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Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας και
το ΕΣΠΑ 2014-2020
Μαρία Κασωτάκη
Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
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Παρακολούθηση των αναγκών/τάσεων της αγοράς
εργασίας
Η συγκρότηση και η λειτουργία του Περιφερειακού
Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας,
αποτελεί:
 αναγκαιότητα για τη διαμόρφωση περιφερειακής
πολιτικής απασχόλησης , και
 προϋπόθεση για την κινητοποίηση των πόρων του
ΕΣΠΑ 2014-2020 στους τομείς κατάρτισης και
απασχόλησης
και γενικότερα στις δράσεις του
Θεματικού Στόχου 8.
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Ο ρόλος του Περιφερειακού Μηχανισμού
 Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης
της Αγοράς Εργασίας εντοπίζει, καταγράφει και
παρακολουθεί, με τρόπο συστηματικό, τις
ανάγκες/τάσεις
της αγοράς εργασίας της
περιφέρειας σε δεξιότητες και επαγγέλματα.
 Με βάση τα στοιχεία αυτά, ενεργοποιούνται οι
δράσεις
εκπαίδευσης,
κατάρτισης
και
ανάπτυξης δεξιοτήτων , στο πλαίσιο τόσο του ΕΠ
«Κρήτη» 2014-2020, όσο και των λοιπών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 20142020.
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Η συμβολή του Πανεπιστημίου Κρήτης
 Η Περιφέρεια Κρήτης θεώρησε σημαντική τη συμβολή του
Πανεπιστημίου Κρήτης, στη συγκρότηση και λειτουργία
του Περιφερειακού της Μηχανισμού,
λόγω της
πολυεπίπεδης γνώσης και εμπειρίας του επιστημονικού
προσωπικού του ιδρύματος, στα εν λόγω θέματα.
 Για το λόγο αυτό ο Περιφερειάρχης Κρήτης προσκάλεσε το
Πανεπιστήμιο Κρήτης να συνεργαστεί με την Περιφέρεια
για τη δημιουργία του εν λόγω μηχανισμού, απευθύνοντας
στις 27/3/2015 επιστολή στον τότε Πρύτανη του
Πανεπιστημίου κ. Ευριπίδη Στεφάνου. Η πρόταση έγινε
αποδεκτή από το Πανεπιστήμιο και η Περιφέρεια
ενεργοποίησε τις σχετικές διαδικασίες πραγματοποίησης
του εγχειρήματος .
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Η χρηματοδότηση του μηχανισμού
 Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020,
στην 1η της Συνεδρίαση στις 29-6-2015, ενέκρινε μετ’
επαίνων τη χρηματοδότηση της Δράσης : Περιφερειακός
Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας, με π/υ
228.000 ευρώ και Δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 Η δράση εντάχθηκε στο ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 στις 29-22016, με Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης.
Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς
Εργασίας Κρήτης αποτελεί ένα καινοτόμο εγχείρημα
διατύπωσης περιφερειακής πολιτικής, με βασικό στόχο την
καταπολέμηση της ανεργίας, η οποία πλήττει τον ενεργό
πληθυσμό και κυρίως τους νέους του τόπου μας.
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Το έργο του Μηχανισμού
Το έργο προβλέπει :
Α. την αποτύπωση της Υπάρχουσας Κατάστασης στην αγορά
εργασίας στην Κρήτη εντός του 2016 σε δύο φάσεις ως εξής :
 Την αποτύπωση της κατάστασης από επεξεργασία-ανάλυση
δευτερογενών στοιχείων εντός του α΄ εξαμήνου 2016.
 Την επικαιροποίηση – επιβεβαίωση των στοιχείων μετά από
πρωτογενή έρευνα ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων μέχρι
το τέλος του 2016
Β. την ετήσια επικαιροποίηση των δεδομένων στην αγορά εργασίας
στην Κρήτη για 5 έτη δηλαδή για το χρονικό διάστημα 2017-2021. Για
το 2019 προβλέπεται υλοποίηση εκ νέου πρωτογενούς έρευνας
ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων.
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Παρακολούθηση του έργου και Αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων
 Για την παρακολούθηση – συντονισμό του έργου έχει
συσταθεί μια Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από
εκπροσώπους της Περιφέρειας, των Εργοδοτών και
Εργαζομένων, καθώς και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 Επειδή η πτυχή του ανθρώπινου δυναμικού είναι
καθοριστική στην επιτυχή εφαρμογή της Περιφερειακής
Στρατηγικής
Έξυπνης
Εξειδίκευσης(RIS3Crete),
ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων απόκτησης
δεξιοτήτων και απασχόλησης είναι αλληλένδετη με τις
υπόλοιπες δράσεις της στρατηγικής .Για το λόγο αυτό η
δομή διακυβέρνησης της RIS συνεργάζεται στενά με τη
δομή του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης
της Απασχόλησης και της Αγοράς Εργασίας
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Οι δράσεις του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 που θα λάβουν
υπόψη τα αποτελέσματα του μηχανισμού
ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των
εργαζομένων στις αλλαγές
1. ΕΠ 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων
επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (π/υ 2.000.000 ευρώ)
 Δράσεις συμβουλευτικής, καθοδήγησης και επιδότησης για την
δημιουργία νέων επιχειρήσεων στους τομείς της RISCrete

2. ΕΠ 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών στις αλλαγές(π/υ 2.000.000 ευρώ)
 Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής, καθοδήγησης για την αναβάθμιση
του εργατικού δυναμικού και των επιχειρηματιών με την προσαρμογή
τους στις ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή των δράσεων του
Άξονα 1 του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!
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