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Περίληψη Ποιοτικής Έρευνας: 
Ανάπτυξη κατανόησης της απασχολησιμότητας και των σχέσεων στην αγορά εργασίας 



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας 
2016 - 2019 

1. Oπτική των επιχειρήσεων (Συνεντεύξεις) 

• Διαχείριση και Συντονισμός Ανθρώπινου Δυναμικού 

• Οργανωτική Κουλτούρα 

• Πώς ανταπεξέρχονται οι επιχειρήσεις στην κοινωνικοοικονομική κρίση; 

2. Οπτική Εργατικού Δυναμικού (Ομάδες εστίασης– focus groups) 

Πώς άτομα από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο 
και  ποικίλες εργασιακές σχέσεις (πχ., άνεργοι, εποχιακά και/ή επισφαλώς εργαζόμενοι) 
βιώνουν και περιγράφουν την απασχολησιμότητα και τον κόσμο της εργασίας;  

 



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας 
2016 - 2019 

Μεθοδολογία 

Η ποιοτική έρευνα διερευνά:  

• την εμπειρία των ατόμων  

• και τα υποκειμενικά νοήματα που τη συγκροτούν,  

εστιάζοντας πάντα στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό (αξιακό και ιδεολογικό) πλαίσιο 
στο οποίο ανήκει. 

Στόχος:   

• Η διερεύνηση και η εις βάθος κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων που εμπλέκονται 
στην αγορά εργασίας 

• Η τροφοδότηση της ποσοτικής έρευνας του 2016 και 2019 αντίστοιχα με ποιοτικά 
χαρακτηριστικά καθώς και της δράσης του re-skilling 



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας 
2016 – 2019 

Μεθοδολογία – Συνεντεύξεις – Οπτική των Επιχειρήσεων 

Θεματική ανάλυση (Braun & Clarke, 2006)  

2016: Μεσω της διεξαγωγής 22 συνεντεύξεων σε επιχειρήσεις διαφορετικών 
τομέων δραστηριοποίησης 

2018-2019:  (Σε εξέλιξη) Μέσω της διεξαγωγής 21 συνετεύξεων σε επιχειρήσεις 
δυναμικών κλάδων (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) 

Η έρευνα μας έδωσε τη δυνατότητα να αντλήσουμε πλούσιες πληροφορίες και να 
απαντήσουμε ερωτήματα που σχετίζονται με το "Γιατί;" και το "Πώς;" και 
αφορούν την απασχολησιμότητα. 

 



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας 
2016 – 2019 

Μεθοδολογία – Ομάδες Εστίασης (focus groups)– Οπτική Εργατικού Δυναμικού 

Ομάδες εστίασης:   

• ηλικία,  

• κατάσταση εργασιακής απασχόλησης,  

• εκπαίδευση ή/και κατάρτιση και  

• πολίτης/ μετανάστης    

 

2016:  8 ομάδες, αποτελούμενες αποτελούμενες από 7-11 συμμετέχοντες  

2018-2019: (Σε εξέλιξη)7 ομάδες, αποτελούμενες από 5-10 συμμετέχοντες  

 

 



Χαρτογράφηση του τοπίου της 
αγοράς εργασίας από την οπτική των 
επιχειρήσεων 
Μέθοδοι - Ευρήματα 



 
Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας – 
Οπτική Επιχειρήσεων 
 



 

 

 

 

 

 
Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας – Συνεντεύξεις σε 
επιχειρήσεις όλων των κλάδων 
 





Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας – 
Οπτική Επιχειρήσεων 
 

 



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας – 
Συνεντεύξεις σε Δυναμικούς κλάδους  (Ε.Ι.Ε.Α.Δ) 

1. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ                                                           2 

2. ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ                                                                                                                                      2 

3. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ                                                                                       4 

4. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ/ Σουπερμάρκετ                                                       1 

5. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                                                                                                                                2 

6. ΦΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΣΑΠΟΥΝΙΑ – ΑΡΩΜΑΤΑ                                                                                                    2 

7. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ                                                                                                          2   

8. ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΞΥΛΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ)                                                         2 

9.  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ΙΝΤΕΡΝΕΤ                                                                                                                                      2                                                                                                                             



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας 
από την οπτική των επιχειρήσεων 
Ευρήματα 2016 
Συνθήκες επιχειρηματικότητας 2016 

     Κατάσταση επιβίωσης  

     Δυσκολία στην ανάπτυξη τρόπων  για αντιμετώπιση της οικονομικής στενότητας  

     Φαύλος κύκλος (μείωση του κόστους που αναπόφευκτα οδηγεί σε μείωση μισθών και 
απολύσεις) 

Εξαιρέσεις:  μικρός αριθμός επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από:  καινοτομία,  επιμονή, 
έμφαση στην ποιότητα και εξωστρέφεια 

Κοινά χαρακτηριστικά στη δομή και τη λειτουργία των επιχειρήσεων 2016 

Οικογενειακές επιχειρήσεις  

Η αγορά εργασίας δεν προσφέρει ευκαιρίες καριέρας αλλά θέσεις χαμηλής ευθύνης και 
χαμηλής έντασης γνώσης, αφού το πνευματικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων είναι οι ίδιοι οι 
ιδιοκτήτες.  

 Καταγράφεται απουσία καταρτισμένων και πεπειραμένων στελεχών διοίκησης 
επιχειρήσεων, που ενδεχομένως να εξηγεί την αδυναμία των επιχειρήσεων να αντιδράσουν 
στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. 

 



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας 
από την οπτική των επιχειρήσεων 
Ευρήματα 2016 

Εργασιακή κουλτούρα  

• Απαίτηση για ευελιξία των εργαζομένων 

• Τα τυπικά προσόντα δεν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή εργαζομένων 

• Στόμα-με-στόμα διαδικασία πρόσληψης 

• Ανακύκλωση των εργαζομένων σε διαφορετικές θέσεις 

• Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί χρηστικό αγαθό και όχι πόρο της επιχείρησης 

• Ελάχιστη επένδυση στην εκπαίδευση των εργαζομένων 

• Οι επιχειρήσεις απαιτούν από τους εργαζόμενους να είναι ευέλικτοι (προκειμένου να 
προσαρμόζονται στις έντονες διακυμάνσεις της ζήτησης), γεγονός που μεταφράζεται σε 
εργασιακή ανασφάλεια και σε μη βιώσιμες θέσεις εργασίας 

 



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας 
από την οπτική των επιχειρήσεων 
Ευρήματα 2018-2019 

Κοινά χαρακτηριστικά στη δομή και τη λειτουργία των επιχειρήσεων 2019 

 

• Μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες καινοτομούν μέσα από την ανάληψη 
γεωργικών πρωτοβουλιών και την παραγωγή αγαθών με  τον “παραδοσιακό τρόπο”.  

• Επενδύουν σε αξίες όπως η αγνότητα αγαθών, η αυθεντικότητα και η τοπικότητα. 

• Ολόκληρη η οικογένεια εργάζεται στην επιχείρηση 

• Δεν υπάρχει ανάγκη για άλλο προσωπικό 

• Δραστηριοποιούνται κυρίως στην τοπική και τουριστική αγορά 

• Παράγουν προϊόντα με προστιθέμενη αξία 

 

 

 



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας 
από την οπτική των επιχειρήσεων 
Ευρήματα 2018-2019 

Επιχ. Βιολογικής Καλλιέργειας 

• Γραφειοκρατία και πελατειακές σχέσεις ως ανασταλτικός παράγοντας για την 
ουσιαστική παροχή κρατικής βοήθειας (δανεισμός, προγράμματα κλπ.) 

• Έλλειψη μίας κουλτούρας ‘αγάπης για την γη’ και ακαθόριστο ωράριο 

• Δυσκολία εύρεσης καταρτισμένου εργάτη γης και μόνιμου προσωπικού 

Μικρές επιχειρήσεις που συνεργάζονται με άλλες επιχειρήσεις (οικοδομή) 

•  «Δουλεύουμε σαν πολυεργαλεία στην εταιρεία δηλαδή δεν θα κάνει μία 
συγκεκριμένη κίνηση, μπορεί να κάνει τέσσερις, πέντε. Να έχει τέσσερις, πέντε 
αρμοδιότητες μέσα στην εταιρεία».  

• Δεν υπάρχει ανάγκη για άλλο προσωπικό 

 



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας 
από την οπτική των επιχειρήσεων 
Ευρήματα 2018-2019 

Μικρές επιχειρήσεις που έχουν στραφεί προς τις αγορές του εξωτερικού 

• εφαρμοσμένη έρευνα για ανάπτυξη καινοτομιών 

• «σημαίνει η δυνατότητα απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού πλέον στις 
επιχειρήσεις,  

• σημαίνει αύξηση του εισοδήματος με την παραγωγή και όχι με…προσφορά 
υπηρεσίας, γιατί στην οικονομία η ουσιαστική ανάπτυξη έρχεται από την παραγωγή 
προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας». 

• Παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων 

Επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας «start-up”  με μοντέλα επιχειρηματικότας 
εστιασμένα στην εξωστρέφεια και με προσοχή στην οργανωτική κουλτούρα 

• Ενέργειες δημιουργίας ομάδας και bonding προσωπικού και στην παραγωγικότητα 

• Καλιέργεια εργασιακής κουλτούρας και καλές συνθήκες εργασίας 

• Επιχειρήσεις που έχουν ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό  

 



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας 
από την οπτική των επιχειρήσεων 
Ευρήματα 2018-2019 

Ξενοδοχειακές μονάδες 

• Μείωση προσωπικού «Έχουμε μειώσει το προσωπικό ναι. Εεε, έχουμε μειώσει τις τιμές 
ούτως ώστε να αυξηθεί η μάζα των τουριστών πελατών ούτως ώστε να αυξηθούν οι 
πωλήσεις.» 

• Μείωση μισθών  

• Μείωση κερδών «Υπάρχει υπερφορολόγηση και δεν μένουν πολλά χρήματα για 
επένδυση…. Είναι ότι έχει πάψει και η τραπεζική δανειοδότηση». 

• Εποχικότητα ως εμπόδιο για την επένδυση / εύρεση εξειδικευμένου προσωπικού 

«Η εποχικότητα είναι μεγάλο θέμα. Διότι για να βρεις προσωπικό καταρτισμένο, 
πολύγλωσσο, με μία κάποια εμπειρία στον τουρισμό, θα θέλει και τις σχετικές απολαβές 
και το χρονικό διάστημα που θα τον απασχολήσεις ή θα την απασχολήσεις θα πρέπει να 
είναι πάνω των 6 μηνών γιατί δεν θα μπορεί και ο άνθρωπος να ανταπεξέλθει στις 
υποχρεώσεις του. Οπότε η εποχικότητα είναι ένα μεγάλο αγκάθι για εμάς που 
δουλεύουμε στον τουρισμό. Δεν θα βρεις σοβαρό υπάλληλο που θα έρθει να δουλέψει 
για 4 ή 5 μήνες.» 

 



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας 
από την οπτική των επιχειρήσεων 
Ευρήματα 2018-2019 

Προτάσεις πολιτικής  

• Σημαντικός παράγοντας της ανάπτυξης της επιτυχούς επιχειρηματικότητας είναι η 
τεχνολογία και οι επιχειρήσεις που εστιάζουν στην τεχνολογία. 
• Ενδεχομένως λοιπόν η χαμηλή εξωστρέφεια των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

στην Κρήτη να οφείλεται και στην ελλιπή εδραίωση και ανάπτυξη του νέου τύπου 
τεχνολογιών. 

• Η εκπαίδευση μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο, καθώς παρέχει τις βάσεις για 
βελτίωση των δεξιοτήτων και ενίσχυση των γνώσεων των νέων επιχειρηματιών.  

• Σύνδεση της  παρεχόμενης επιστημονικής γνώσης με τις ανάγκες της αγοράς. 

• Ενίσχυση των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες. 

• Βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως προς τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας 
με τα ανώτατα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα να αναπτύσσουν πρωτεύοντα 
ρόλο. 

• Ανάγκες για εξειδικευμένη κατάρτιση ως προς τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

 



Χαρτογράφηση του τοπίου της 
αγοράς εργασίας από την οπτική του 
εργατικού δυναμικού 
Μέθοδοι - Ευρήματα 



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας – 
Οπτική του εργατικού δυναμικού 

Σκοπός είναι να απαντήσουμε στο ερώτημα: 

• Πώς άτομα από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και  

ποικίλες εργασιακές σχέσεις (πχ., άνεργοι, εποχιακά και/ή επισφαλώς εργαζόμενοι) βιώνουν και 

περιγράφουν την απασχολησιμότητα και τον κόσμο της εργασίας;  

• Άτομα εντός/ εκτός της αγοράς εργασίας και με ασταθή εργασία περιγράφουν την απασχόληση, 

την ανεργία, την απασχολησιμότητα και την κατάρτιση τους. 



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας – 
Οπτική του εργατικού δυναμικού 

• Weber (1978): η αγορά εργασίας διέπεται από σχέσεις, εξαρτάται από το εκάστοτε πλαίσιο και 

είναι συγκρουσιακή. 

• Η προσέγγισή μας στη μελέτη της αντιλαμβανόμενης απασχολησιμότητας είναι σφαιρική: 

εστιάζει σε ατομικά χαρακτηριστικά (όπως η ηλικία, η εκπαίδευση, ο τομέας εργασίας και η 

εμπειρία, η οικογενειακή κατάσταση, η ιδιότητα του Έλληνα έναντι του μετανάστη), στις 

πολιτικές της αγοράς εργασίας και το πώς τις αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι, στο εκπαιδευτικό 

σύστημα, καθώς και στην πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ παραγόντων σε όλα αυτά τα επίπεδα.  



 
Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας – 
Οπτική του εργατικού δυναμικού 
 



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας – 
Οπτική του εργατικού δυναμικού 
2016 – Ομάδες Εστίασης 
• < 35 ετών σε ανεργία ή 

επισφαλή εργασία (Ηράκλειο) 

• 30-44 ετών σε ανεργία ή 
επισφαλή εργασία (υψηλού 
μορφωτικού επιπέδου, 
Ηράκλειο) 

• Μετανάστες, κάθε ηλικίας 
(Χανιά) 

• Ευάλωτοι άνεργοι ή σε 
επισφαλή εργασία  

 

• 45 + ετών σε ανεργία ή 
επισφαλή εργασία (Ηράκλειο) 

• Εποχιακά εργαζόμενοι σε 
ξενοδοχειακές μονάδες,  κάθε 
ηλικίας (Ρέθυμνο) 

• Αγρότες, κάθε ηλικίας (Τυμπάκι) 

• Γυναίκες, 45+, που έχουν πάρει 
μέρος σε προγράμματα 
Κοινωφελούς Εργασίας (Άγιος 
Νικόλαος) 

 

 



 
Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας – 
Οπτική του εργατικού δυναμικού 
 

 



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας – 
Οπτική του εργατικού δυναμικού (ΕΔ) 2018-2019 
– Ομάδες Εστίασης 

• Άνεργοι όλων των ηλικιών 
(Ηράκλειο) 

• Μετανάστες, κάθε ηλικίας (Χανιά) 

• Ευάλωτοι άνεργοι ή σε επισφαλή 
εργασία (Ηράκλειο)  

• Μακροχρόνια άνεργοι ή 
επισφαλώς εργαζόμενοι με 
εμπειρία από προγράμματα 
Κοινωφελούς Εργασίας και 
πρόσφατο πρόγραμμα  
ενδυνάμωσης (Ηράκλειο) 

• Εποχιακά εργαζόμενοι σε 
ξενοδοχειακές μονάδες,  κάθε 
ηλικίας (Ηράκλειο) 

• Εποχιακά εργαζόμενοι σε 
ξενοδοχειακές μονάδες,  κάθε 
ηλικίας (Ρέθυμνο) 

• Αγρότες, κάθε ηλικίας 
(Αμουργιέλες) 

 

 

 



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας 
από την οπτική του ΕΔ 
Ευρήματα 2016 - 2019 

<35 σε ανεργία ή επισφαλή εργασία 2016 

• Δίλημμα: Όνειρα και προσδοκίες έναντι εκμετάλλευσης και ρόλου «μπαλαντέρ» 

• Αναντιστοιχία στην εκπαίδευση και στις εργασιακές ανάγκες με τη μορφή της 
υπερεκπαίδευσης 

<35 σε ανεργία ή επισφαλή εργασία 2018-2019 

• Δίλημμα: Όνειρα και προσδοκίες που εξαϋλώνονται έναντι εκμετάλλευσης  

• Αναντιστοιχία στην εκπαίδευση και «δουλειές δουλείας» στην εστίαση ή 
τουρισμό  

Προτάσεις για την πολιτική :  προτάθηκαν αλλαγές στην πολιτική, έτσι ώστε  

• έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μην υιοθετήσουν αρνητική στάση απέναντι στην 
επανεκπαίδευση (2016) 

• οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν  δικαιώματα και να εφαρμόζονται οι νόμοι (2018-
2019) 

 



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας 
από την οπτική του ΕΔ 
Ευρήματα 2016 - 2019 

30- 44 ετών: σε ανεργία ή επισφαλή εργασία με υψηλό μορφωτικό επίπεδο  (2016) 

Δίλημμα: Φιλοδοξίες που απορρέουν από τη θέση του «overqualified» ανέργου και οι προσδοκίες  

45 σε ανεργία ή επισφαλή εργασία (2018-2019) 

Δίλημμα/ερώτημα: Η αξιοπρέπεια έρχεται εντός ή εκτός της αγοράς εργασίας; 

Προτάσεις όσον αφορά επιπρόσθετη εκπαίδευση και την πολιτική: 

•  Δημιουργία δικτύων υποστήριξης με/χωρίς απευθείας σύνδεση για την ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας μέσω της μάθησης και της δικτύωσης (ΟΑΕΔ,) και μαθήματα μέσω 
Ν.Ε.Λ.Ε. (2016) 

•  Θερμοκοιτίδες (think tanks) για την ενίσχυση της καινοτομίας και της διατομεακής 
συνεργασίας (2016) 

•  Δημιουργία κέντρων δια βίου μάθησης (2016) 

•  «Hub events» με στόχο την καινοτομία και την ανάπτυξη επικερδών ευκαιριών απασχόλησης 
(2016) 

• Τα άτομα αυτά έδειξαν ελάχιστο ενδιαφέρον για τα προγράμματα επανεκπαίδευσης. Αντ 
'αυτού, προτείναν αλλαγή επιχειρηματικής παιδείας, ως πρωταρχική ανάγκη για την 
αναδόμηση της αγοράς εργασίας, της κοινωνίας και της οικονομίας. (2018-2019) 

 



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας 
από την οπτική του ΕΔ 
Ευρήματα 2016 - 2019 

Εποχιακά εργαζόμενοι στον τουρισμό  (2016) 

Δίλημμα:    «Οι συνθήκες της κρίσης» με κλίμα γεμάτο επισφάλεια και πιέσεις έναντι «παλιές 
καλές μέρες» 

Εποχιακά εργαζόμενοι στον τουρισμό (2018-2019) 

• Δίλημμα:   Αντοχή στον « ψυχολογικό πόλεμο»  

• Απαιτήσεις για «φρεσκάδα» ΚΑΙ «σου λέει ‘δεν θα σε πληρώσω γιατί και αλλού να πας δεν θα σε 
πληρώσουν»  

• Αδιαφανείς διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού και καθυστερημένες καταβολές 
μισθών.  

Προτάσεις για επιπρόσθετη εκπαίδευση / πολιτική  

Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό εστίασαν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επικοινωνίας, 
διαχείρισης κρίσεων και διαχείρισης άγχους. (2016) 

Προγράμματα εκπαίδευσης εξειδικευμένα στην εργασία τους (2018-2019) 

Εφαρμογή Εργατικής νομοθεσίας (2018-2019) 



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας 
από την οπτική του ΕΔ 
Ευρήματα 2016 - 2019 

Αγροτικός πληθυσμός  (2016—Τυμπάκι / 2019- Αμουργίλες Αρκαλοχώρι 

• Δίλημμα: Η κληρονομιά της οικογενειακής γης και ο τρόπος ζωής που συνδέεται με την αγροτική 
παραγωγή έναντι της μετατροπής σε «φαμέγιο» και της εξαθλίωσης του τόπου. 

• Απογοήτευση από την πολιτεία και την αγροτική πολιτική  (2016-2019) 

• Κοινωνικός αποκλεισμός, φόβος για την βιωσιμότητα τους (2016-2019) 

• Έλλειψη κεντρικής ή και τοπικής οργάνωσης και υποδομής (2016-2019) 

• Ύπαρξη μίας μακροχρόνιας παθητικής εξάρτησης από τις επιδοτήσεις της ΕΕ (2016-2019) 

• Υψηλό κόστος, πολλές ώρες εργασίας και συνεχώς μειούμενες οικονομικές απολαβές (2016-2019) 

 

Αγροτικός πληθυσμός Προτάσεις για πολιτική και περαιτέρω εκπαίδευση: 

Παραγωγή, επεξεργασία και δημιουργία νέων προϊόντων και αγορών (2016) 

Παραγωγή, επεξεργασία και δημιουργία νέων προϊόντων και αγορών και δημιουργία ομάδων 
συνεργασίας (Στήριξη και εκπαίδευση από την πολιτεία) που μπορούν να καλύψουν το κενό και τα 
προβλήματα των αποτυχημένων έως τώρα Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (2018-2019) 

Συνσχεδιασμός Αγροτικής Πολιτικής σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστωτε τόπου και εφαρμογή 
δράσεων ενημέρωσης για τον αγρότη (2018-2019) 

 



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας 
από την οπτική του ΕΔ 
Ευρήματα 2016 - 2019 

Άνεργες γυναίκες 45+   με εμπειρία από προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας  (2016) 

Δίλημμα: Ο γονεϊκός ρόλος γίνεται ταυτόχρονα κίνητρο και εμπόδιο προς την εργασία 

Επιπρόσθετη εκπαίδευση: Τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας αποτελούν την μόνη 
διέξοδο από την παρατεταμένη ανεργία, καθώς η μοριοδότηση γίνεται με βάση κοινωνικά 
κριτήρια. Εδώ, η κατάσταση ανεργίας, η ηλικία και η μητρότητα (δηλαδή παράγοντες που 
για την αγορά εργασίας είναι εμπόδια) μετατρέπονται σε πλεονεκτήματα (Panitsidou, 
Vastaki, & Valkanos, 2012).  

Μετανάστες (2016, Χανιά.  2019, Ρέθυμνο)  

Δίλημμα: Δικαιώματα και νόμιμη παραμονή έναντι ρατσισμού και αφάνειας 

Πολιτική:  Οι μετανάστες περιέγραψαν την ζωή και την εργασία τους ως «ζωές στην σκιά 
της οικονομίας και της αγοράς εργασίας». Κάθε μέλος της ομάδας τόνισε την μετέωρη 
θέση στην οποία βρίσκεται με εκφράσεις όπως  «στο πουθενά», «μεταξύ δύο κόσμων». 
Πρότειναν αλλαγές στην μεταναστευτική πολιτική για την προστασία του δικαιώματος 
τους στην εργασία και στην νόμιμη παραμονή.  

 



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας 
από την οπτική του ΕΔ 
Ευρήματα 2016 - 2019 

Μακροχρόνια άνεργοι ή επισφαλώς εργαζόμενοι με εμπειρία από προγράμματα 
Κοινωφελούς Εργασίας και πρόσφατο πρόγραμμα  ενδυνάμωσης (2019) 

• Δίλημμα: Πτυχία, εμπειρία και εξειδικεύσεις απέναντι στο «πελατειακό σύστημα» της 
αγοράς εργασίας  

• Η αγορά εργασίας ζητά:  «Νεαρή ηλικία, αλλά να έχεις εμπειρία. Να μη ζητάς πολλά 
λεφτά και να είσαι πολύ αποδοτικός και ευέλικτος.» Το προφίλ- «υποτακτικού 
εργαζόμενου.» 

• Πτυχία που «δεν πιάνουν τόπο» στην αγορά εργασίας.  

• Πελατειακές σχέσεις πρόσληψης προσωπικού.   

 

 



Χαρτογράφηση του τοπίου της αγοράς εργασίας 
από την οπτική του ΕΔ 
Ευρήματα 2016 - 2019 

Μακροχρόνια άνεργοι ή επισφαλώς εργαζόμενοι με εμπειρία από προγράμματα 
Κοινωφελούς Εργασίας και πρόσφατο πρόγραμμα  ενδυνάμωσης (2019) 

Επιπρόσθετη εκπαίδευση και πολιτική:  

• Τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας αποτελούν την μόνη διέξοδο από την 
παρατεταμένη ανεργία, καθώς η μοριοδότηση γίνεται με βάση κοινωνικά κριτήρια.  

• Εν τούτοις, τα περισσότερα άτομα που παίρνουν μέρος στα πρόγραμμα δεν βρίσκουν 
εργασία ή δεν συνεχίζουν να εργάζονται μετά το πέρας του προγράμματος.  

• Τα προγράμματα βοηθούν στο «να βγούμε έξω από το σπίτι», «στην επικοινωνία» 
έναντι της απομόνωσης.  

• Ανάγκη για προγράμματα ενδυνάμωσης ανέργων / ένταξη σε ομάδες 

• Ανάγκη για προγράμματα coaching / mentoring 

• Ανάγκη για δημιουργία καταρτιζόμενων ομάδων αποτελούμενες από επιχειρηματίες και 
ανέργους 



Περίληψη & Συμπεράσματα 

Η αγορά εργασίας της Κρήτης, μέσα από τα μάτια του εργατικού δυναμικού, δεν είναι 
ελκυστική και εκμεταλλεύεται τους εργαζομένους:  

προσφέρει χαμηλές αμοιβές,  

ζητά υπερβολική ευελιξία,  

προσφέρει ανασφάλιστη εργασία,  

δεν προσφέρει ευκαιρίες καριέρας, 

 δίνει έμφαση στον ρόλο και όχι στον άνθρωπο,  

δεν επιβραβεύει τα τυπικά προσόντα  

και δεν τηρεί τις εργασιακές διατάξεις 



Περίληψη & Συμπεράσματα 

Η αγορά εργασίας της Κρήτης, μέσα από τα μάτια του εργατικού δυναμικού, δεν είναι 
ελκυστική και εκμεταλλεύεται τους εργαζομένους:  

• Οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν γλώσσα απόγνωσης περιγράφοντας μια αγορά 
εργασίας που θέλει έναν εργαζόμενο να είναι «μπαλαντέρ», «πασπαρτού», 
εύπλαστος, ευέλικτος και κυρίως να είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για να 
κρατήσει την εργασία του.  

• Η θέση των εργαζομένων:  όλες οι ομάδες μίλησαν για διλήμματα,  «οριοκότητα» / 
liminality  (Spyridakis,  2013) 

• Οι ομάδες που έγιναν το 2018-2019 επέδειξαν ότι η οριοκότητα είναι μια καινούργια 
και σταθερή στάση (Mitropoulos, 2017). 



Περίληψη & Συμπεράσματα 

• Αναντιστοιχία των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού και εκείνων των 
επιχειρήσεων  

• Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν χρειάζονται προσωπικό ή αναζητούν προσωπικό με 
πολλά προσόντα χαμηλούς μισθούς, ευέλικτα ωράρια εργασίες και απλήρωτη 
εργασία.    

• Αυτές που αναζητούν προσωπικό χρειάζονται ‘εξειδικευμένο’ προσωπικό (π.χ., 
προγραμματιστές) που δεν είναι εύκολο να βρεθούν στην αγορά εργασίας της Κρήτης 

• Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια όπως:  
• οι συνεχείς μεταβολές και η αστάθεια στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό καθεστώς,  

• η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση του τραπεζικού συστήματος,  

• η δυσκολία πρόσβασης σε τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης 
και η συρρίκνωση της αγοράς λόγω της μεγάλης μείωσης της αγοραστικής δύναμης των 
εργαζομένων και των συνταξιούχων.  

• Αυτό οφείλεται στην μείωση των μισθών και των συντάξεων και προκαλεί συνακόλουθες 
δυσκολίες στην τεχνογνωσία εισόδου στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. 



Προτάσεις για επιπρόσθετη κατάρτιση 

 Στενότερη συνεργασία και επικοινωνία ανάμεσα στους εργαζομένους,  τους 
ανέργους, όσους βρίσκονται σε υποαπασχόληση και των επιχειρήσεων. 

 Δημιουργία δικτύων για αλληλοβοήθεια / ενδυνάμωση 
Αγρότες  Κατάρτιση για δημιουργία ομάδων συνεργασίας 

Άνεργοι / Ευάλωτοι  δημιουργία ομάδων  
 όχι κατάρτιση αλλά ενδυνάμωση, coaching / mentoring 

 Προσπάθεια ανάπτυξης δημιουργικών και καινοτόμων ιδεών και εφαρμογών 
[πχ. στον τομέα του τουρισμού και της τεχνολογίας (αγροτικά προϊόντα- 
επεξεργασία πρώτης ύλης)] - Καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας στις 
επιχειρήσεις. 

Κάθε κλάδος / ομάδα έχει τις δικές της ανάγκες για κατάρτιση – Η δημιουργία 
εξειδικευμένης κατάρτισης του εργατικού δυναμικού ανάλογα με τις ανάγκες της 
αγοράς κρίνεται ως επιβεβλημένη (συν-σχεδιασμός). 
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