες και τις 

απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης εργασίας. 

Αυτό καθιστά σαφές ότι η διοίκηση των ελληνικών επιχειρήσεων κατά πλειοψηφία επιζητά 

ανθρώπινο δυναμικό που να έχει παρακολουθήσει προγράμματα σπουδών στοχεύμενης 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, ακόμη και αν αυτό πιστοποιείται με υποδεέστερο τίτλο σπουδών, 

όπως τα προγράμματα κατάρτισης. Η άποψή τους αυτή απορρέει από την πεποίθηση ότι, οι 
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γνώσεις που απαιτούνται αποκτώνται ως επί το πλείστον κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής 

ενασχόλησης στην εκάστοτε θέση εργασίας.  

Όσον αφορά σε άτυπα προσόντα, η πείρα αναφέρθηκε ως επιθυμητό από επιχειρήσεις του 

κλάδου εμπορίου, ιδιαίτερα αν πρόκειται για διοικητικούς υπαλλήλους και οδηγούς. 

Όσον αφορά σε δεξιότητες, διαφαίνεται ότι οι ζητούμενες δεξιότητες από τις επιχειρήσεις των 

κλάδων αναφοράς είναι κατά το πλείστον οριζόντιου χαρακτήρα με κυριότερες τις εξής:  

 Γραπτή και προφορική επικοινωνία 

 Συνεργασία 

 Ταχύτητα  

 Διαχείριση και ορθή οργάνωση χρόνου 

 Διαχείριση προβλημάτων και κρίσεων 

 Γνώσεις υγιεινής και ασφάλειας 

 

Όσον αφορά σε εξειδικευμένες δεξιότητες ανά κλάδο, αναδείχθηκαν οι εξής ως επιθυμητές από 

τις επιχειρήσεις: 

 Για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου: Εξειδικευμένες ψηφιακές 

ικανότητες, ικανότητα γρήγορης προσπέλασης πολλών πληροφοριών, βασικές γνώσεις 

σχετικές με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις πολεοδομικές, περιβαλλοντικές και 

κτηματογραφικές μελέτες. 

 Για τον κλάδο της εστίασης: Αίσθηση καλαισθησίας και υγιεινής, βασικές γνώσεις 

εστιατορικής τέχνης, και καλή γνώση του αντικειμένου των διαφορετικών θέσεων εργασίας 

και επαγγελμάτων. Έτσι για παράδειγμα αναφέρθηκαν:  

o Για το επάγγελμα του μάγειρα: βασικές αρχές και κανόνες προμήθειας α΄ υλών, 

γνώσεις διαιτητικής, σύνθεσης μενού και μεριδοποίησης, ορολογία εδεσμάτων. 

o Για το επάγγελμα του σερβιτόρου: βασικές αρχές λήψης και ελέγχου παραγγελίας και 

σερβιρίσματος, καλή μνήμη, ορολογία και τεχνικές προώθησης εδεσμάτων και ποτών, 

προφορική επικοινωνία και εποικοδομητική ακρόαση, βασικές αριθμητικές γνώσεις 

και υπολογιστικές δεξιότητες, κανόνες ευγένειας και ευπρεπούς συμπεριφοράς. 
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 Για τον κλάδο του εμπορίου: ξένες γλώσσες, δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας, 

δεξιότητες ενεργού ακρόασης, κανόνες ευγένειας και ευπρεπούς συμπεριφοράς, βασικές 

αριθμητικές δεξιότητες, υπολογιστική ικανότητα, βασικές γνώσεις δημοσίων σχέσεων, 

δεξιότητες διαχείρισης προβλημάτων και παραπόνων πελατών/προμηθευτών, ικανότητες 

διαχείρισης της ιστοσελίδας ή και του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

 Για τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης: ψηφιακές ικανότητες και 

ικανότητες χρήσης ΤΠΕ και εξειδικευμένες γνώσεις ανά θέση εργασίας. Ειδικότερα: 

oo  Για τους διοικητικούς υπαλλήλους: χειρισμός συσκευών αυτοματισμού γραφείου και 

εποπτικών μέσων, χρήση ειδικών πληροφοριακών συστημάτων, αναζήτηση και οργάνωση 

πληροφοριών, υπευθυνότητα, κριτική σκέψη, δεξιότητες αρχειοθέτησης. 

oo  Για τους οικονομικούς διαχειριστές: γνώση της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής 

νομοθεσίας, γνώση του θεσμικού πλαισίου τήρησης και διαφύλαξης προσωπικών 

δεδομένων, υπολογιστική ικανότητα, δεξιότητες λογιστικής παρακολούθησης και 

οικονομικής διαχείρισης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, γνώση χρήσης ειδικών 

λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. για τη μισθοδοσία). 

oo  Για τους υπεύθυνους Πληροφορικής: γνώσεις ανάπτυξης συστημάτων e-learning, βασικές 

αρχές διαδικτύωσης, ασύρματων τεχνολογιών, εφαρμογών διαχείρισης δικτύων, 

κατανόηση τεχνικών κειμένων, γνώση του θεσμικού πλαισίου τήρησης και διαφύλαξης 

προσωπικών δεδομένων. 

oo  Για το Συμβουλευτικό προσωπικό: χειρισμός συσκευών αυτοματισμού γραφείου και 

εποπτικών μέσων, δεξιότητες λεκτικής και προφορικής επικοινωνίας, ταχύτητα και 

ακρίβεια αντίδρασης. 

 

Όσον αφορά στη διαχρονική εξέλιξη της ζήτησης δεξιοτήτων, διαφοροποιήσεις επισημάνθηκαν 

στον κλάδο εστίασης και στον κλάδο παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Ειδικότερα, στον κλάδο παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, οι τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων, καθώς και ο αυξημένος όγκος δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων του κλάδου 

λόγω εμπλοκής τους στο σύστημα επιταγών κατάρτισης επέφερε αλλαγές όχι μόνο στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των εργαζομένων στον κλάδο αλλά και στα ποιοτικά, αφού απαιτούνται 

πρόσθετες δεξιότητες που να αφορούν ικανότητες πώλησης, μάρκετινγκ, λογιστικής, οικονομικής 

και διοικητικής παρακολούθησης. Επιπλέον, στις επιχειρήσεις εστίασης είναι πλέον εμφανείς οι 
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αλλαγές που έχουν επέλθει με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, γεγονός που επισύρει την 

αυξημένη ζήτηση για δεξιότητες χειρισμού μηχανών αυτοματισμού (π.χ. ασύρματα ή ηλεκτρονικά 

μέσα παραγγελιοληψίας). Επιπλέον, υπάρχει σαφής ζήτηση για γνώση ξένων γλωσσών από χώρες 

της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας, η οποία μάλιστα φαίνεται ότι συχνά δεν καλύπτεται 

επαρκώς.  

 

Σχετικά με την κάλυψη του κενού που παρουσιάζεται σε δεξιότητες, οι τρόποι αντιμετώπισης που 

φαίνεται ότι επιλέγουν οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων αναφοράς συνίστανται σε περαιτέρω 

επαγγελματική κατάρτιση/επιμόρφωση του υφιστάμενου προσωπικού. 

Ολοκληρώνοντας την αναφορά στις ζητούμενες δεξιότητες, αξίζει να επισημανθεί ότι, κατά τη 

διαδικασία των focus groups πολύ συχνά αναφέρθηκαν ως επιθυμητά προσόντα στοιχεία που δεν 

αποτελούν δεξιότητες αλλά ιδιαίτερα γνωρίσματα της προσωπικότητας του ατόμου, όπως η 

τιμιότητα, η προθυμία, η υπομονή και η διάθεση για μάθηση. Τα γνωρίσματα αυτά αποτελούν 

κατά κύριο λόγο σταθερά πρότυπα συμπεριφοράς, σκέψης και συναισθηματικής έκφρασης και 

διαφοροποιούνται από τις δεξιότητες που έχουν έντονα επίκτητο χαρακτήρα.  

Αναφορικά με το βαθμό επιρροής της απόφασης πρόσληψης αξιολογώντας ατομικά 

χαρακτηριστικά, κατά τη διαδικασία των συζητήσεων διερευνήθηκε αν και κατά πόσο το φύλο, η 

οικογενειακή κατάσταση και η εθνικότητα αποτελούν στοιχεία αξιολόγησης του βιογραφικού. 

Από τις απαντήσεις έγινε εμφανές ότι στην πλειοψηφία των απαντήσεων τα ατομικά 

χαρακτηριστικά δεν αποτελούν βασικά κριτήρια πρόσληψης, με εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις 

στον κλάδο του εμπορίου και της εστίασης που εκφράστηκε η άποψη ότι οι αυξημένες 

οικογενειακές υποχρεώσεις και δη των γυναικών επιδρούν στο βαθμό παραγωγικότητας, ενώ 

όσον αφορά στην εθνικότητα δόθηκε από μια ελάχιστη μερίδα των συμμετεχόντων εκπροσώπων 

του εμπορίου η θετική διάσταση, καθώς η διαφορετική εθνικότητα συμβάλλει στην καλύτερη 

επικοινωνία με αλλοδαπούς πελάτες. 

 

Στην επόμενη ενότητα των focus groups αναπτύχθηκε συζήτηση σχετικά με την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα, ξεκινώντας με την καίρια ερώτηση κατά πόσο το ισχύον 

εκπαιδευτικό σύστημα προετοιμάζει τους μελλοντικούς εργαζόμενους για να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας. Όπως επισημάνθηκε, από τους συμμετέχοντες, το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ενέχει πολλή θεωρητική κατάρτιση η οποία μάλιστα δεν 

ακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς εργασίας, ενώ ταυτόχρονα υστερεί και σε πρακτική άσκηση 
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που να εξοικειώνει τους μελλοντικούς εργαζόμενους με τις συνθήκες του εργασιακού 

περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, κατά κύριο λόγο εκφράστηκε η άποψη ότι το ισχύον εκπαιδευτικό 

σύστημα προετοιμάζει σε μικρό βαθμό τους εκπαιδευόμενους ως μελλοντικούς εργαζόμενους. 

Μάλιστα οι εκπρόσωποι του κλάδου εστίασης εξέφρασαν εντελώς αρνητική άποψη σχετικά με τη 

συμβολή του ελληνικού συστήματος εκπαίδευσης, τονίζοντας ότι ευτυχώς το σύστημα 

κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων καλύπτει σε μέτριο βαθμό τα κενά σε γνώσεις και 

δεξιότητες που απαιτούνται στον κλάδο εστίασης. Στον εμπορικό κλάδο, οι απόψεις διίστανται σε 

σχέση με το ρόλο που επιτελεί το σύστημα κατάρτισης για την αναβάθμιση των προσόντων των 

ανέργων και των εργαζομένων σύμφωνα με τις επιταγές της αγοράς εργασίας. Έτσι κάποιοι 

εμφανίστηκαν να πιστεύουν ότι έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα σε μεγάλο βαθμό και κάποιοι 

σε πολύ μικρό βαθμό, ενώ ένα ποσοστό συμμετεχόντων δήλωσαν πως δεν έχουν άποψη. 

Ουδέτερη στάση κράτησαν και οι εκπρόσωποι του κλάδου παροχής υπηρεσιών τεχνικού 

συμβούλου, δηλώνοντας πως τα προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνουν επιχειρηματικοί 

φορείς του κλάδου είναι καλού επιπέδου. Τέλος οι εκπρόσωποι του κλάδου παροχής υπηρεσιών 

επαγγελματικής κατάρτισης εξέφρασαν την άποψη ότι επιδίωξη των επιχειρήσεων του κλάδου 

είναι η καλή προετοιμασία, η ορθή διάγνωση των κενών που εμφανίζουν οι καταρτιζόμενοι 

αφενός και των αναγκών που θέλουν να καλύψουν οι επιχειρήσεις αφετέρου. Ως εκ τούτου, η 

συμβολή των προγραμμάτων κατάρτισης είναι σημαντική γιατί είναι περισσότερο στοχευμένη σε 

επαγγελματική κατάρτιση και σε αυτό συμβάλει και η προβλεπόμενη πρακτική άσκηση στην 

πλειοψηφία των προγραμμάτων. 

Τέλος, επιχειρήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης να διαμορφωθούν προτάσεις για το μελλοντικό 

ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

αφού όλοι οι συμμετέχοντες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δήλωσαν ότι πρέπει να δοθεί βαρύτητα 

από την πολιτεία τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και στο σύστημα κατάρτισης, ώστε να 

συνδυάζονται εποικοδομητικά και να αλληλοσυμπληρώνονται. Στο πλαίσιο αυτό, η συντριπτική 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο 

και να αναλάβουν πρωτοβουλίες που να αποσκοπούν: 

 στη διασύνδεση της εκπαίδευσης/κατάρτισης με την επιχειρηματική κοινότητα 

 στην εξειδίκευση, εμβάθυνση και συνεχή επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, 

σύμφωνα με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. 
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην παρούσα ενότητα της μελέτης επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση των συμπερασμάτων 

που προέκυψαν από την ποσοτική και την ποιοτική έρευνα που διενήργησε το Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο Αθηνών.  

Όσον αφορά στην έρευνα πεδίου είχε ως αντικείμενο τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων σε 

δείγμα επιχειρήσεων, σχετικά με τη διερεύνηση και καταγραφή των αναγκών σε οριζόντιες 

δεξιότητες και μονοψήφιες ειδικότητες. Έμφαση δόθηκε στην καταγραφή των κενών θέσεων 

εργασίας, αλλά και των θέσεων εργασίας που με δυσκολία καλύπτονται στην περιφέρεια 

Αττικής, αναλύοντας ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών.  

Καταρχήν μέσα από την έρευνα πεδίου διαπιστώθηκε η ενθαρρυντική τάση της διατήρησης του 

αριθμού των θέσεων εργασίας το τελευταίο εξάμηνο, καθώς στην πλειονότητα των επιχειρήσεων 

δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές, ενώ αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό (24,8%) των τοπικών 

καταστημάτων στα οποία καταγράφηκε αύξηση των θέσεων εργασίας. Αντίθετα, πολύ μικρότερο 

εμφανίζεται το ποσοστό των επιχειρήσεων το οποίο μείωσε τις θέσεις εργασίας σε σχέση με έξι 

μήνες πριν (12,9%). 

Αντίθετα οι απόψεις που καταγράφηκαν κατά την ποιοτική έρευνα μεταφέρουν ένα ιδιαίτερα 

δυσμενές κλίμα, με περιορισμό των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και ως εκ τούτου και των 

θέσεων εργασίας. Εξαίρεση φαίνεται να αποτελεί ο κλάδος της εστίασης, που αναμένει και 

ευνοϊκές τάσεις για το επόμενο τρίμηνο. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το γεγονός αυτό 

οφείλεται σε εποχιακή αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης λόγω των εορτών Χριστουγέννων και 

Πρωτοχρονιάς και όχι λόγω ανάκαμψης του κλάδου. Επίσης και στον κλάδο του εμπορίου, 

παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ανάλογα τον υποκλάδο. Έτσι η εμπορία ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και λογισμικού εξακολουθεί να αποτελεί ένα δυναμικό υποκλάδο με ευοίωνες 

προοπτικές. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τον υποκλάδο εμπορίας ειδών διατροφής για τον οποίο 

εκτιμώνται ότι οι τάσεις θα είναι αρνητικές το επόμενο τρίμηνο ενώ για το ίδιο διάστημα 

πιστεύεται ότι δεν θα υπάρξουν μεταβολές για τον κλάδο εμπορίας ειδών λαϊκής τέχνης. 

Πάντως τη δεδομένη στιγμή διενέργειας της ποσοτικής και της ποσοτικής έρευνας η πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων δεν έχει κενές θέσεις εργασίας και μόλις ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 

18.3% αναφέρει ότι έχει θέσεις εργασίας προς κάλυψη. Η μεγαλύτερη ζήτηση εντοπίζεται σε 

ειδικότητες όπως οι επαγγελματίες και οι υπάλληλοι γραφείου. Ως προς το πλήθος των κενών 
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θέσεων, οι επιχειρήσεις της περιφέρειας Αττικής ως επί το πλείστον έχουν άμεση ανάγκη για ένα 

άτομο, ενώ ελάχιστες παρουσιάζουν ανάγκη για πάνω από 3 άτομα.  

Σχετικά με το απαιτούμενο εκπαιδευτικό επίπεδο για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας, 

οι περισσότερες επιχειρήσεις ζητούν κατ’ ελάχιστο Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Εδώ αξίζει να επισημανθεί ότι η υφιστάμενη κατάσταση στο εκπαιδευτικό επίπεδο του 

ανθρωπίνου δυναμικού είναι χαμηλότερου επιπέδου, αφού είναι κυρίως απόφοιτοι λυκείου. 

Όσον αφορά στην επιθυμητή εμπειρία, η ποσοτική έρευνα έδειξε ότι για το 1/3 των ερωτώμενων 

δεν αποτελεί σημαντικό κριτήριο, καθώς δεν ζητούν χρόνια εμπειρίας, ενώ τα υπόλοιπα 2/3 τν 

ερωτώμενων κατανέμονται σε όσους ζητούν υποψήφιους με 1, 2 ή 5 χρόνια εμπειρίας. Όσον 

αφορά στην ποιοτική έρευνα κατά τη διάρκεια των focus groups, εκφράστηκε η άποψη ότι η 

εμπειρία συνιστά βασικό προσόν προκειμένου κάποιος να καλύψει την εκάστοτε θέση εργασίας. 

Αυτό έρχεται σε πλήρη συμφωνία με την πεποίθηση της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων που 

συμμετείχαν στην ποιοτική έρευνα ότι τα τυπικά προσόντα είναι μικρότερης σημαντικότητας σε 

σχέση με τα άτυπα προσόντα. Εκείνο που τονίστηκε από κάποιους συμμετέχοντες στα focus 

groups είναι ότι η ύπαρξη τίτλου σπουδών δεν συνεπάγεται ότι ο υποψήφιος έχει όλες εκείνες τις 

γνώσεις και δεξιότητες για την εκτέλεση των εργασιών και των καθηκόντων που απαιτεί η θέση 

εργασίας, αλλά αποτελεί μια ένδειξη ότι ο υποψήφιος είναι πιο δεκτικός στη διαδικασία μάθησης 

και πιθανόν να μπορεί να αφομοιώσει πιο εύκολα τις νέες γνώσεις που κάθε επάγγελμα απαιτεί. 

Επιπλέον, υπάρχει σαφής ζήτηση για γνώση ξένων γλωσσών από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

και της Ασίας, η οποία μάλιστα φαίνεται ότι συχνά δεν καλύπτεται επαρκώς.  

Πιο εμπεριστατωμένα και αναλυτικά στοιχεία για το βαθμό επάρκειας των επιθυμητών 

δεξιοτήτων και προσόντων έδωσε η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων της έρευνας πεδίου. 

Πριν να παραθέσουμε τα κυριότερα συμπεράσματα, πρέπει να αναφερθεί ότι οι περισσότεροι 

υπάλληλοι ανήκουν στην κατηγορία των επαγγελματιών και στους απασχολούμενους στην 

παροχή υπηρεσιών, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά κατέχουν οι ειδικευμένοι τεχνίτες και 

ασκούντες συναφή επαγγέλματα, οι χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 

εξοπλισμού και οι συναρμολογητές (μονταδόροι). Σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό που 

καλύπτει τις παραπάνω θέσεις, η ποσοτική έρευνα ανέδειξε τα κάτωθι όσον αφορά στην 

επάρκεια σε συγκεκριμένες δεξιότητες: 

 σε σχέση με τη χρήση της ελληνικής γλώσσας, διαπιστώνεται ότι σε αρκετά μεγάλο 

ποσοστό (45%) οι υπάλληλοι διαθέτουν επάρκεια, ενώ ελάχιστοι παρουσιάζουν 

ανεπάρκεια (μόλις 1,5%).  
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 σε σχέση με τις ξένες γλώσσες, σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων του δείγματος 

(32,7%) δηλώνει ότι καλύπτεται σε μέτριο βαθμό η επάρκεια, ενώ ανεπάρκεια εμφανίζει 

το 4,5%.  

 σε σχέση με την αριθμητική ικανότητα, οι περισσότεροι εμφανίζουν επάρκεια, με το 

πάρα πολύ και το πολύ να συγκεντρώνουν το 63,4% του δείγματος.  

 σε σχέση τις βασικές ψηφιακές ικανότητες, οι περισσότεροι έχουν σχετικά υψηλή 

επάρκεια, λίγοι εμφανίζουν χαμηλή επάρκεια, ενώ υπάρχει ένα ποσοστό 12,9 % των 

επιχειρήσεων που δεν τους αφορά η συγκεκριμένη ικανότητα.  

 σε σχέση με τις εξειδικευμένες ψηφιακές ικανότητες αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων (37,6%) δηλώνει ότι δεν τους αφορά η 

συγκεκριμένη δεξιότητα.  

 σε σχέση με την αναλυτική σκέψη η επάρκεια για τους μισούς και πλέον του δείγματος 

κυμαίνεται σε πολύ και πάρα πολύ, ενώ μόλις το 8,4% δηλώνει ανεπάρκεια ή πολύ μικρή 

επάρκεια.  

 σε σχέση με την κριτική σκέψη, εμφανίζονται παρόμοια με τα ποσοστά επάρκειας όπως 

για την αναλυτική σκέψη  

 σε σχέση με τη διάδοση και επεξεργασία των πληροφοριών, παρόμοια υπερισχύει το 

ανθρώπινο δυναμικό που εμφανίζει πολύ και πάρα πολύ επάρκεια της εν λόγω 

δεξιότητας.  

 σε σχέση με την ικανότητα δια βίου μάθησης φαίνεται να υπάρχει σχετική έως πολύ καλή 

επάρκεια στην πλειοψηφία, ενώ αρκετά υψηλό (16,3%) είναι και το ποσοστό των 

επιχειρήσεων που δεν τους αφορά η συγκεκριμένη δεξιότητα.  

 σε σχέση με τις διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, η πλειονότητα των 

εργαζομένων εμφανίζουν επάρκεια σε ποσοστό περίπου 40%, ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί 

που εμφανίζουν ανεπάρκεια, 1,5%. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι, οι δεξιότητες της γνώσης ξένων γλωσσών, της αριθμητικής ικανότητας, 

της επεξεργασίας πληροφοριών, της διάδοσης πληροφοριών και της επίλυσής προβλημάτων 

παρουσιάζουν στατιστικώς σημαντική διαφορά σε σχέση με την κρίσιμη επαγγελματική 

ειδικότητα αλλά και τον κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, τα ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά 

στελέχη παρουσιάζουν το μεγαλύτερο βαθμό επάρκειας στη χρήση της ξένης γλώσσας και την 

αριθμητική ικανότητα ενώ οι χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων τη χαμηλότερη επάρκεια 

στις υπόλοιπες δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, ο κλάδος των μεταφορών παρουσιάζει το 

χαμηλότερο βαθμό επάρκειας στις εξειδικευμένες ψηφιακές ικανότητες ενώ οι κατασκευές 

παρουσιάζουν το χαμηλότερο βαθμό επάρκειας στις υπόλοιπες δεξιότητες. 
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Η ποσοτική έρευνα ολοκληρώθηκε με δύο ερωτήσεις που αφορούν στην ανάπτυξη νέων και 

βελτιωμένων προϊόντων καθώς και στην καινοτομία της επιχείρησης από το 2014 έως σήμερα. 

Από τα αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι περίπου οι μισές επιχειρήσεις (48%) έχουν 

δημιουργήσει κάποιο νέο προϊόν ή υπηρεσία κατά την τελευταία διετία. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των νέων προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δημιουργήθηκαν αφορά σε νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες για την ίδια την επιχείρηση (34,2%) ή την ελληνική αγορά (20,3%), ενώ πολύ μικρότερο 

είναι το ποσοστό της δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών για την παγκόσμια αγορά 

(6,9%). 

Αντίστοιχα, περίπου το 38,6% των επιχειρήσεων εισήγαγε κατά την τελευταία διετία καινοτομίες 

οι οποίες αφορούν παραγωγικές διαδικασίες ή διεργασίες. Το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά στην 

ένταξη καινοτομιών σε προϊόντα και υπηρεσίες (17,3%) και πολύ λιγότερο σε πρακτικές που 

εφαρμόζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης (10,4%) και στους τρόπους χρήσης 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (12,9%).  

Ολοκληρώνοντας την παρούσα μελέτη, αξίζει να επισημανθεί ότι, κατά τη διαδικασία των focus 

groups πολύ συχνά αναφέρθηκαν ως επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων η τιμιότητα, η 

προθυμία, η υπομονή και η διάθεση για μάθηση, που αποτελούν ιδιαίτερα γνωρίσματα της 

προσωπικότητας του ατόμου υπό την έννοια ότι είναι κατά κύριο λόγο σταθερά πρότυπα 

συμπεριφοράς, σκέψης και συναισθηματικής έκφρασης και διαφοροποιούνται από τις δεξιότητες 

που έχουν έντονα επίκτητο χαρακτήρα. Η προσωπικότητα λοιπόν του ατόμου αποτελεί 

πρωταρχικό κριτήριο για την πρόσληψη ή και την εξέλιξη του ατόμου μέσα στην επιχείρηση, 

καθώς η ανεπάρκεια σε κάποια/ες δεξιότητα/ες υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθεί μέσω των 

κατάλληλων ενεργειών. Σχετικά με την κάλυψη του κενού που παρουσιάζεται σε δεξιότητες, οι 

τρόποι αντιμετώπισης που φαίνεται ότι επιλέγουν οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων αναφοράς 

συνίστανται σε περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση/επιμόρφωση του υφιστάμενου 

προσωπικού. Η συζήτηση γύρω από το ισχύον σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα 

μας επικεντρώθηκε στο κατά πόσο συμβαδίζει και κυρίως προετοιμάζει κατάλληλα τους 

εκπαιδευόμενους ως μελλοντικούς εργαζόμενους. Κοινός τόπος των συζητήσεων αποτέλεσε ότι 

το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα υστερεί στο να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις 

κατάλληλες γνώσεις, προσόντα και δεξιότητες σε ικανοποιητικό βαθμό ώστε να διευκολύνεται η 

εξυπηρέτηση των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας.  

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται αναμόρφωση τόσο του συστήματος τυπικής εκπαίδευσης όσο και 

των συστημάτων αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη τις 

εκάστοτε στοχεύσεις των εθνικών πολιτικών ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού, ενίσχυσης 
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της απασχόλησης αλλά και της επιχειρηματικότητας, Μάλιστα, η συντριπτική πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων στα focus groups θεωρεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο 

και να αναλάβουν πρωτοβουλίες που να αποσκοπούν: 

 στη διασύνδεση της εκπαίδευσης/κατάρτισης με την επιχειρηματική κοινότητα 

 στην εξειδίκευση, εμβάθυνση και συνεχή επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, 

σύμφωνα με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. 

Προς αυτό απαιτούνται μια σειρά θεσμικών παρεμβάσεων με πρωτεύουσα την αναβάθμιση των 

προγραμμάτων σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων 

όπως θα καταγράφονται συστηματικά από Παρατηρητήρια Απασχόλησης, τα οποία μπορούν να 

λειτουργούν μέσα από ένα δίκτυο φορέων και οργανισμών και θα έχουν ως αντικείμενο 

εργασιών τη συλλογή, έρευνα και ανάλυση σε συστηματική / περιοδική βάση μικροοικονομικών 

και μακροοικονομικών μεγεθών και στοιχείων που αφορούν στη ζήτηση εργασίας έτσι όπως αυτή 

διαμορφώνεται και εξελίσσεται 
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