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Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη 

Αντικείμενο: Διαχρονική και πολύ-επίπεδη παρακολούθηση των τάσεων και διάγνωση των αναγκών της τοπικής αγοράς 

εργασίας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης 

Υλοποίηση από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σύμπραξη με Περιφέρεια Κρήτης και συμμετοχή Κοινωνικών Εταίρων στην 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου 

 

Φορείς Υλοποίησης: Μονάδα Ερευνών Γνώμης & Επιχειρηματικότητας Π.Κ. & ΔΑΣΤΑ Π.Κ. 

 

Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ): Καθηγητής Μιχάλης Ταρουδάκης, Καθηγητής Νίκος Παπαδάκης και Καθηγητής Βαγγέλης 

Τζουβελέκας  

Ομάδα Έργου: Η Ομάδα Έργου της Πράξης είναιι διεπιστημονική, αποτελείται από  

    προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης με πολύ-επίπεδο  

    επιστημονικό προσανατολισμό και συγκεκριμένα Καθηγητές και Ερευνητές από 7 Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

όπως και εξωτερικούς συνεργάτες.  

 

Αναμενόμενα αποτελέσμστα:  

Εντοπισμός πραγματικών αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας σε επαγγελματικές δεξιότητες και ειδικότητες. 

 Συγκρότηση ερευνητικά εδραιωμένων ομάδων (clusters)  αναγκών σε δεξιότητες και ειδικότητες (skills demand). 

 Δόμηση προφίλ δεξιοτήτων (skills profile) του εργατικού δυναμικού     και ειδικότερα των ανέργων και επισφαλών 

εργαζόμενων με βάση τις παραμέτρους     κατηγοριοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού (parametric skills supply) 

Αντιστοίχιση αναγκών και δεξιοτήτων. 

 Διαπίστωση ελλείψεων ως προς το κατάλληλο εργατικό δυναμικό με βάση τις δεξιότητές τους. 

 Σχεδίαση ενός συστηματικού πλαισίου επιμόρφωσης και κατάρτισης με όρους επικαιροποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων 

(reskilling).   

 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ): Η ΚΕΠ λειτουργεί ως  φορέας εξωτερικής παρακολούθησης της εξέλιξης του 

Έργου και φροντίζει για το συντονισμό του με άλλες δράσεις που αναλαμβάνει η Περιφέρεια Κρήτης στο χώρο της Αγοράς 

Εργασίας.    Η παρουσία των Κοινωνικών Εταίρων (stakeholders) πιστοποιεί ότι το Έργο θα κινηθεί στην κατεύθυνση της 

ουσιαστικής παρέμβασης  που θα ωφελήσει εργοδότες και εργαζόμενους 
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Φάση 1 

Δραση 1  
  Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης.  

   Διαμόρφωση στρατηγικής στοχευμένης κατάρτισης 

Συλλογή και ανάλυση στοιχείων από δημόσιους φορείς. (Δευτερογενής ανάλυση  
     δεδομένων).  

 Συνεντεύξεις από συγκεκριμένες ομάδες εργατικού δυναμικού και  
     επιχειρήσεων. (Ποιοτική έρευνα).  

 Συλλογή στοιχείων από το σύνολο των επιχειρήσεων και του  
     ανθρώπινου  δυναμικού. (Ποσοτική έρευνα).  

Ανατροφοδοτούμενη έκθεση με προτάσεις ανάπτυξης    
  στοχευμένου προγράμματος κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού  
  (στη μορφή του επαναπροσδιορισμού προσόντων - reskilling).   

 

Δράση 2  

Ετήσιες μετρήσεις παραμέτρων και δεδομένων της αγοράς εργασίας. 

Επικαιροποίηση του σχεδιασμού όπως αυτός υλοποιήθηκε στην πρώτη φάση. 

 

 
 

 

 

                                          

 

 

Υλοποίηση του Έργου 



Φυσικό Αντικείμενο του Έργου 

  

 

 

Δ.1 Αποτύπωση της Υπάρχουσας Κατάστασης στην Αγορά Εργασίας 
στην Κρήτη για το 2016 (Ολοκληρώθηκε 31/05/2017). 

Δ.2 Ετήσια Επικαιροποίηση των Δεδομένων της Αγοράς Εργασίας 
στην Κρήτη (Για το 2017 ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση και 
υπεβλήθη στις 31/12/2017 –Για το 2018: αποτελέσματα τον 
1/2019). 

Δ.3 Ερευνητικά θεμελιωμένη Πρόταση Ανάπτυξης- Σχεδιασμός και 
Αναπροσαρμογή Προγράμματος Reskilling-Κατάρτισης στην 
Περιφέρεια Κρήτης (Ολοκληρώθηκε 31/05/2017- βρίσκεται υπό 
επικαιροποίηση- θα υποβληθεί τον Γενάρη του 2020). 

Δ.4 Δημοσιότητα, Ενημέρωση και Προβολή του Έργου (Υπό Εξέλιξη) 

Δ.5 Διασφάλιση Ποιότητας  (Υπό εξέλιξη). 



Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Δ.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

ΠΕ.1.1                                                                                                                                                           

ΠΕ.1.2                                                                                                                                                           

ΠΕ.1.3                                                                                                                                                           

ΠΕ.1.4                                                                                                                                                           

ΠΕ.1.5                                                                                                                                                           

ΠΕ.1.6                                                                                                                                                           

ΠΕ.1.7                                                                                                                                                           

Δ.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

ΠΕ.2.1                                                                                                                                                           

ΠΕ.2.2                                                                                                                                                           

ΠΕ.2.3                                                                                                                                                           

ΠΕ.2.4                                                                                                                                                           

ΠΕ.2.5                                                                                                                                                           

Δ.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

ΠΕ.3.1                                                                                                                                                           

ΠΕ.3.2                                                                                                                                                           

ΠΕ.3.3                                                                                                                                                           

Δ.4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

ΠΕ.4.1                                                                                                                                                           

ΠΕ.4.2                                                                                                                                                           

Δ.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

ΠΕ.5.1                                                                                                                                                           



 Μεταξύ 2008 και 2014 
καταγράφηκε μεγάλη μείωση 
του κ.κ. ΑΕΠ.   

 Η Κρήτη, από περιφέρειa σε 
μετάβαση (2008: 82% 

AvgEU27) έγινε περιφέρεια 
χαμηλής ανάπτυξης (2014: 63% 

AvgEU27) 

 Η απασχόληση βασίζεται 
κυρίως στον τριτογενή τομέα 

 Κλάδοι με τη μεγαλύτερη 
απασχολησιμότητα : 

◦ Τουρισμός 

◦ Εμπόριο 

◦ Αγροτική παραγωγή 

 Η αγορά εργασίας 
χαρακτηρίζεται έντονα από 
εποχικότητα 
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Η εικόνα των επιχειρήσεων 

 Κλάδοι με περισσότερες επιχειρήσεις: 

◦ Εμπόριο (32%) 

◦ Τουρισμός – Εστίαση 

(17%) 

◦ Μεταποίηση (10%) 

 
 4/10 προσωπικές - ατομικές -  

οικογενειακές επιχειρήσεις 

 

 Επισφαλής βιωσιμότητα για το 1/3 
των επιχειρήσεων 

 



 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

2016, 2017, 2018  

 
  Βαγγέλης Τζουβελέκας 

Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης  

Διευθυντής ΜΕΑΕ  (Μονάδας Ερευνών Αγοράς & Επιχειρηματικότητας) Π.Κ.   

Μέλος ΟΔΕ του Περιφερειακού Μηχανισμού 

 

Νίκος Παπαδάκης  

Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης 

Διευθυντής ΚΕΠΕΤ Π.Κ. και Αν. Διευθυντής Κέντρου Ερευνών & Μελετών Π.Κ. (ΚΕΜΕ. Π.Κ.) 

Μέλος της ΟΔΕ του Περιφερειακού Μηχανισμού   
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Προφίλ των ποσοτικών ερευνών Α Φάσης  

 Χρήση συστήματος Computer Aided Telephone Interviewing (C.A.T.I.) της ΜΕΑΚΓ. 

 Έρευνα ανθρώπινου δυναμικού: 

◦ Έγινε στο γενικό πληθυσμό. 

◦ Στρωματοποιημένο δείγμα 992 κατοίκων της Κρήτης > 18 ετών.  

 Έρευνα επιχειρήσεων: 

◦ Έρευνα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη.  

◦ Στρωματοποιημένο δείγμα 674 επιχειρήσεων.  

 Χρονικό διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016.  

 Οριστικοποίηση επεξεργασίας- ανάλυσης και συνθετικής αποτύπωσης της 

ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας: Μάιος 2017  

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2018 η επικαιροποίηση της έρευνας με 

mixed methods και πάλι (ποσοτική και ποιοτική)- ολοκλήρωση και 

δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Β Φάσης: Ιανουάριος 2019  

 



13 

 

 Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την συνθετική ανάλυση της ποσοτικής και ποιοτικής 

έρευνας τόσο σε επιχειρήσεις όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό  ερευνών συνοψίζονται ως ακολούθως:  

 Ένα από τα εντονότερα χαρακτηριστικά της τοπικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας 

Κρήτης είναι η εποχικότητα. Κυρίως ως απόρροια του τουριστικού προϊόντος του νησιού το οποίο 

αλληλοεπιδρά με αρκετούς κλάδους της τοπικής οικονομίας της Κρήτης όπως η εστίαση και το εμπόριο, και 

δευτερευόντως λόγω της πρωτογενούς παραγωγής, η εποχικότητα επηρεάζει την οικονομική κατάσταση 

20% του συνολικού εργατικού δυναμικού, ενώ το 20% των εποχικά εργαζόμενων εργάζονται εκ περιτροπής 

(ιδιαίτερη αυξημένη επισφάλεια) 

 Ο τριτογενής τομέας καταγράφει το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων στην Κρήτη και ιδιαίτερα οι 

κλάδοι του εμπορίου (χονδρικό-λιανικό) και των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, ενώ σε ό,τι 

αφορά τον αριθμό των εργαζομένων καταγράφεται πρώτος ο κλάδος υπηρεσιών παροχής καταλύματος και 

υπηρεσιών εστίασης.  

 Με εξαίρεση τον κλάδο υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης που δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από 

την οικονομική κρίση, οι επιχειρήσεις της Κρήτης μεταφέρουν μια εικόνα μιας αγοράς που προσπαθεί να 

επιβιώσει στις σημερινές συνθήκες. Ο οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την 

εσωστρέφεια αλλά και την έλλειψη σχεδιασμού στρατηγικών ανάπτυξης προς την κατεύθυνση της 

καινοτομίας και της διαφοροποίησης του προϊόντος τους εντείνουν έτι περαιτέρω το πρόβλημα αυτό. 

 Η αγορά εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης σε σχέση με 

αυτά της υπόλοιπης Ελλάδας. Όμως ένα σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού βλέπει μια αγορά 

εργασίας  η οποία δεν δίνει προοπτικές και δημιουργεί αποκλεισμούς. Οι βασικές αιτίες τέτοιων 

φαινομένων εντοπίζονται στην υπερπροσφορά ανθρωπίνου δυναμικού με υψηλά προσόντα, στην 

αυξανόμενη ζήτηση για ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό (ζήτηση όμως που προσελκύει πλέον και 

εργαζόμενους υψηλών προσόντων με αποτέλεσμα την περαιτέρω περιθωριοποίηση των low- skilled) και 

στην έλλειψη επιχειρηματικής κουλτούρας των επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι 4 στις 10 

επιχειρήσεις στην Κρήτη αποτελούν είτε αυτο-απασχόληση είτε απολύτως οικογενειακές επιχειρήσεις 

(«παραδοσιακή οικογένεια» στην τοπική επιχειρηματικότητα)  

 

  

  

Καταληκτικά Συμπεράσματα 1ης Φάσης  
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 Όλα τα παραπάνω, οδηγούν σε μια γενικευμένη επισφάλεια στην εργασία και 

φαίνεται να τροφοδότησαν στο πρόσφατο παρελθόν  την αύξηση του 

φαινομένου της «φυγής εγκεφάλων» brain drain.Η προσφορά εργασίας, 

ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των βασικών κλάδων οικονομικής ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Κρήτης που αφορούν τον τουρισμό, την εστίαση και το εμπόριο, 

καταδεικνύει ότι τα αντικείμενα που θα είχαν θετική ανταπόκριση για την εύρεση 

εργασίας αφορούν δεξιότητες επικοινωνίας και άλλες οριζόντιες- οργανωτικές 

δεξιότητες, δεξιότητες πληροφορικής και ξένων γλωσσών.  

 Όμως οι μηχανισμοί πληροφόρησης και μετάδοσης της πληροφορίας της αγοράς 

εργασίας δεν φαίνεται να στρέφουν προς την κατεύθυνση αυτή το εργατικό 

δυναμικό του  οποίου η θετική γνώμη καταδεικνύεται σε ένα ευρύτερο φάσμα 

δεξιοτήτων και προσόντων. Αυτή η θετική γνώμη φαίνεται να εντάσσεται σε μια 

γενικότερη αποδοχή και εκτίμηση των διαδικασιών απόκτησης προσόντων.  

 Η συντριπτική πλειονότητα (πάνω από 80%) των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η 

απόκτηση νέων προσόντων από τους εργαζόμενους θα βελτίωνε τους ίδιους και 

κατά συνέπεια την επιχείρηση (Μ.Ο. 4,25/5). Σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων 

όμως (πάνω από 60%) δηλώνει ότι δε χρειάζονται περισσότερα προσόντα αλλά 

μεγαλύτερη διάθεση για δουλειά. Οι γνώμες περίπου διχάζονται σε ό,τι αφορά 

το αν το εργατικό δυναμικό υπολείπεται σε προσόντα, αν υπολείπεται σε 

πρακτικές δεξιότητες και αν τα τυπικά προσόντα μπορεί να αποτελούν εμπόδιο. 

  

  



13 

 Φαίνεται ότι η κατάρτιση δεν εντάσσεται στον σχεδιασμό μεγάλου μέρους των επιχειρήσεων στην Κρήτη. 

Να σημειωθεί ότι, ενώ οι εργοδότες ισχυρίζονται ότι η κατάρτιση θα βελτίωνε τους εργαζομένους και την 

επιχείρηση, πάνω από τις μισές επιχειρήσεις δεν παρέχουν κανενός είδους κατάρτιση. Από εκείνες που 

παρέχουν, το 16% το κάνει μόνο για επιλεγμένους εργαζόμενους. Φαίνεται ότι οι περισσότερες 

επιχειρήσεις δεν έχουν δυνατότητα (ή κουλτούρα) ανάπτυξης εργαζομένων. Θεωρούν ότι ο εργαζόμενος 

είναι αυτός που πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της απόκτησης προσόντων.  Η αγορά εργασίας τον 

θέλει «έτοιμο».   

 Η γνώμη των επιχειρήσεων για τα αντικείμενα τα οποία θα έπρεπε να καλυφθούν από ένα νέο πρόγραμμα 

κατάρτισης προέκυψαν από τη ποιοτική έρευνα των επιχειρήσεων (Π.1.3) και επιβεβαιώθηκαν από την 

ποσοτική έρευνα (Π.1.5). Τα αντικείμενα κατάρτισης που προκρίνονται είναι: Πιστοποιημένη εξειδίκευση σε 

διάφορες ειδικότητες/ Ξένες γλώσσες και Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών/ Δεξιότητες επικοινωνίας και 

οριζόντιες δεξιότητες/ Δεξιότητες σχετικές με τις πωλήσεις  

 Οι επιχειρήσεις της Κρήτης δεν υποτιμούν τα προσόντα που αποκτώνται από την εκπαίδευση και κατάρτιση 

των εργαζομένων αλλά υπάρχει πληθώρα ανθρώπινου δυναμικού με προσόντα για την αντίστοιχη ζήτηση. 

Έτσι, η βάση στην αξιολόγηση του ανθρωπίνου δυναμικού από τις επιχειρήσεις φαίνεται να δίνεται σε 

στοιχεία της προσωπικότητας αλλά και την ευελιξία του εργαζομένου, όσο και στις πρακτικές 

δεξιότητες.  

 Από την άλλη, το ανθρώπινο δυναμικό λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σε συνδυασμό με την αντίληψη 

ότι τα μέχρι τώρα υλοποιούμενα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν έχουν άμεση σχέση με 

την αγορά εργασίας, αντιμετωπίζουν την διαδικασία εκπαίδευσης και κατάρτισης ως μη κρίσιμο παράγοντα 

για την εύρεση ή την διασφάλιση εργασίας αλλά ούτε και για την εργασιακή εξέλιξη τους.  

 Παρόλα αυτά, το ανθρώπινο δυναμικό επιζητά την κατάρτιση (και δη όσοι έχουν ήδη παρακολουθήσει 

κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης στο παρελθόν) και θέλει να παρακολουθήσει ανάλογα προγράμματα 

στοχευμένης κατάρτισης. Η ανάγκη για στοχευμένο reskilling είναι παραπάνω από εμφανής.  
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Η Δράση 2 αφορά στην επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων της αρχικής μέτρησης (2016), σε βάθος πέντε (5) ετών, ήτοι 2017 

έως 20121, με κυλιόμενες ετήσιες ποσοτικές έρευνες στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις και επανάληψη της ποιοτικής 

έρευνας σε ομάδες εστίασης και επιχειρηματίες (2018-2019), με στόχο τον εντοπισμό πιθανών μεταβολών στις συνθήκες της 

αγοράς εργασίας, την ανατροφοδότηση των ευρημάτων και τη συγκριτική ανάλυση.   

Η Δράση 2 έχει καταθέσει την επικαιροποιημένη εικόνα της αγοράς εργασίας στην Κρήτη για το 2017. Στη Δράση 2 τα 

αποτελέσματα οργανώνονται σε δείκτες, ώστε να καθίσταται δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των ετών. Τα 

βασικότερα ευρήματα ανά δείκτη για το 2017 ήταν: 

 Δείκτης Απασχολησιμότητας και ανεργίας: Παρατηρήθηκε μείωση της ανεργίας, από την οποία πλήττονται κυρίως οι 

ηλικιακές ομάδες 18-24 και 55-67. Η μακροχρόνια ανεργία συνεχίζει να πλήττει την ηλικιακή ομάδα 55-67. Περισσότεροι 

από τους μισούς ανέργους είναι μακροχρόνια άνεργοι. Η μακροχρόνια ανεργία δείχνει να μεγαλώνει όσο αυξάνει η ηλικία 

των ανέργων. 

  

 

  

  

Προοιμιακά Συμπεράσματα 2ης Φάσης: ΔΡΑΣΗ 2: Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
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 Δείκτης επιπέδου εισοδημάτων και οικονομικής κατάστασης εργατικού δυναμικού:  Τα 

εισοδήματα του εργατικού δυναμικού παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το έτος 2016, ενώ 

παρατηρήθηκε μια θετικότερη αίσθηση για την οικονομική κατάσταση που βιώνει το ανθρώπινο 

δυναμικό. 

 Δείκτης αυτοαπασχόλησης/οικογενειακής επιχείρησης: Παρατηρήθηκε η τάση των μικρών 

επιχειρήσεων να περικόψουν δαπάνες προσωπικού μεταβαλλόμενες σε αμιγώς ατομικές επιχειρήσεις. 

Στις χαμηλότερες ηλικιακές ομάδες η αυτοαπασχόληση και η επιχειρηματικότητα δεν ευνοούνται. Οι 

αυταπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αποτελούν το 48% των εργαζομένων, ενώ το 52% 

εργάζονται ως υπάλληλοι/ εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας.  Η πολυπληθέστερη 

επαγγελματική κατηγορία είναι αυτή των απασχολούμενων στην παροχή υπηρεσιών- πωλητών. Σε 

σχέση με το 2016, το 2017 παρατηρείται σημαντική αύξηση στο ποσοστό των ειδικευόμενων 

τεχνιτών.  
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 Η πλήρης εργασία καταγράφηκε αυξημένη (από 67% το 2016 σε 76% το 2017), ενώ φαίνεται να υποχωρούν η 

μερική (από 22% σε 16%)  και η εκ περιτροπής απασχόληση (από 11% σε 8%).  Αναφορικά με το πλαίσιο εργασίας 

για ους εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία, Οι μόνιμες συμβάσεις (61% έναντι 49% το 2016) έχουν προβάδισμα 

έναντι των συμβάσεων ορισμένου έργου (34% έναντι 44% το 2016), ενώ η αδήλωτη εργασία εκτιμάται περί το 5%.  
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 Δείκτης οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων: Ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων (40%) στην 

Κρήτη είναι προσωπικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους. Μάλιστα σημειώθηκε σημαντική αύξηση ως προς το 

συγκεκριμένο ποσοστό, της τάξεως του 15%, από το 2016. Το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων/ ιδιοκτητών 

επιχειρήσεων στο σύνολο του εργατικού δυναμικού είναι 48,5%. Παρατηρείται αύξηση της αυτοαπασχόλησης/ 

επιχειρηματικότητας όσο αυξάνει η ηλικία.  

  

 

  

 

  

  

Παρατηρήθηκε μια οριακή βελτίωση της αίσθησης των 

επιχειρήσεων για την οικονομική κατάσταση που βιώνουν, σε 

σχέση με το 2016. Οι επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών 

παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης είναι στην 

καλύτερη οικονομικά κατάσταση ενώ οι επιχειρήσεις του 

κλάδου των κατασκευών δηλώνουν ότι βρίσκονται σε οριακή 

κατάσταση επιβίωσης. Το πρόβλημα βιωσιμότητας των 

επιχειρήσεων παραμένει σοβαρό, καθώς 23% δήλωσαν ότι 

δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και η 

επιβίωση τους είναι οριακή, ενώ 4% των επιχειρήσεων δεν 

μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον στις υποχρεώσεις τους.  
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Δείκτης ζήτησης και προσφοράς προσόντων και δεξιοτήτων: Η επικοινωνία στις ξένες γλώσσες, η ψηφιακή 

ικανότητα, η πρωτοβουλία στην επιχειρηματικότητα και η διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων φαίνονται να είναι 

οι τομείς που παρατηρείται η μεγαλύτερη ανάγκη βελτίωσης. Οι κατηγορίες επαγγελμάτων με την μεγαλύτερη 

ζήτηση για εργασία τους 6 πρώτους μήνες του 2018 ήταν οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές 

και ακολούθησαν οι ανειδίκευτοι εργάτες και οι ειδικευμένοι τεχνίτες. Φαίνεται να υπάρχει σύγκλιση τόσο ως προς 

την αξιολόγηση όσο και ως προς την προτεραιοποίηση ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό και τους εργοδότες. . 

Μάλιστα παρατηρείται ότι οι εργοδότες αξιολογούν οριακά καλύτερα τις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου 

δυναμικού, από ότι το ίδιο.  

 
 

  

  

Προοιμιακά Συμπεράσματα 2ης Φάσης: ΔΡΑΣΗ 2: Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ  
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 Δείκτης επίδρασης των προγραμμάτων κατάρτισης στην απασχόληση: Πάνω από τις μισές 

επιχειρήσεις που έχουν εργαζόμενους δεν παρέχουν κανενός είδους κατάρτιση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το 2018 έχει διεξαχθεί η ποσοτική έρευνα στο ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης είναι σε εξέλιξη η 

επικαιροποίηση της ποιοτικής έρευνας (2018-2019) σε εργαζομένους και επιχειρήσεις. 

 
 

  

  

Από τις επιχειρήσεις που προσφέρουν κατάρτιση στους 

εργαζόμενους του, το 82% το κάνουν σε ετήσια βάση. Επιπλέον, 

μόνο το 25% του εργατικού δυναμικού που έχει παρακολουθήσει 

κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης το έχει κάνει με έξοδα του 

εργοδότη του. Τα προτεινόμενα αντικείμενα κατάρτισης από το 

εργατικό δυναμικό και τις επιχειρήσεις συνάδουν με την 

αποτύπωση των αναγκών τους. Τα προτεινόμενα αντικείμενα 

κατάρτισης από το εργατικό δυναμικό και τις επιχειρήσεις 

συνάδουν με την αποτύπωση των αναγκών τους: δεξιότητες 

επικοινωνίας, δεξιότητες σχετικές με τις πωλήσεις, γνώσεις 

υπολογιστών, ανάπτυξη επιχειρηματικής ικανότητας και 

τεχνικές διαπραγμάτευσης. 
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Ανεργία 

1. Συνολική 

 -E.E.-28: (Δεκέμβριος 2018) 6,6% (άνδρες 6,4% & γυναίκες 6,8%) (Eurostat, 2019a) 

 - Ελλάδα: (Νοέμβριος 2018) 18,5%   (άνδρες 14,3% & γυναίκες 23,7%) (Eurostat, 2019a) 

 - Κρήτη: (2017) 17,7% (άνδρες 14,6% & γυναίκες 21,4%) (Eurostat, 2019b)  

2. Νεανική Ανεργία (15-24 ετών) 

 - Ε.Ε.-28: (Δεκέμβριος 2018) 14,9% (άνδρες 15,5% & γυναίκες 14,1%) (Eurostat, 2019c) 

 - Ελλάδα: (Νοέμβριος 2018)  39,1% (άνδρες 35% & γυναίκες 44,2%) (Eurostat, 2019c) 

 - Κρήτη: (2017) 32,9% (άνδρες 31,6% & γυναίκες 34,4%) (Eurostat, 2019b) 

 3. ΝEETs (15-24 ετών) 

 - Ε.Ε.-28: (2017) 10,9% (άνδρες 10,7% & γυναίκες 11,2%) (Eurostat, 2019d) 

 - Ελλάδα: (2017) 15,3% (άνδρες 15% & γυναίκες 15,5%) (Eurostat, 2019d) 

 - Κρήτη: (2017) 12,2% (άνδρες 10,7% και γυναίκες 13,7%) (Eurostat, 2019d) 

4. Μακροχρόνια Ανεργία (15-74 ετών) 

 - Ε.Ε.-28: (2017) 3,4% (άνδρες 3,3% & γυναίκες 3,5%) (Eurostat 2019e) 

 - Ελλάδα: (2017) 15,6% (άνδρες 12,6% & γυναίκες 19,4%) (Eurostat 2019e) 

 - Κρήτη: (2017) 10% (Eurostat 2019f) 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 

 Eurostat (2019a). “Harmonised unemployment rate by sex (teilm020)”. Available at: 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teilm020&plugin=1. 

 Eurostat (2019b). “Unemployment rates by sex, age and NUTS 2 regions (%) [lfst_r_lfu3rt]”. Available at: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_r_lfu3rt&lang=en. 

 Eurostat (2019c). “Harmonised unemployment rate by sex - age group 15-24 (teilm021). Available at: 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teilm021&plugin=1. 

 Eurostat (2019d). “Young people neither in employment nor in education and training by sex and NUTS 2 regions (NEET rates) [edat_lfse_22]”. Available at: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_22&lang=en. 

 Eurostat (2019e). “Long-term unemployment rate by sex (tesem130)”. Available at: 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tesem130&language=en. 

 Eurostat (2019f). “Long-term unemployment (12 months and more) by NUTS 2 regions [lfst_r_lfu2ltu]”. Available at: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_r_lfu2ltu&lang=en 

 

  

  

Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ  

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teilm020&plugin=1
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https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teilm021&plugin=1
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_22&lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tesem130&language=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_r_lfu2ltu&lang=en
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Χαρακτηριστικά της έρευνας ανθρώπινου δυναμικού (ΕΑΔ) 

Παράμετροι δειγματοληψίας 

Δειγματοληπτικό πλαίσιο 

 Το δειγματοληπτικό πλαίσιο παρέμεινε σταθερό. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί αντλήθηκαν από διαθέσιμους τηλεφωνικούς καταλόγους.  

Μονάδες δειγματοληψίας 

 Ως μονάδες δειγματοληψίας επελέγησαν άτομα μεταξύ 18 και 67 ετών που δεν ήταν συνταξιούχοι, άεργοι και δημόσιοι υπάλληλοι.  

Ερωτηματολόγιο 

 Το ερωτηματολόγιο της έρευνας σχεδιάστηκε από τη Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τους 

συμμετέχοντες στο Παραδοτέο 2.2.  

 Αυτούσιο το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε παρατίθεται στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ – Ερωτηματολόγιο. 

Διάρκεια έρευνας πεδίου 

 Η έρευνα πεδίου (fieldwork) διήρκησε από 17/4/2018 έως 27/4/2018.  

Μέγεθος και ποσοστό δειγματοληψίας Ανθρώπινου Δυναμικού  

 Στο πλαίσιο της ΕΑΔ προσεγγίστηκαν περίπου 1650 επιλέξιμοι ερωτώμενοι, εκ των οποίων n=1074 δέχτηκαν να απαντήσουν στο 

ερωτηματολόγιο (βαθμός απόκρισης: ~65%).  

 Ο πληθυσμός του ενεργού εργατικού δυναμικού στο Β’ Τρίμηνο του 2016 ανήλθε σε 289.200 (ΕΛΣΤΑΤ-2017Β). Το στοιχείο αυτό 

προσδιορίζει για την Έρευνα την κάλυψη (ποσοστό δειγματοληψίας) του πληθυσμού σε 0,37%.  

 Σφάλμα δειγματοληψίας: Δεχόμενοι διάστημα εμπιστοσύνης 95%, το σφάλμα δειγματοληψίας προσδιορίζεται στο 3%. Με αυτό το ποσοστό 

ελέγχεται το δείγμα ως προς τη στρωματοποίησή του. 

Χαρακτηριστικά της έρευνας στις Επιχειρήσεις  

Διάρκεια έρευνας πεδίου 

 Η έρευνα πεδίου (fieldwork) διήρκησε από 13/11/2018 έως 28/11/2018.  

Μέγεθος και ποσοστό δειγματοληψίας 

 Στο πλαίσιο της εν λόγω Έρευνας προσεγγίστηκαν πάνω από 2000 επιχειρήσεις, εκ των οποίων n=1165 δέχτηκαν να απαντήσουν στο 

ερωτηματολόγιο (βαθμός απόκρισης: ~68%).  Σύμφωνα με τα απογραφικά στοιχεία του ΕΙΕΑΔ που βασίζονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

(Γ.Ε.ΜΗ.) ο πληθυσμός των επιχειρήσεων που καταγράφηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης το Μάρτιο του 2017 ήταν 78195 . Το στοιχείο αυτό 

μπορεί να δώσει μια τάξη μεγέθους για την κάλυψη (ποσοστό δειγματοληψίας) του πληθυσμού των επιχειρήσεων που προκύπτει 1,5%.  

Σφάλμα δειγματοληψίας: Δεχόμενοι διάστημα εμπιστοσύνης 95%, το σφάλμα δειγματοληψίας προσδιορίζεται στο 2,9%. Με αυτό το ποσοστό 

ελέγχεται το δείγμα ως προς τη στρωματοποίησή του. 
  

  

Ταυτότητα Έρευνας 2018 
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Το 2018 διεξήχθη η ποσοτική έρευνα στο ανθρώπινο δυναμικό και στις επιχειρήσεις. Επίσης έχει αρχίσει η οργάνωση 

της ποιοτικής έρευνας επικαιροποίησης για το 2019 σε εργαζομένους και επιχειρήσεις. Τα συνολικά αποτελέσματα 

της ερευνητικής επικαιροποίησης για το 2018, υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια στις 30/1/2019.    

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των ποσοτικών ερευνών του 2018 για κάθε ένα από τους 

δείκτες που παρακολουθούνται συνοψίζονται ως ακολούθως:  

Δείκτης Απασχολησιμότητας και ανεργίας: Στο δείγμα της ΕΑΔ του 2018, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων 

(395) αποτελούν το 45% των εργαζομένων, ενώ το 55% του δείγματος εργάζονται ως υπάλληλοι/εργαζόμενοι με εξαρτημένη 

σχέση εργασίας (480). Σε σχέση με την ΕΑΔ2017, η σύνθεση του εργατικού δυναμικού παρουσιάζει μικρές αλλαγές, με τους 

υπάλληλους / εργαζόμενους σε εξαρτημένη εργασία να παρουσιάζουν μια μικρή αύξηση σε σχέση με καταγεγραμμένο ποσοστό 

της ΕΑΔ2017 (~+2%), Αντίστοιχο εύρημα της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει την αύξηση της μισθωτής εργασίας έναντι της αυτοαπασχόλησης 

για το 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αντίστοιχα με τα ευρήματα της ΕΑΔ για το 2016 και 2017, οι τρεις πολυπληθέστερες κατηγορίες επαγγέλματος είναι οι 

απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (27,4%) και ακολουθούν οι κατηγορίες των επαγγελματιών (16,2%) και 

ειδικευμένων αγροτοκτηνοτρόφων (15,8%).  

 Σε σχέση με την ΕΑΔ2017, η αντίστοιχη ΕΑΔ2018 αποτυπώνει αυξημένα τα ποσοστά των υπαλλήλων γραφείου (ΕΑΔ 

2017:~7,3%, ΕΑΔ 2018:~10,7%) και των ανειδίκευτων εργατών (ΕΑΔ 2017:~7%, ΕΑΔ 2018:~8,8%), ενώ μειωμένα είναι τα 

ποσοστά των ειδικευμένων τεχνικών (ΕΑΔ 2017:~11,5%, ΕΑΔ 2018:~7,5%), των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και των χειριστών 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων.   

  

Προοιμιακά Συμπεράσματα 3ης Φάσης: ΔΡΑΣΗ 2: Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΗΜΕΡΑ 
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Γράφημα 11: Αυτοαπασχολούμενοι/Ιδιοκτήτες  

επιχείρησης και εξαρτημένη εργασία – C01001 
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Γράφημα 12: Πλήθος εργαζομένων δείγματος ανά κατηγορία 

επαγγελμάτων - 001010 
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Είδη Εργασίας: Η πλήρης εργασία καταγράφηκε ελαφρώς μειωμένη (ΕΑΔ2017: 76%, ΕΑΔ2018:74%), ενώ 

αντίστοιχα φαίνεται να αυξήθηκε η μερική (ΕΑΔ2017: 16%, ΕΑΔ2017:19%) και να μειώθηκε η εκ περιτροπής 

απασχόληση (ΕΑΔ2017: 8%, ΕΑΔ2018:7%), αλλά αυτές οι αλλαγές είναι στο όριο της ακρίβειας των ερευνών και 

δεν αξιολογούνται ως αξιοσημείωτες αλλαγές. Στις επόμενες ΕΑΔ θα καταδειχθεί αν αποτελούν κάποια 

συστηματική τάση. 

 Οι μόνιμες συμβάσεις (ΕΑΔ2016: 49%, ΕΑΔ2017:61%, ΕΑΔ2018: 53%) δείχνουν ένα σαφές προβάδισμα έναντι 

των συμβάσεων ορισμένου χρόνου/ορισμένου έργου (ΕΑΔ2016: 44%, ΕΑΔ2017:34%, ΕΑΔ2018:42%), με τις 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου/ορισμένου έργου να καταγράφουν αξιοσημείωτη αύξηση (8%) σε σχέση με το 

2017.  

 Ένα μη αμελητέο ποσοστό (5%) καταγράφηκε ως εργασία άνευ πλαισίου (αδήλωτη εργασία), στα ίδια ποσοστά σε 

σχέση με το 2017 και στα όρια του στατιστικού λάθους. Αυτό καταδεικνύει ότι η αδήλωτη εργασία αποτελεί ένα 

σταθερό και μη αμελητέο ποσοστό στην αγορά εργασίας. 

 

Γράφημα 13: Πλήρης, μερική και εκ περιτροπής εργασία  Γράφημα 14: Εργασία αόριστου και ορισμένου χρόνου – 

     Εργασία χωρίς πλαίσιο  
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Εποχική Εργασία: Η εποχική εργασία στην Κρήτη είναι φαινόμενο ιδιαίτερα διαδεδομένο και αφορά σε μεγάλο μέρος του εργατικού 

δυναμικού. Συγκεκριμένα η εποχική εργασία στην Κρήτη το 2018 καταγράφει σημαντική αύξηση (23, 5% στην ΕΑΔ2018 έναντι 

17,4% στην ΕΑΔ 2017). Παρατηρείται επίσης μείωση της συνεχούς εργασίας για το 2018 (58%) σε σχέση με την ΕΑΔ του 2017 

(63,4%) με την εποχική εργασία να απορροφά την παραπάνω μείωση. 

Ο κλάδος με την εντονότερη εποχικότητα στην εργασία για το 2018, συνεχίζει να είναι εκείνος της παροχής υπηρεσιών καταλύματος 

και εστίασης (Θ), με αυξημένη καταγραφή σε σχέση με την ΕΑΔ 2017. 

 Άλλοι κλάδοι με σημαντικό ποσοστό εποχικής απασχόλησης που κατά μέγεθος καταγράφηκαν είναι: 

 Ρ,Σ. Τέχνες, Ψυχαγωγία/Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών  

 Ο.Εκπαίδευση  

 Η. Μεταφορά & αποθήκευση  

 ΣΤ.Κατασκευές 

Στην ΕΑΔ 2018 οι κατηγορίες επαγγέλματος με την μεγαλύτερη εποχική εργασία είναι αυτοί των ανειδίκευτων εργατών (~50%) ενώ 

ακολουθούν οι υπάλληλοι γραφείου (39,4%) και οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών, πωλητές (~39,4%). 

Σε ό,τι αφορά τη δευτερεύουσα απασχόληση, το 18% δήλωσε ότι έχει δευτερεύουσα απασχόληση, αυξημένο σε σχέση με την ΕΑΔ του 

2016 (14,4%). 

Γράφημα 16: Εποχική εργασία ανά κλάδο δραστηριότητας 

 

Γράφημα 15: Συνεχώς εργαζόμενοι, εποχικά εργαζόμενοι 
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Έμφυλη διάσταση: Όπως και στην ΕΑΔ 2017, ανά φύλο οι άνεργοι άνδρες καταγράφηκαν στο 12,5% (ΕΑΔ2017:13%), ενώ οι άνεργες 

γυναίκες στο 26,1% (ΕΑΔ2017:27%) του εργατικού δυναμικού, δηλαδή σε ποσοστό διπλάσιο των ανδρών. Παρατηρείται ότι αυτή 

η αναλογία παραμένει αμετάβλητη για τα τρία τελευταία έτη (2016-2018). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημαντική μετατόπιση προς 

την εποχική απασχόληση, που είναι πιο έντονη για τις γυναίκες. 

  

Γράφημα 18: Απασχόληση και ανεργία ανά φύλο 
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Οι ηλικιακές ομάδες με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας είναι οι 25-29 (20,9%) και 18-24 (29,1%), ενώ ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα των 

55-67 (19,5%).  

Η ηλικιακή ομάδα 18-24 συνεχίζει και έχει το μικρότερο ποσοστό συνεχούς εργασίας και το μεγαλύτερο εποχικής.  

Η εικόνα της καταγράφεται ουσιαστικά αμετάβλητή.  

Για την ηλικιακή ομάδα 25-29 καταγράφεται σημαντική μετατόπιση (9%) από την σταθερή εργασία στην εποχική.  

Η  ηλικιακή ομάδα 30-34 δεν παρουσιάζει αλλαγές. 

Για την ηλικιακή ομάδα 35-44 καταγράφεται σημαντική μετατόπιση (10%) από την σταθερή εργασία στην εποχική. 

Η ηλικιακή ομάδα 45-54 δεν παρουσιάζει σοβαρές μεταβολές. 

Για την  ηλικιακή ομάδα 55-67 καταγράφεται επίσης σημαντική μετατόπιση (7%) από την σταθερή εργασία στην εποχική. 

Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι η μετατόπιση από τη συνεχή στην εποχική εργασία φαίνεται να χαρακτηρίζει τις ηλικιακές ομάδες 25-29 

και 35-44. 
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Χρονικά διαστήματα ανεργίας – Μακροχρόνια και νεανική ανεργία 

 Σχετικά με τα καταγραφόμενα διαστήματα ανεργίας στο Γράφημα 21, παρατηρούμε ότι οι μακροχρόνια άνεργοι 

εξακολουθούν να αποτελούν ένα ποσοστό γύρω στο 50%, όπως και τα προηγούμενα έτη. Οι άνεργοι για 

λιγότερο από ένα έτος είναι περίπου το 34%, μειωμένοι σε σχέση με την ΕΑΔ2017. Οι άνεργοι μεταξύ 12 και 24 

μηνών αποτελούν το 16%, ποσοστό ενισχυμένο σε σχέση με την ΕΑΔ2017. Επομένως οι βραχυχρόνια άνεργοι 

φαίνεται να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην εργασία. 

 Η βραχυχρόνια ανεργία (για λιγότερο από 1 έτος) στις ηλικιακές ομάδες 18-24 και 25-34 αποτελεί το 

μεγαλύτερο ποσοστό, πράγμα που αντιστρέφεται στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Η μακροχρόνια ανεργία 

μεγαλώνει όσο αυξάνει η ηλικία των ανέργων και είναι απολύτως κυρίαρχη για την ηλικιακή ομάδα 55-67 που 

καταγράφει ποσοστό 90% επί του συνόλου των ανέργων. Αντίστοιχα ευρήματα παρατηρήθηκαν και στην ΕΑΔ 

του 2016 και 2017. Επιπλέον, στην ΕΑΔ2018, παρατηρείται μια σημαντική αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας 

στην ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών με ποσοστό 75% του συνόλου των ανέργων σε σχέση με την ΕΑΔ του 2017 

(50%). 

Γράφημα 21: Χρονικά διαστήματα ανεργίας – Α01014 
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 Εργασία και ανεργία ανά κλάδο δραστηριότητας 

Όπως αναμενόταν, ο κλάδος Θ. Υπηρεσίες παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης εμφανίζει μακράν το 

μεγαλύτερο ποσοστό εποχικής εργασίας. 

 Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε συνεχή εργασία είναι Α. Γεωργία δασοκομία και αλιεία, Ι,Κ,Λ,Μ,Ν. 

Επαγγελματικές, Διοικητικές, Επιστημονικές και άλλες δραστηριότητες και Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης 

υγείας & κοινωνικής μέριμνας. 

 Οι κλάδοι που καταγράφουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας είναι Β,Γ,Δ,Ε. Ορυχεία/Μεταποίηση/Παροχή 

ρεύματος-φυσικού, Ρ,Σ. Τέχνες, Ψυχαγωγία / Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και ακολουθούν οι 

κλάδοι Ζ. Χονδρικό-λιανικό εμπόριο-επισκευή οχημάτων & μοτοσυκλετών και ΣΤ. Κατασκευές. 
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Δείκτης επιπέδου εισοδημάτων και οικονομικής κατάστασης εργατικού δυναμικού  

Σε σχέση με την καταγραφή της οικονομικής κατάστασης στην ΕΑΔ2017 παρατηρείται μια μετατόπιση σε 

θετικότερη αίσθηση που βιώνει το ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με την οικονομική του κατάσταση. Το 

ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν συνεχίζει να είναι αρκετά υψηλό (22,4%) 

αλλά σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο της ΕΑΔ2017 (~31%). Ένα ποσοστό περίπου 17% του εργατικού 

δυναμικού καταφέρνει να αντεπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του, αυξημένο κατά 5%. Τέλος, το 60% του εργατικού 

δυναμικού ζει ικανοποιητικά, οριακά αυξημένο σε σχέση με πέρυσι. 

Για την ηλικιακή ομάδα 18-24 είναι κυρίαρχη η άποψη ότι ζουν ικανοποιητικά αλλά δεν αποταμιεύουν (60%), ενώ 

δεύτερη καταγράφεται η άποψη (17,6%) ότι ζουν ικανοποιητικά και αποταμιεύουν. Όπως έχει ειπωθεί και για το 

2017, η εξήγηση ενδέχεται να σχετίζεται με το γεγονός ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι αυτής της ηλικιακής ομάδας 

μένουν μεν μόνοι αλλά εξαρτώνται οικονομικά από την πατρική οικογένεια (π.χ. φοιτητές) ή συνεχίζουν να μένουν 

με την πατρική οικογένεια. 

Καθώς αυξάνεται η ηλικία, αυξάνεται το ποσοστό όσων απαντούν ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν, φτάνοντας 

στο 41% της ηλικιακής ομάδας 55-67 ετών. Αντίθετα, μειώνονται με τον ίδιο τρόπο όσοι δηλώνουν ότι ζουν 

ικανοποιητικά, ενώ το ποσοστό όσων είναι σε επισφαλή κατάσταση («είμαι χρεωμένος αλλά μπορώ να 

αντεπεξέλθω») παραμένει σταθερό στις ηλικιακές ομάδες 30-34, 35-44 και 55-67. 
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Ζω ικανοποιητικά και μπορώ να αποταμιεύω 

Γράφημα 24: Οικονομική κατάσταση 

εργατικού δυναμικού - E01002 
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 Δείκτης αυτοαπασχόλησης /οικογενειακής επιχείρησης 

 Οι επιχειρήσεις με έναν ή περισσότερους εργαζομένους αποτελούν το 48% του δείγματος, ενώ το 13% αποτελούν οικογενειακές 

επιχειρήσεις.  

 Σε σχέση με την ΕΕ2017 παρατηρείται σταθερότητα ως προς το ποσοστό των οικογενειακών επιχειρήσεων (ΕΕ2017: 14% 

έναντι ΕΕ2018: 13%).  

 Το ποσοστό των προσωπικών / ατομικών επιχειρήσεων έχει καταγραφεί σταθερό σε σχέση με το 2017 (40%). 

 Σε όλους τους κλάδους εκτός του κλάδου δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας (Π), οι επιχειρήσεις που 

λειτουργούν με έναν ή περισσότερους εργαζόμενους αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 40%. 

 Ο κλάδος δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας (Π) παρουσιάζει τον μικρότερο αριθμό οικογενειακών 

επιχειρήσεων ενώ εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό ατομικών επιχειρήσεων.  

 Το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων/ ιδιοκτητών επιχειρήσεων στο σύνολο του εργατικού δυναμικού είναι 45% (395/875), 

οριακά μειωμένο σε σχέση με το αποτέλεσμα της ΕΑΔ2017 (48,5%) και της ΕΑΔ2016 (49%). Επίσης επιβεβαιώνεται από την 

ΕΑΔ2018 η γραμμική αύξηση που εμφανίζει το ποσοστό αυτοαπασχολήσης/ επιχειρηματικότητας καθώς αυξάνει η ηλικία 

 

Γράφημα 26: Τύποι επιχειρήσεων με βάση τον αριθμό εργαζομένων   Γράφημα 28: Αυτοαπασχολούμενοι/Επιχειρηματίες και  

     υπάλληλοι ανά ηλικιακή ομάδα  
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Δείκτης οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων  

  Το 77% των επιχειρήσεων φαίνεται να μπορούν να επιβιώσουν ενώ το 40% από αυτές δήλωσε ότι παράγει 

κέρδος.  

 Το 20% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, δηλαδή η 

επιβίωσή τους είναι οριακή. Οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι είναι αδύνατον να αντεπεξέλθουν στις 

υποχρεώσεις τους ήταν 3%. Συνολικά οι επιχειρήσει με προβλήματα φτάνουν το 23% για το 2018 έναντι 27% 

που ήταν το 2017. 

 Τα αποτελέσματα σε σχέση με την ΕΕ2017, δείχνουν μια οριακή βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των 

επιχειρήσεων λόγω της αύξησης του ποσοστού των επιχειρήσεων που μπορούν να επιβιώσουν και να παράξουν 

κέρδος με αντίστοιχη μείωση αυτών που επιβιώνουν οριακά και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις.  

 Οι επιχειρήσεις του κλάδου Θ. Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης, φαίνεται να είναι 

στην καλύτερη οικονομικά κατάσταση.  

 Οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου ΣΤ. Κατασκευές, δήλωσαν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν (34%), το 

28% δήλωσαν ότι είναι σε οριακή κατάσταση, ενώ το 7% δήλωσαν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. 
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Γράφημα 29: Οικονομική κατάσταση των 

επιχειρήσεων – Β02001 
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Δείκτης ζήτησης και προσφοράς προσόντων και δεξιοτήτων 

   Από τη μελέτη των γραφημάτων φαίνεται ότι υπάρχει σύγκλιση ανάμεσα στη γνώμη του εργατικού δυναμικού και της 

εργοδοσίας.  

 Η επικοινωνία στις ξένες γλώσσες, η ψηφιακή ικανότητα, η πρωτοβουλία στην επιχειρηματικότητα και η διαχείριση κρίσεων και 

συγκρούσεων φαίνονται να είναι οι τομείς που παρατηρούνται οι περισσότερες αρνητικές αξιολογήσεις (ως προς το αν τις 

διαθέτουν τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και επιχειρήσεων) και στις δύο έρευνες διαχρονικά και αμετάβλητα από το 

2016. Αυτό το εύρημα τις καθιστά αναγκαίες ως προς το reskilling.  

 

Γράφημα 31: Αυτοαξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων 

 του εργατικού δυναμικού     Γράφημα 32: Aξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του 

     προσωπικού των επιχειρήσεων  
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Ικανοποίηση εργατικού δυναμικού από τις γνώσεις και δεξιότητες του 

  Παρατηρείται ότι οι εργαζόμενοι, είτε σε μόνιμη είτε σε εποχική εργασία έχουν τη γνώμη ότι διαθέτουν 

τουλάχιστον επαρκές επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων για τη θέση που έχουν σε ποσοστό που ξεπερνά το 90%.  

 Μικρή διαφορά σημειώνεται στους ανέργους που το ποσοστό ικανοποίησης από τις γνώσεις και δεξιότητες τους 

φτάνει στο 84%, αλλά για πρώτη φορά, σε αναφορά με τις προηγούμενες έρευνες, καταγράφεται ισοβαρή σιγουριά 

στην απάντησή «αρκετά ικανοποιημένος» σε απόλυτη ταύτιση με τους εργαζόμενους που στην αντίστοιχη 

απάντηση δίνουν το ίδιο ποσοστό. 

 Για το 2018 παρατηρείται η άμβλυνση της διαφοροποίησης των προηγούμενων ετών, ανάμεσα στους μόνιμα 

εργαζόμενους και στους εποχικά εργαζόμενους. Αμφότεροι πλέον έχουν τον ίδιο βαθμό ανασφάλειας για το 

κατά πόσο τα προσόντα τους επαρκούν για τη θέση εργασίας που έχουν. 

 Τη μεγαλύτερη ανασφάλεια και αυτή την χρονιά (2018) έχουν οι άνεργοι. Παρά τη θετική εκτίμηση που έχουν 

για τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, υπάρχει ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 20% που θεωρεί ότι αυτές δεν 

επαρκούν για να βρουν δουλειά. 
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απαιτήσεις της αγοράς εργασίας - D01005 
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Επαγγέλματα και νέες θέσεις εργασίας 

 Η εικόνα των νέων θέσεων εργασίας για το επόμενο εξάμηνο σε σχέση με αυτή του προηγούμενου έτους (2017) διαφοροποιείται 

ελαφρά τόσο στην κατάταξη των κατηγοριών, όσο και στα ποσοστά που καταγράφουν. Πάντως οι δύο πρώτες κατηγορίες 

παραμένουν ίδιες και έχουν αυξήσει το ποσοστό τους σε πάνω από 50% (το αντίστοιχο άθροισμα ήταν 45% για την ΕΑΔ 2017). 

Μια πολύ πιθανή εξήγηση είναι η εναλλαγή ρόλων μεταξύ ανειδίκευτου εργάτη και χαμηλών προσόντων απασχολούμενου στην 

παροχή υπηρεσιών.  

 Ακολουθούν οι υπάλληλοι γραφείου με 16%, οι Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί κτλ (12%) και στα ίδια περίπου μεγέθη (11%) οι 

Ειδικευμένοι τεχνίτες, με μικρές διαφοροποιήσεις στα ποσοστά τους από την ΕΕ2017. 

Η βασική επισήμανση είναι ότι οι νέες θέσεις εργασίας για το 2019 είναι κυρίως θέσεις χαμηλών προσόντων. 
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Γράφημα 36: Νέες θέσεις στο ερχόμενο 6μηνο ανά 

κατηγορία επαγγέλματος  
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Δείκτης επίδρασης των προγραμμάτων κατάρτισης στην απασχόληση 

 Μόνο μία στις τρεις επιχειρήσεις (31%) που έχουν εργαζόμενους παρέχουν κάποιου είδους εκπαίδευση ή κατάρτισης, όπως και 

στην ΕΕ2017 (33%). Έτσι επιβεβαιώνεται και για το 2018 ότι η συνεχιζόμενη κατάρτιση των εργαζομένων δεν αποτελεί 
κυρίαρχη επιχειρηματική επιλογή.  

 Σε σχέση όμως με την έρευνα του 2017, παρατηρούμε ότι εκτός των δύο κλάδων που ξεχώριζαν με τα περισσότερα ΝΑΙ («Ο. 

Εκπαίδευση» και «Ι,Κ,Λ,Μ,Ν. Επαγγελματικές, Διοικητικές, Επιστημονικές και άλλες δραστηριότητες»), άλλοι δυο κλάδοι ήρθαν 

να προσδεθούν στην κατηγορία των ‘υψηλών’ ποσοστών κατάρτισης («Θ. Υπηρεσίες παροχής καταλύματος & υπηρεσίες 

εστίασης» και «Ρ,Σ. Τέχνες, Ψυχαγωγία/Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών»). 

 Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνονται τα αντικείμενα κατάρτισης που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους εργαζόμενους τους. Αξίζει 

ν’ αναφερθεί ότι διαχρονικά παρατηρούμε χωρίς καμιά μεταβολή, ότι τα τρία συχνότερα αντικείμενα παρεχόμενης κατάρτισης 

είναι οι κατηγορίες 1, 5 και 7. 

 

Γράφημα 38: Παρεχόμενη εκπαίδευση/κατάρτιση  

εργαζομένων από την επιχείρηση 
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 Λόγοι μη υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης από τις επιχειρήσεις 

  Στην  ΕΕ 2018 η καταγραφή των λόγων για τους οποίους οι επιχειρήσεις δεν προβαίνουν σε υλοποίηση 

προγραμμάτων κατάρτισης φαίνεται στο Γράφημα 49. Η εικόνα είναι διαφορετική από την καταγραφή της ΕΕ 

2017. Οι δύο σοβαρότεροι λόγοι μη υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης παραμένουν οι ίδιοι, αν και με 

μειωμένα ποσοστά: το κόστος (26% για το 2018 έναντι 33% για το 2017) ότι δεν προσφέρουν σε κάτι (25% 

για το 2018 έναντι 30% για το 2017).  

 Οι λόγοι ότι οι εργοδότες είτε δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις, είτε δεν γνωρίζουν πού να απευθυνθούν, 

έχουν αυξηθεί σημαντικά. Το άθροισμά τους για το 2017 ήταν 21% ενώ για το 2018 είναι 36%, επισημαίνοντας το 

πρόβλημα της ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας.  

 Τέλος, η άποψη ότι δεν θα συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι δεν αλλάζει σημαντικά (13% για το 2018 έναντι 16% για 

το 2017). 

 

 

  

Γράφημα 53: Λόγοι μη υλοποίησης  

προγραμμάτων κατάρτισης  

από τις επιχειρήσεις – F02012 

 

 

 

  

  

26% 

25% 
13% 

17% 

19% 

n=369 

λόγω κόστους 

δεν προσφέρουν σε κάτι 

δεν θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι/ες 

δεν διαθέτω τις κατάλληλες γνώσεις 

δεν γνωρίζω που να απευθυνθώ 
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Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης 

 Το ποσοστό του εργατικού δυναμικού που έχει παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης καταγράφηκε ελαφρώς 

μειωμένο σε σχέση με τα περυσινά επίπεδα (38% το 2018 έναντι 41% το 2017). 

 Η ΕΑΔ2018 κατέγραψε επίσης (Πίνακας 43) ότι μόνο το 24% του ανθρώπινου δυναμικού που έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα 

κατάρτισης το έχει πράξει με πρωτοβουλία του εργοδότη του. Περίπου το ίδιο ποσοστό (25%) είχε καταγράψει και η ΕΑΔ 2017. 

Επομένως η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης γίνεται κυρίως με πρωτοβουλία του εργαζόμενου/ανέργου και όχι με 

πρωτοβουλία της εργοδοσίας. 

 Στην ΕΑΔ 2017 καταγράφηκε θετική άποψη του 68% των ερωτηθέντων ανέργων, οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει προγράμματα 

κατάρτισης. Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, το ποσοστό αυτό ενδέχεται να κατέγραφε ως θετική τη στερεότυπη άποψη κατά την 

οποία οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης / κατάρτισης μπορεί να έχει θετική αντιμετώπιση.  

 Tο αποτέλεσμα του δείκτη NPS=-49 για το 2018 καταγράφει έντονα αρνητική άποψη των ανέργων για το κατά πόσο τα 

προγράμματα κατάρτισης μπορούν να βοηθήσουν στην εξεύρεση εργασίας. 

 Σύμφωνα με το δείκτη NPS το αποτέλεσμα είναι έντονα αρνητικό και για τους εργαζόμενους, δηλαδή οι ερωτώμενοι 
εργαζόμενοι δε θεωρούν ότι μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης ισχυροποιείται η θέση τους στην επιχείρηση. 

 

 

Γράφημα 44: Παρακολούθηση εκπαίδευσης 

/κατάρτισης 

 

 

 

  

  

38% 

62% 

n=1024 

Ναι Όχι 
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Αντικείμενα κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει το ανθρώπινο δυναμικό 

 

Τα αποτελέσματα ως προς τα αντικείμενα κατάρτισης που έχουν παρακολουθήσει οι ερωτώμενοι παραμένουν εν 

πολλοίς ίδια με το 2017: προηγείται με διαφορά η κατηγορία 1. Υπολογιστές / Πληροφορική με ποσοστό 18% 

και έπονται οι κατηγορίες  7. Τεχνικά/ασφάλεια στην εργασία (14%), 3. Management/ λογιστικά/ οικονομικά/ 

νομικά/ επιχειρηματικότητα (13%), 2. Αγροκτηνοτροφικά/Μελισσοκομία (11%) και 5. 

Marketing/πωλήσεις/εξυπηρέτηση πελατών/επικοινωνία (11%). 

 

Γράφημα 48: Αντικείμενα σεμιναρίων που έχει παρακολουθήσει το ανθρώπινο δυναμικό-F01003 

 

 

 

  

  

0% 5% 10% 15% 20% 

1. Υπολογιστές/Πληροφορική 

7. Τεχνικά/ασφάλεια στην εργασία 

3. Management/ λογιστικά/ οικονομικά/ νομικά/ επιχειρηματικότητα 

2. Αγροκτηνοτροφικά/μελισσοκομία 

5. Marketing/πωλήσεις/εξυπηρέτηση πελατών/επικοινωνία 

6. Τουρισμός/ξενοδοχειακά 

4. Τρόφιμα (εστίαση/σίτιση/τυποποίηση/γευσιγνωσία) 

8. Ξένες γλώσσες/Ελληνική γλώσσα 

9. Εκπαίδευση/Ψυχολογία 
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Επιχειρήσεις - κατάρτιση 

Γνώμη επιχειρήσεων για επίδραση των προγραμμάτων κατάρτισης  

 

 Οι επιχειρηματίες που παρέχουν προγράμματα κατάρτισης στους εργαζομένους τους διατύπωσαν την άποψή τους κατά 

πόσον αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων και στην ενδυνάμωση της 

παραγωγικότητάς τους. Η άποψη καταγράφηκε σε ενδεκαβάθμια κλίμακα και ο δείκτης NPS προκύπτει : 
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Διατύπωση γνώμης Επιχειρήσεων για νέα αντικείμενα κατάρτισης (με βάση το προτεινόμενο πρόγραμμα 

reskilling)  

 Τα αποτελέσματα συμπίπτουν με την ΕΕ 2017 και είναι ιδιαίτερα θετικά, δηλαδή οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται 

ιδιαίτερα για τα αντικείμενα κατάρτισης που έχουν προταθεί προς υλοποίηση. Οι δεξιότητες επικοινωνίας και 

οι δεξιότητες σχετικά με πωλήσεις βρίσκονται στην υψηλότερη προτίμηση, απόρροια του μεγέθους του 

κλάδου του εμπορίου στην Περιφέρεια Κρήτης. Το μόνο αντικείμενο που αντιμετωπίστηκε αρνητικά, όπως 

και στην ΕΕ 2016, ήταν τα Θέματα Κοινωνικού Κράτους και Κοινωνικής Πολιτικής. 

 

 

 

 

 

  

  
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

3. Δεξιότητες επικοινωνίας  

5. Δεξιότητες σχετικές με τις πωλήσεις   

6. Δεξιότητες σχετικές με την ανάπτυξη 
επιχειρηματικής ικανότητας και πρωτοβουλίας 

2. Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών  

4. Τεχνικές Διαπραγμάτευσης  

1. Ξένες γλώσσες  

7. Γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την 
πιστοποίηση- αξιολόγηση 

11. Βασικές αρχές Οικονομίας και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων   

9. Θέματα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού   

8. Project Management (Διαχείριση 
Προγραμμάτων)   

10. Θέματα Κοινωνικού Κράτους και Κοινωνικής 
Πολιτικής   

Διαφωνώ απόλυτα Μάλλον διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ Μάλλον συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 

Γράφημα 51: Διατύπωση 

γνώμης επιχειρήσεων για 

αντικείμενα κατάρτισης – F02013 
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Διατύπωση γνώμης για νέα αντικείμενα κατάρτισης από το εργατικό δυναμικό (με βάση το προτεινόμενο 

πρόγραμμα reskilling)  

 Κι εδώ τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ώς προς τα προτεινόμενα αντικείμενα κατάρτισης. Όπως 

και στις ΕΑΔ 2016 και 2017, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και ακολουθούν οι ξένες γλώσσες και δεξιότητες επικοινωνίας. Μεγαλύτερη αδιαφορία καταγράφηκε κι εδώ 

για δεξιότητες σχετικά με θέματα του κοινωνικού κράτους και κοινωνικής πολιτικής. 

 

 

 

Γράφημα 52: Γνώμη εργατικού  

δυναμικού για μελλοντικά  

προγράμματα κατάρτισης – F01015 

 

 

  

  
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2. Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών  

1. Ξένες γλώσσες  

3. Δεξιότητες επικοινωνίας  

8. Project Management (Διαχείριση Προγραμμάτων)   

11. Βασικές αρχές Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων   

7. Γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την πιστοποίηση- 
αξιολόγηση 

9. Θέματα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού   

5. Δεξιότητες σχετικές με τις πωλήσεις   

6. Δεξιότητες σχετικές με την ανάπτυξη επιχειρηματικής 
ικανότητας και πρωτοβουλίας 

4. Τεχνικές Διαπραγμάτευσης  

10. Θέματα Κοινωνικού Κράτους και Κοινωνικής Πολιτικής   

Ναι Αβέβαιο Όχι 
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Όπως επισημαίνεται και στην Αυτεπιστασία του Περιφερειακού Μηχανισμού, η Δράση 3 αφορά στον σχεδιασμό 

και την εκπόνηση πρότασης ανάπτυξης προγράμματος στοχευμένης κατάρτισης-reskilling του ανθρώπινου 

δυναμικού για την Περιφέρεια Κρήτης.  

 

Το Πρόγραμμα- Πλαίσιο αναπτύχθηκε στη βάση των ευρημάτων  της διάγνωσης αναγκών (Δράση 1, η οποία 

περιλαμβάνει και τον μεγαλύτερο όγκο του ερευνητικού προγράμματος της Πράξης), και δύναται να 

επικαιροποιείται σύμφωνα με τα ευρήματα και τις αναλύσεις της Δράσης 2.  

Κατά συνέπεια, η αρχική μέτρηση και τα ευρήματα αυτής επέχουν θέση «σημείου αναφοράς» για το εδώ 

προτεινόμενο πρόγραμμα reskilling, με βάση το οποίο καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση και 

ανατροφοδότηση του προγράμματος κατάρτισης-reskilling.  To Προτεινόμενο Πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τόσο 

τις ανάγκες και το προφίλ δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, όσο και τις ανάγκες των επιχειρήσεων ανά 

κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.  

 

Επιπρόσθετα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Προγράμματος- Πλαισίου Κατάρτισης- Reskilling, 

ελήφθησαν υπόψη τα κάτωθι:  

- η επικαιροποιημένη προσέγγιση του CEDEFOP για τα μαθησιακά αποτελέσματα (Learning Outcomes), 

στη βάση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, και την εφαρμογή τους (βλ. CEDEFOP 2016 και 2017)  

- οι αρχές της πολυεπεπίδης διακυβέρνησης στο πεδίο της Κατάρτισης και των Δεξιοτήτων  κι ειδικά τα 

ευρήματα του Governance Inventory του European Training Foundation/ ETF στα πεδία των institutional 

arrangements και της εφαρμογής (βλ. αναλυτικά ETF 2013, ETF/ Arribas-Galvin & Papadakis 2016,  

Arribas 2016 και Παπαδάκης 2017). 

 

Με βάση όλα τα προαναφερθέντα το Πρόγραμμα- Πλαίσιο αρδεύεται από τα, ερευνητικά θεμελιωμένα, clusters 

αναγκών, γεγονός που αναμένεται να επιτρέψει τη μεγαλύτερη δυνατή στόχευση - και συνεπώς την 

αποτελεσματικότητα - του προγράμματος.  Ως εκ τούτου δομείται σε 

 Α) γενικές θεματοποιημένες διδακτικές ενότητες (modules) και  

 Β)  ειδικές θεματοποιημένες διδακτικές ενότητες (modules).  

 

 
  

  

Το Πλαίσιο του Προγράμματος Reskilling  



Το σχέδιο προγράμματος κατάρτισης- reskilling λοιπόν περιλαμβάνει (όπως προκύπτει από το 

παρόν Παραδοτέο όσο και τα 20 Υπο-Παραδοτέα του 3.1., ήτοι τα Π.3.1.2.1-Π.3.1.2.10):  

 

μαθησιακούς στόχους,  

 

πλαίσιο- outline modules- θεματικών ενοτήτων για την ανάπτυξη τόσο οριζόντιων- εγκάρσιων 

δεξιοτήτων, όσο και job- related δεξιοτήτων,  

 

syllabus για τα προαναφερθέντα modules,  

 

αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος (learning outcomes: στη μορφή 

γνώσεων- ικανοτήτων- δεξιοτήτων),  

 

πρόγραμμα- χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  

 

εκπαιδευτικό υλικό για τα modules που θα θεωρηθούν με βάση τη διάγνωση αναγκών ως άμεσης 

προτεραιότητας (τουλάχιστον 2 για προτεραιοποιημένες οριζόντιες δεξιότητες και από 1 για κάθε 

μείζονα τομέα οικονομικής δραστηριότητας) και  

 

εργαλείο ex- ante αξιολόγησης του προγράμματος (εφόσον αυτό υλοποιηθεί από την Περιφέρεια).   
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 Το προτεινόμενο Πρόγραμμα- Πλαίσιο συναπαρτίζεται από 10 modules (θεματοποιημένες 

διδακτικές ενότητες) που καλύπτουν τον αναγκαίο συνδυασμό συγκεκριμένων γενικών και ειδικών 

θεματικών, όπως αυτός αναδείχθηκε από τα ευρήματα της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, που 

έχει προηγηθεί στο πλαίσιο της Δράσης 1.  

 Πρόκειται για ολοκληρωμένο Πρόγραμμα- Πλαίσιο το οποίο προτείνεται να εφαρμοσθεί ως έχει 

σε πιλοτικό επίπεδο από την Περιφέρεια.  

 Φυσικά στην πορεία υλοποίησης του Έργου, το Πρόγραμμα- Πλαίσιο θα τροποποιηθεί και 

εμπλουτισθεί, στη βάση αφενός των ευρημάτων της Δράσης 2 κι αφετέρου των αποτελεσμάτων 

και της ανατροφοδοτικής αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής του, ώστε μέχρι το τέλος του 

2019 να είναι εφικτή η πλήρης, μεγάλης κλίμακος, εφαρμογή της επικαιροποιημένης εκδοχής του.  

 

 Στον Πίνακα που ακολουθεί εξεικονίζονται ευσύνοπτα οι 10 διδακτικές ενότητες (modules).  
 

  

  

Το Περιεχόμενο της Κατάρτισης: Διδακτικές ενότητες (modules)  
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Τα 10 modules που κατά προτεραιότητα αναπτύχθηκαν αποτελούν τη βάση και το πλήρες μαθησιακό υλικό για την 

υλοποίηση 3 στοχευμένων Προγραμμάτων Κατάρτισης- Reskilling, διάρκειας 45 ωρών έκαστο, τα οποία 

και παρουσιάζονται εν συνεχεία.    

 

 Με βάση τα ευρήματα της Δράσης 1, προτείνεται η άμεση υλοποίηση έστω και πιλοτικά 3 επιμέρους 

Προγραμμάτων Κατάρτισης- Reskilling. Το Πρόγραμμα Α απευθύνεται αποκλειστικά σε ανέργους, το 

Πρόγραμμα Β σε αυταπασχολούμενους και εργαζόμενους στον εμπορικό τομέα και ανέργους που ενδιαφέρονται 

γι’ αυτόν και το Πρόγραμμα Γ σε εργαζόμενους στον τομέα παροχής υπηρεσιών και ανέργους που ενδιαφέρονται 

γι’ αυτόν.  

   

 Καθένα εκ των 3 Προγραμμάτων, συναρθρώνεται σε 4 διδακτικές ενότητες (modules) 10 ωρών έκαστη. Τα 

πρώτο module (Διδακτική Ενότητα 1:  Οριζόντιες, Οργανωτικές και Διοικητικές Ικανότητες) είναι κοινό και για 

τα 3 Προγράμματα, καθώς κρίνεται απαραίτητη με βάση τα ευρήματα της έρευνας- διάγνωσης αναγκών (Δράση 

1) η διδασκαλία του τόσο σε εργαζόμενους διαφορετικών τομέων οικονομικής δραστηριότητας όσο και σε 

ανέργους.  

   

 Τα Προγράμματα και συνακόλουθα η διδασκαλία των modules εδράζεται σε μεικτές μεθόδους 

(συνδυαστικό Μοντέλο Επιμόρφωσης- Blended Learning) και ως εκ τούτου πραγματοποιείται με συνδυασμό 

δια ζώσης διδασκαλίας (5 ωρών ανά διδακτική ενότητα) με ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλίας (5 

ωρών ανά διδακτική ενότητα). Όπως ήδη επισημάναμε, η εξ αποστάσεως επιμόρφωση γίνεται με ασύγχρονη 

επιμόρφωση. Οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να μελετήσουν υλικό (2 σύντομα κείμενα της επιλογής του 

επιμορφωτή) που θα αναρτάται στην πλατφόρμα από τους επιμορφωτές και να κάνουν μια μικρή εργασία- 

άσκηση με βάση αυτό. Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης μπορεί (για λόγους απομείωσης του κόστους) να 

αξιοποιηθεί η E-learning Πλατφόρμα, που έχει σχεδιασθεί από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ για τις 

ανάγκες Επιμόρφωσης άλλου έργου της Περιφέρειας (με τις αναγκαίες αλλαγές φυσικά στο περιεχόμενο):   

https://governance.soc.uoc.gr/ 

 Κάθε Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την 5ώρη δια ζώσης Επισκόπηση και Αξιολόγηση των Επιμορφούμενων.   

.  

  

 
  

  

Τα 3 επιμέρους Προγράμματα στοχευμένης Κατάρτισης- Reskilling του Προγράμματος Πλαισίου  

https://governance.soc.uoc.gr/
https://governance.soc.uoc.gr/
https://governance.soc.uoc.gr/
https://governance.soc.uoc.gr/
https://governance.soc.uoc.gr/
https://governance.soc.uoc.gr/
https://governance.soc.uoc.gr/
https://governance.soc.uoc.gr/
https://governance.soc.uoc.gr/
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 Πιλοτική εφαρμογή και των 3 Προγραμμάτων του Προγράμματος Πλαισίου για Reskilling (έγινε ήδη πιλοτική 

εφαρμογή του Α Προγράμματος από τον κο Κ. Φλουρή, με σημαντική επιτυχία).   

 Ενθάρρυνση της καινοτομίας και της ισχυρότερης δικτύωσης του ανθρώπινου δυναμικού μέσω: 

◦ δημιουργίας θερμοκοιτίδων (think tanks) και hub events καινοτομίας και επιχειρηματικότητας,  

◦ υποστήριξη της διαδικασίας μάθησης μέσω της προσφοράς υπηρεσιών και ενίσχυση της τεχνικής 

εκπαίδευσης,  

◦ υποστήριξη/επαναπροσδιορισμός των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης   

 Προκήρυξη προσαρμοσμένων και εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης (με χαρακτηριστικά στοχευμένου 

reskilling):  

◦ για την ενίσχυση κοινωνικά αδύναμων ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι άνω των 45) 

◦ για τους νέους αλλά και υφιστάμενους αυτοαπασχολούμενους προς την κατεύθυνση ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας και πρωτοβουλίας. 

◦ για μεγάλες επιχειρήσεις σε αντικείμενα που θα προσδιορίσουν οι ίδιες με βάση τις ανάγκες τους (να κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας)  

   

 Σημειώνεται ότι θα γίνει, από τον Περιφερειακό Μηχανισμό, επικαιροποίηση του Προγράμματος- Πλαισίου 

για το Reskilling (με βάση τα αντιστοίχως επικαιροποιημένα ευρήματα της Δράσης 2) το 2019, διεύρυνσή 

του και συνακόλουθα διαμόρφωση των προϋποθέσεων πλήρους εφαρμογής του επικαιροποιημένου 

προγράμματος από την Περιφέρεια εντός του 2020 και εντεύθεν, στη βάση: 

  - των ευρημάτων της Δράσης 2 της έρευνας- διάγνωσης αναγκών  και 

  - του σχετικού policy dialogue με τους τοπικούς stakeholders, στη βάση της προσέγγισης GMLG (εδώ 

τόσο η ΚΕΠ του Έργου - με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζόμενων και των εργοδοτών- αλλά και η ΕΥΔ 

Ε.Π. της Περιφέρειας, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά).  

   
  

  

Προτάσεις για την βέλτιστη εφαρμογή και την επικαιροποίηση του Προγράμματος Reskilling 


