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  1  │ Εισαγωγή  

 

Η «Γενική Έρευνα Εργοδοτών 2015» είναι έργο του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 και συνεισφέρει στην αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών 

δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος διάγνωσης αναγκών της αγοράς 

εργασίας.  

Η σχετική σύμβαση εργοδότη και αναδόχου υπογράφηκε στις 20 Οκτωβρίου 2015, 

μεταξύ του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος και της ETAM Ανώνυμη Εταιρία 

Συμβουλευτικών & Μελετητικών Υπηρεσιών. 

Η έρευνα είχε περιορισμένη κλίμακα από απόψεως μεγέθους δείγματος. Πιο 

συγκεκριμένα απευθύνθηκε σε 1.602 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την επικράτεια 

τηλεφωνικά και σε 182 επιχειρήσεις της Αττικής με προσωπικές συνεντεύξεις.  

Η ερευνητική ακολουθία είχε τρία στάδια, σχεδιασμού, υλοποίησης και 

επεξεργασίας/ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Το ανά χείρας παραδοτέο, με τον τίτλο 

«Τελική Ερευνητική Έκθεση», αφορά το τρίτο στάδιο, αυτό της επεξεργασίας, ανάλυσης 

και εξειδίκευσης συμπερασμάτων.  

Για το σκέλος της τηλεφωνικής έρευνας, η ΕΤΑΜ έλαβε τις υπηρεσίες της υπεργολάβου 

εταιρείας MARC Α.Ε. Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούσαν την εργασία της πανελλαδικής 

ποσοτικής έρευνας σε δείγμα 1602 επιχειρήσεων με τηλεφωνικές συνεντεύξεις. 

Η ομάδα έργου εκφράζει θερμές ευχαριστίες στα στελέχη του ΙΜΕ για τη διαρκή 

υποστήριξη κατά την εξέλιξη της έρευνας. 
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   2 │ Σχέδιο δράσης για τη διάγνωση των 
αναγκών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα 

 

Βασικό στόχο του Σχεδίου αποτελεί η δημιουργία ενός λειτουργικού μηχανισμού 

διάγνωσης αναγκών που θα έχει μόνιμο και διαρκή χαρακτήρα. Η έρευνα, η διάγνωση 

και η αξιολόγηση θα είναι συνεχείς. Η πολυμορφία τόσο σε επίπεδο πηγών, όσο και σε 

επίπεδο μεθοδολογίας, θα συνεισφέρει στην έγκυρη συλλογή και ανάλυση των 

δεδομένων. 

Βασική λειτουργία θα είναι η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, των 

βραχυπρόθεσμων τάσεων, καθώς και η παραγωγή μεσοπρόθεσμων προβλέψεων ως 

προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στους κλάδους, στα επαγγέλματα και στις 

δεξιότητες.  

Ο μηχανισμός απευθύνεται τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους εργαζόμενους, 

παρέχοντας και στους δύο μία έγκυρη πηγή πληροφόρησης σε χωρικό (περιφερειακό - 

εθνικό) και επαγγελματικό (κλαδικό, ανά επάγγελμα) επίπεδο.  

Επιδιώκει επίσης την τροφοδότηση της πολιτείας με κατάλληλα δεδομένα για τον 

ορθολογικό σχεδιασμό των εθνικών πολιτικών απασχόλησης, τη συμβολή στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης που θα ανταποκρίνονται 

στις σύγχρονες προκλήσεις.  

Η αποτελεσματική κατεύθυνση των πόρων στα προγράμματα κατάρτισης, η 

αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας και η 

αντιμετώπιση της ανεργίας είναι βασικά ζητήματα.  

Το Σύστημα Διάγνωσης επιδιώκει να καταγράψει αναντιστοιχίες σε επαγγέλματα, 

κλάδους και δεξιότητες και να προχωρήσει στις απαραίτητες διαγνώσεις και 

προβλέψεις, ώστε να συμβάλλει στον καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών απασχόλησης 

και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως και στο σωστό προσανατολισμό τόσο του 

εργατικού δυναμικού, όσο και των επιχειρήσεων.  

Πιο συγκεκριμένα θα επιχειρείται ο εντοπισμός των πιο ανθεκτικών και δυναμικών 

κλάδων/επαγγελμάτων, η χαρτογράφηση των ροών και των τάσεων στον ιδιωτικό 

τομέα, ο προσδιορισμός των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, η καταγραφή των 

αναγκών των εργοδοτών και η εξειδίκευση των χαρακτηριστικών των ανέργων στην 

Ελλάδα του σήμερα.  
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Επιπλέον, στα πλαίσια της προσπάθειας αντιμετώπισης της ανεργίας, το Σύστημα 

επιδιώκει τον προσδιορισμό των δημογραφικών ομάδων που δεν έχουν πρόσβαση 

στις δυνατότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων και συνιστούν αποκλεισμένες ομάδες. 

Απαραίτητο πλαίσιο για την υλοποίηση όλων των παραπάνω, είναι η θέσπιση ενός 

λειτουργικού σχήματος συνεχιζόμενου εμπλουτισμού και επικύρωσης των 

ευρημάτων.  

Ένα πολύ σημαντικό λοιπόν χαρακτηριστικό του Συστήματος Διάγνωσης, είναι το 

στοιχείο της μόνιμης λειτουργίας και επαγρύπνησης. Το Σύστημα σχεδιάστηκε για να 

αποτελέσει μια συνεχή και διαρκώς βελτιούμενη προσπάθεια τόσο σε επίπεδο 

μεθοδολογίας του συστήματος εισροών, όσο και σε επίπεδο πληρότητας και 

εξειδίκευσης των εκροών.  

Στην κατεύθυνση αυτή, περιλαμβάνει ένα δίκτυο φορέων που θα εποπτεύει το 

σύστημα διάγνωσης και τις ροές των πληροφοριών από και προς αυτό. Θα είναι με 

άλλα λόγια επιφορτισμένο με τη διακυβέρνηση του συστήματος. Το δίκτυο θα 

περιλαμβάνει υπουργεία, κοινωνικούς εταίρους, ερευνητικούς φορείς, στατιστικές και 

συναφείς υπηρεσίες κ.α. και θα επιδιώκει τη διευκόλυνση συλλογής απαιτούμενης 

πληροφορίας, την εξειδίκευση του συστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε 

φορέα σχεδιασμού πολιτικών και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάχυση της 

πληροφόρησης. Σε συνεργασία και μόνιμη πληροφοριακή διάδραση μεταξύ τους, οι 

φορείς του δικτύου θα εμπλουτίζουν τα ποσοτικά στοιχεία με ποιοτικά δεδομένα και 

θα εξειδικεύουν την έρευνα σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο. Ακόμη, το δίκτυο θα είναι 

υπεύθυνο για την κάλυψη των κενών πληροφόρησης που διαπιστώνονται στις 

υπάρχουσες πηγές, μέσα από συνεχή και συνεργατική δραστηριότητα, έρευνες πεδίου 

και συναντήσεις εργασίας. Τις εν λόγω λειτουργίες και δράσεις, έχουν επωμιστεί κατά 

κύριο λόγο οι Κοινωνικοί Εταίροι και οι Περιφέρειες σε κλαδικό/επαγγελματικό και 

περιφερειακό επίπεδο αντίστοιχα.  
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Διάγνωση Αναγκών Αγοράς Εργασίας 

Η Έκθεση Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (Ιούνιος 2015), παρουσιάζει τα πρώτα 
αποτελέσματα του Συστήματος Διάγνωσης σε ότι αφορά την προσφορά και ζήτηση στο 
εργασιακό περιβάλλον της Ελλάδας μέσα στα χρόνια της κρίσης. Πέρα από τη σύνοψη των 
βασικών χαρακτηριστικών και εξελίξεων στην εγχώρια αγορά εργασίας και στην Ελληνική 
κοινωνία ευρύτερα, η έκθεση περιλαμβάνει πορίσματα και στοιχεία για μία σειρά από ζητήματα 
που αφορούν το παρόν και το μέλλον της απασχόλησης στη χώρα.  
 

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται ο δυναμισμός των διαφόρων επαγγελμάτων και κλάδων, οι ροές 
της μισθωτής απασχόλησης, οι κενές θέσεις εργασίας, τα χαρακτηριστικά της ανεργίας και η 
σχέση των προσόντων-δεξιοτήτων με την απασχόληση. Η έκθεση δίνει την εικόνα για τις 
αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον σε συνάρτηση με τις εξελίξεις σε οικονομικό και κοινωνικό 
επίπεδο. Εστιάζει στο ζήτημα της κοινωνικής ανισότητας, στο βαθμό κινδύνου της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, στις έμφυλες διαστάσεις της απασχόλησης, στο μέλλον της 
αυτοαπασχόλησης και στην ανεργία κατά την περίοδο της κρίσης. Δίνεται επιπλέον η εικόνα 
για το δυναμισμό επαγγελμάτων και κλάδων από τη μελέτη της μεταβολής της απασχόλησης 
στο διάστημα των τελευταίων 7 χρόνων. Κλάδοι και επαγγέλματα χαρτογραφούνται με βάση 
το δυναμισμό τους και αναδεικνύονται τα δυναμικά, φθίνοντα και σταθερά επαγγέλματα, 
καθώς και κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας. Τα σημεία εστίασης είναι η εξέταση του 
δυναμισμού των επαγγελμάτων σε συνάρτηση με τον κλάδο και το επίπεδο εκπαίδευσης του 
εργατικού δυναμικού, ενώ βάρος δίνεται στην παρουσίαση συνθετικών αποτελεσμάτων μέσα 
από τη μελέτη συνάρτησης επαγγέλματος και εκπαιδευτικού επιπέδου στο εσωτερικό των 
κλάδων.  
 

Η μελέτη για τις καθαρές ροές μισθωτής απασχόλησης στηρίχθηκε στα στοιχεία του 
συστήματος Ε ρ γ ά ν η  ως προς τις αναγγελίες προσλήψεων και αποχωρήσεων και τα δεδομένα 
που παρουσιάζονται αφορούν τα επαγγέλματα με τις μεγαλύτερες, μεσαίες και μικρές ροές. Οι 
κενές θέσεις εργασίας παρουσιάζονται ανά κλάδο και επάγγελμα, ενώ μέσα από συνθετικές-
συγκριτικές προσεγγίσεις, αντλούνται συμπεράσματα για τις διαφαινόμενες τάσεις 
διαμόρφωσής τους τα επόμενα χρόνια.  
 

Το τμήμα που αφορά την ανεργία φωτίζει πολλές πτυχές του ζητήματος. Τα στοιχεία 
βασίζονται σε σχετικές έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ και του ΟΑΕΔ και προσεγγίζουν το ζήτημα από την 
πλευρά του χώρου, του φύλου, της ηλικίας, του εκπαιδευτικού επιπέδου και φυσικά του 
κλάδου και επαγγέλματος. Το εν λόγω τμήμα μελετά τη φυσιογνωμία των ανέργων και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, έτσι όπως διαμορφώθηκαν κατά την περίοδο της κρίσης και 
λίγα χρόνια πριν. Αρχικά, ο αριθμός των ανέργων εξετάζεται ως προς το φύλο, την 
υπηκοότητα, την περιφέρεια και την ηλικιακή ομάδα, είτε υπό το πρίσμα ενός ηλικιακού 
συνόλου, είτε κατατετμημένο σε πενταετείς ομάδες ηλικιών, ενώ εξετάζεται επίσης η ανεργία 
ανά επίπεδο αστικότητας. Σε ότι αφορά τον παράγοντα της εκπαίδευσης, εξετάζεται ο αριθμός 
των ανέργων ανά επίπεδο ή αντικείμενο εκπαίδευσης, ενώ η ανάλυση εστιάζει και στα 
προγράμματα κατάρτισης των ανέργων. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται τα προγράμματα που 
επιλέγουν οι άνεργοι, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιλέγουν να παρακολουθήσουν ένα 
πρόγραμμα. Άλλο θέμα που προσεγγίζεται αφορά το κατά πόσο οι άνεργοι εκπαιδεύονται 
εντός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ παρατίθενται στοιχεία που αφορούν τη 
μακροχρόνια ανεργία, σε συνάρτηση με τον κλάδο και τα χαρακτηριστικά αναζήτησης 
εργασίας.  
Τέλος, μία σημαντική πτυχή της απασχόλησης την οποία εξετάζει η έκθεση είναι οι δεξιότητες 
σε συνάρτηση με την ηλικία, το φύλο, τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και κατάρτιση.  
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   3   │ Στόχοι και Αντικείμενο του έργου  

 

Η "Γενική Έρευνα Εργοδοτών 2015", υποέργο της Πράξης «Δράσεις των κοινωνικών 

εταίρων για την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του 

Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας», υπό το συντονισμό 

του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας γενικής έρευνας, 

σε περιορισμένη κλίμακα με όρους μεγέθους δείγματος, και σε συνάρτηση με το στενό 

διαθέσιμο χρόνο και τον πιλοτικό χαρακτήρα της πρώτης εφαρμογής. Πιο αναλυτικά, 

το έργο εξελίχτηκε βάσει των ακόλουθων σταδίων: 

 

Σ τ ά δ ι ο  1 .  Α ν α λ υ τ ι κ ό ς  σ χ ε δ ι α σ μ ό ς  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ   

Στο εν λόγω στάδιο το ζητούμενο ήταν η εξειδίκευση του σχεδιασμού για την 

υλοποίηση της ποσοτικής έρευνας τουλάχιστον 1.500 τηλεφωνικών συνεντεύξεων και 

150 προσωπικών συνεντεύξεων. Ο Ανάδοχος κλήθηκε να αναπτύξει το πλαίσιο και την 

κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση, καθώς και να σχεδιάσει το σύστημα 

επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων. Ειδικότερα, σκοπός ήταν η εξειδίκευση 

του δείγματος, ο προσδιορισμός των ερευνητικών εργαλείων, η αποτύπωση του 

αναλυτικού χρονοδιαγράμματος και ο σχεδιασμός της ακολουθίας των ενεργειών για 

αποτελεσματική, ποιοτική και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της έρευνας.  

 

Σ τ ά δ ι ο  2 .  Υ λ ο π ο ί η σ η  τ ω ν  ε ρ ε υ ν ώ ν  

α) Πανελλαδική ποσοτική έρευνα με τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε δείγμα τουλάχιστον 

1.500 επιχειρήσεων, στρωματοποιημένο σύμφωνα με τα ακόλουθα 3 κριτήρια,  

i) τους μονοψήφιους κλάδους ΣΤΑΚΟΔ 2008 (εξαιρουμένων των κλάδων Ξ, Τ, Υ1),  

ii) τη γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων (τουλάχιστον 75 επιχειρήσεις ανά 

περιφέρεια και αποκατάσταση αντιπροσωπευτικότητας με συντελεστές στάθμισης),  

iii) το μέγεθος απασχόλησης (τάξεις μεγέθους 2-5, 6-20,20+ εργαζόμενοι) 

και καλύπτοντας τα ερωτήματα περί δεξιοτήτων για την κρισιμότερη ειδικότητα. 

                                                           
1  Ξ: Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, Τ: Δραστηριότητες νοικοκυριών, Υ: 
Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών. 
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β) Προσωπικές συνεντεύξεις στην Αττική, σε 150 τουλάχιστον επιχειρήσεις καλύπτοντας 

τα ερωτήματα περί δεξιοτήτων και για άλλη μία, δεύτερη ειδικότητα 

(πολυπληθέστερη ή άλλη) πέραν της κρισιμότερης ειδικότητας για την επιχείρηση.  

 

Σ τ ά δ ι ο  3 .  Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α / α ν ά λ υ σ η  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  κ α ι  σ υ γ γ ρ α φ ή  τ η ς  

τ ε λ ι κ ή ς  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή ς  έ κ θ ε σ η ς  

Πρόκειται για το στάδιο της παραγωγής του ανά χείρας παραδοτέου, ήτοι της 

επεξεργασίας των στοιχείων που προέκυψαν από την υλοποίηση των ερευνών και τη 

συμπερασματολογία σε συνάφεια με τους στόχους του έργου και γενικότερα της 

Πράξης.  
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   4   │ Μεθοδολογική προσέγγιση  

 

Κατά τη συνάντηση έναρξης του έργου, ο εργοδότης μερίμνησε ώστε ο ανάδοχος να 

λάβει γνώση για μείζονες πληροφορίες που αφορούν την Πράξη και ειδικότερα το 

έργο του. Έγινε ανάδειξη θεμάτων μεθοδολογίας, δόθηκε το προτεινόμενο 

ερωτηματολόγιο και πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τα περιεχόμενα του τελικού 

παραδοτέου. Υπογραμμίστηκε επίσης η σύνδεση των δύο ερευνών και η αναγκαιότητα 

έγκαιρης παράδοσης. Επιπλέον, προγραμματίστηκε ο λεπτομερής σχεδιασμός και 

χρονοπρογραμματισμός της ποσοτικής έρευνας, η οριστικοποίηση της μεθοδολογίας 

σε άμεση συνεργασία με το ΕΙΕΑΔ, η αρωγή της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με τη δειγματοληψία, 

η οριστικοποίηση του ερωτηματολογίου και η πιλοτική έρευνα για τον έλεγχο του. 

Το δεύτερο σκέλος των οδηγιών αφορούσε το σχεδιασμό της έρευνας των 

προσωπικών συνεντεύξεων στην Αττική και την εξειδίκευση αντιπροσωπευτικού 

ερευνητικού δείγματος λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να περιληφθούν δυναμικοί 

κλάδοι, εξαγωγικές και νεοφυείς επιχειρήσεις.  

Τέλος, τονίστηκαν τα ανελαστικά χρονικά ορόσημα κι έγινε προγραμματισμός της 

σταθερής περιοδικής επικοινωνίας εργοδότη και αναδόχου σε όλα τα στάδια του 

έργου μέχρι και τη συγγραφή της τελικής ερευνητικής έκθεσης. 

 

4.1 Ποσοτική Έρευνα 

Η διαδικασία υλοποίησης περιλάμβανε: 

(1) Τη διαμόρφωση του τελικού ερωτηματολογίου  

(2) Την εξαγωγή του δείγματος 

(3) Την κατασκευή προγράμματος εισαγωγής στοιχείων 

(4) Το σεμινάριο εκπαίδευσης των ερευνητών  

(5) Την πιλοτική εφαρμογή και επαλήθευση λειτουργικότητας του συνόλου των 

διαδικασιών    

(6) Τη διενέργεια των τηλεφωνικών προσωπικών συνεντεύξεων - συμπλήρωση  

ερωτηματολογίων 

(7) Την εποπτεία της έρευνας  

(8) Την καταχώρηση των στοιχείων σε ηλεκτρονική βάση 



 
 

 

Σελίδα | 9 

 
 

(9) Τους απαραίτητους ελέγχους  (πληρότητα απαντήσεων, λογικές συσχετίσεις κλπ) 

(10) Την στατιστική ανάλυση / επεξεργασία στοιχείων  

(11) Την κωδικοποίηση των ανοιχτών ερωτήσεων 

(12) Τις πινακοποιήσεις. 

 

Η σημαντικότερη αλλαγή από το αρχικό ερωτηματολόγιο ήταν η προσθήκη της 

έννοιας της αντιλαμβανόμενης σημαντικότητας κάθε δεξιότητας ώστε από την 

σύγκριση των δεξιοτήτων που απαιτούνται, με τις δεξιότητες που διατίθενται, να 

προκύψουν οι τυχόν αναντιστοιχίες.   

 

Στη συνέχεια το ερευνητικό εργαλείο μετατράπηκε σε ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικής 

μορφής το οποίο λειτουργεί σε περιβάλλον δικτύου και δίνει τη δυνατότητα 

παράλληλης εισαγωγής στοιχείων σε μια βάση δεδομένων από πολλαπλούς χρήστες 

(agents). Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο (φόρμα) συνδέθηκε με σύστημα αυτόματης 

εισαγωγής και αποθήκευσης των στοιχείων.  Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε  να 

διεξάγει αυτόματα τον έλεγχο των εισαγόμενων απαντήσεων όσον αφορά την 

εσωτερική συνέπεια με τη ροή, τη δομή του ερωτηματολογίου και τη χρήση των 

ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται ως φίλτρα και παράλληλα να καταγράφει την 

πορεία των παραμέτρων της έρευνας. Η λειτουργικότητα του συστήματος 

δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια της πιλοτικής έρευνας.  

Για την καλύτερη προετοιμασία των ερευνητών, ανεξάρτητα από την εκπαίδευση και 

εμπειρία τους, παρακολούθησαν ειδικό ενημερωτικό πρόγραμμα σχετικά με το 

συγκεκριμένο έργο.  

 

Η εκπαίδευση των ερευνητών κάλυψε τα εξής θέματα:  

• Ενημέρωση για το σκοπό του έργου 

• Ενημέρωση για τις οριζόντιες δεξιότητες 

• Ενημέρωση και εξοικείωση στις κατηγοριοποιήσεις ΣΤΑΚΟΔ και ISCO 

• Επεξήγηση όρων 

• Ενημέρωση για τη μεθοδολογία  του συγκεκριμένου  ερευνητικού προγράμματος 

• Λεπτομερής ανάλυση του ερωτηματολογίου / σημασία της κάθε ερώτησης 
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• Λεπτομερής εκπαίδευση στις μεθόδους χειρισμού του ερωτηματολογίου και 

ιδιαίτερα στον τρόπο υποβολής των ερωτήσεων και καταγραφής των 

πληροφοριών 

• Λεπτομερής συζήτηση σε απορίες   

• Λεπτομερής ανάλυση «σεναρίων», καθώς και τρόπων αντιμετώπισης πιθανών 

προβλημάτων που θα ανακύψουν κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων / 

παραδείγματα από την πιλοτική έρευνα 

• Αντιμετώπιση αρνήσεων 

• Λεπτομερής εκπαίδευση ως προς την τήρηση του πλάνου δειγματοληψίας 

• Παρουσίαση και εξοικείωση με την βάση δεδομένων 

• Αναφορά στις διαπιστώσεις της πιλοτικής έρευνας ώστε τα τυχόν προβλήματα να 

εντοπίζονται εγκαίρως και να αντιμετωπίζονται σωστά 

• Εξάσκηση. 

 

Λόγω του ότι η κωδικοποίηση των επιχειρήσεων και ειδικοτήτων κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης λειτουργούσε εις βάρος της απρόσκοπτης ροής της συνέντευξης και της 

ποιότητας των καταγραφών, δημιουργήθηκε μία ομάδα κωδικογράφων που 

κωδικοποιούσε κλάδους και ειδικότητες παράλληλα με τη διαδικασία των 

συνεντεύξεων. Οι ερευνητές κατέγραφαν αναλυτικά το είδος της επιχείρησης, καθώς 

και την κρισιμότερη ειδικότητα και οι κωδικογράφοι κατέτασσαν εκ των υστέρων 

επιχειρήσεις και ειδικότητες με βάση τις κατηγορίες ΣΤΑΚΟΔ 08 και ISCO 08.   

 

Οι συνεντεύξεις έγιναν από το call center της Marc. Η έρευνα τέθηκε υπό την εποπτεία 

του υπεύθυνου των ποσοτικών ερευνητών και των έμπειρων βοηθών του (επόπτες / 

ελεγκτές).  

 

Ο έλεγχος και η εποπτεία έγινε την ίδια στιγμή της διεξαγωγής της έρευνας. Ο επόπτης 

συνακροατής είχε τη δυνατότητα να ακούσει και ταυτόχρονα να βλέπει την οθόνη του 

κάθε ερευνητή.  

 

Τα βασικά στοιχεία και υποσυστήματα του CATI που χρησιμοποιήθηκαν είναι : 

 

Διαχείριση κλήσεων 



 
 

 

Σελίδα | 11 

 
 

 Υποστήριξη τυχαίας επιλογής τηλεφώνων 

 Διαχείριση κλήσεων και χρήσης τηλεφωνικών αριθμών 

 Διαχείριση περιοχών της έρευνας 

 Διαχείριση επανάληψης κλήσεων σε τηλεφωνικούς αριθμούς που δεν απαντούν 

 Διαχείριση ραντεβού για άτομα που δεν μπόρεσαν να δώσουν συνέντευξη λόγω 

έλλειψης χρόνου την ώρα που έγινε η πρώτη προσέγγιση. 

 

Διαχείριση συνεντεύξεων και δειγματοληπτικού πλαισίου 

 Διαχείριση ροής συνέντευξης όπως ακριβώς έχει σχεδιαστεί από το 

ερωτηματολόγιο 

 Διαχείριση ποσοστώσεων με βάση τις μεταβλητές. 

 

Κωδικοποιήσεις 

 Κωδικοποιήσεις των δεδομένων ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη επεξεργασία και 

εξαγωγή αποτελεσμάτων. 

 

Διαχείριση ελέγχου ερευνητών 

 Επιλογή ερευνητή για έλεγχο μέσω συνακρόασης 

 Παρακολούθηση των καταχωρήσεων του ερευνητή κατά τη διεξαγωγή της 

συνέντευξης. 

 

Οι συνεντεύξεις έγιναν με τη βοήθεια δικτύου  ηλεκτρονικών υπολογιστών (μέθοδος 

CATI – Computer Assisted Telephone Interviews), βάσει ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου, με ερωτήσεις οι οποίες εμφανίζονταν  μία - μία στην οθόνη κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης, ενώ το ίδιο το πρόγραμμα εξασφάλιζε τον έλεγχο των 

εισαγόμενων απαντήσεων όσον αφορά την εσωτερική συνέπεια με τη ροή και τη δομή 

του ερωτηματολογίου. Συνεπώς, συνέντευξη, έλεγχος και εισαγωγή γίνονταν 

ταυτόχρονα. 

 

Ακολουθώντας τα κριτήρια δειγματοληψίας, ήτοι μ ο ν ο ψ ή φ ι ο ς  κ λ ά δ ο ς , 

δ ι ο ι κ η τ ι κ ή  π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α  και α ρ ι θ μ ό ς  α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ω ν , και με τη συνδρομή 

της ΕΛΣΤΑΤ, προετοιμάστηκε ο σχεδιασμός του ερευνητικού δείγματος. Πιο 

συγκεκριμένα θα έπρεπε να γίνει η κατανομή του δείγματος 1.500 επιχειρήσεων σε 
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ολόκληρη την επικράτεια, ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE 

Rev.2), περιφέρεια (NUTS 2) και τάξη μεγέθους απασχόλησης. 

 

Το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών της ΕΛΣΤΑΤ συνέδραμε τον ανάδοχο 

κατόπιν αιτήματος του ΙΜΕ και απέστειλε μία αναλογική κατανομή δείγματος 

επιχειρήσεων στα προβλεπόμενα από το έργο στρώματα.  

Η εν λόγω κατανομή βασίστηκε στο Μητρώο επιχειρήσεων έτους 2010 και έγινε 

αναλογικά βάσει της συμμετοχής του αριθμού επιχειρήσεων του κάθε στρώματος 

(NACE, NUTS2, τάξη μεγέθους απασχόλησης) στο σύνολο του πληθυσμού. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το δείγμα που σχηματίστηκε ανά περιφέρεια, 

αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Κατανομή δείγματος τηλεφωνικής έρευνας ανά περιφέρεια (NUTS2) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 520 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 247 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 88 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 78 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 81 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 81 

ΚΡΗΤΗΣ 94 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 61 

ΗΠΕΙΡΟΥ 61 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 63 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 46 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 35 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 37 

 

Το δείγμα των 1.500 επιχειρήσεων κατανεμήθηκε επίσης στα άλλα δύο στρώματα, ήτοι 

τάξη μεγέθους απασχολούμενων και μονοψήφιος κλάδος, όπως απεικονίζεται στους 

δύο επόμενους πίνακες. 
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Κατανομή δείγματος ανά τάξη μεγέθους επιχειρήσεων 

 

Κατανομή δείγματος ανά κλάδο 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Α.ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 38 

Β.ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 1 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 143 

Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
18 

Ε.ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
1 

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 162 

Ζ.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 
479 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 94 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
185 

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 29 

Κ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 8 

Λ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 

Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 186 

Ν.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 34 

Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 

Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
8 

Ρ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 24 

Σ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 55 

 

Στις 6 περιφέρειες όπου το δείγμα ήταν κάτω των 75 επιχειρήσεων, ο αριθμός του 

δείγματος διορθώθηκε ώστε να εξασφαλιστεί ο αριθμός των 75 συνεντεύξεων σε κάθε 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

2-5 εργαζόμενοι 1.302 

6-20 εργαζόμενοι 143 

21 και άνω εργαζόμενοι 45 
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περιφέρεια. Αυτό επιτεύχθηκε με σχετική μείωση των συνεντεύξεων στις μεγάλες 

περιφέρειες και με την αύξηση του δείγματος στα 1602 ερωτηματολόγια. 

Στο μείγμα των συνολικών αποτελεσμάτων, η αναλογικότητα του δείγματος ανά 

περιοχή εξασφαλίσθηκε με τη χρήση συντελεστών βαρύτητας που επιτρέπουν τη 

συμμετοχή κάθε περιφέρειας στο συνολικό δείγμα με την ποσόστωση που αναλογεί 

στον πραγματικό του πληθυσμό.  Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται τόσο η επιμέρους 

ανάλυση των στοιχείων ανά περιφέρεια, όσο και η γεωγραφική 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος στα συνολικά αποτελέσματα.    

Στο πρώτο στάδιο κάθε γεωγραφική περιφέρεια αποτέλεσε ένα στρώμα. Στο δεύτερο 

στάδιο, έγινε στρωματοποίηση μέσα σε κάθε περιφέρεια. Εκεί, κάθε συνδυασμός 

κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους επιχείρησης αποτέλεσε  ένα 

ξεχωριστό στρώμα.  Ωστόσο,  ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός των επιμέρους 

στρωμάτων σε ένα δείγμα 1500 επιχειρήσεων και με δεδομένους τους χρονικούς 

περιορισμούς, δεν επέτρεψε την απόλυτη συμμόρφωση με τον αρχικό σχεδιασμό. Οι 

διαφορές όμως που παρατηρούνται στο πραγματοποιηθέν δείγμα είναι ελάχιστες και 

μη στατιστικά σημαντικές ώστε να επηρεάσουν την αξιοπιστία της έρευνας.  

Σημειώνεται πως οι διαθέσιμες κατανομές αφορούν στοιχεία του 2010. Με τα 

δεδομένα της Ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να θεωρήσουμε 

πως τα ανωτέρω στοιχεία έχουν υποστεί σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο ως προς 

τον αριθμό, όσο και ως προς τις εσωτερικές κατανομές. Υπό αυτή την έννοια 

λαμβάνονται υπόψη ως γενική κατεύθυνση και όχι ως απολύτως ισχύουσα 

κατάσταση. Επίσης ο πληθυσμός της έρευνας δεν είναι το σύνολο των επιχειρήσεων, 

αλλά οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό. Λόγω της μικρής 

συμμετοχής των επιχειρήσεων άνω των 5 ατόμων αποφασίστηκε ο διπλασιασμός των 

επιχειρήσεων  με αριθμό εργαζομένων άνω των 5 ατόμων. 

Το μέγεθος δείγματος, εξασφαλίζει αποτελέσματα με απόκλιση περίπου +2,5%. Αυτή η 

απόκλιση είναι και η μέγιστη απόκλιση που αναφέρεται στην ποσοστιαία συχνότητα  

50%. Σε τιμές συχνοτήτων που τείνουν στο 1% ή στο 100% η απόκλιση  βαίνει μειούμενη  

έως και στο 0,5%. Οι υπολογισμοί αφορούν τις μέγιστες πιθανές θεωρητικές 

αποκλίσεις. Η πρακτική απόκλιση, αναμένεται σημαντικά μικρότερη της θεωρητικής 

λόγω της στρωματοποίησης που αποτελεί μία επιπλέον δικλείδα ασφαλείας για την 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος και την μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των 

αποτελεσμάτων. 
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Ως βάση (αρχείο) τηλεφωνικής επικοινωνίας, χρησιμοποιήθηκε το τηλεφωνικό αρχείο 

επιχειρήσεων που διαθέτει η MARC. Ως καταλληλότερη, επιλέχτηκε η τυχαία2 

δειγματοληψία χωρίς αντικατάσταση3, καθώς ένας εργοδότης που θα συμμετείχε στην 

έρευνα, δεν θα έπρεπε να έχει την πιθανότητα να επανεπιλεγεί στο δείγμα. Για τη 

διαχείριση κλήσεων που δεν θα απαντούν, σχεδιάστηκε επανάκληση 6 φορές σε 

διαφορετική ημέρα και ώρα, με τη βοήθεια του αυτόματου προγραμματισμού του 

τηλεφωνικού κέντρου της MARC. 

Χρονικά, η έρευνα (συλλογή των στοιχείων)  πραγματοποιήθηκε από  9/11/2015 έως και  

21/11/2015. Λόγω  της φύσης του εξεταζόμενου πληθυσμού οι συνεντεύξεις 

διενεργήθηκαν κυρίως πρωινές ώρες και τις εργάσιμες ημέρες. Για κάθε υπό-περιοχή 

της έρευνας επιλέχθηκε με τυχαίο τρόπο ποσότητα τηλεφωνικών αριθμών ισόποση με 

τον απαιτούμενο αριθμό συνεντεύξεων στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι τηλεφωνικοί 

αριθμοί των επιχειρήσεων στην υπο-περιοχή π.χ. στην Αττική, επιλέχτηκαν  με τη 

μέθοδο τυχαίας δειγματοληψίας (simple random sampling) χωρίς αντικατάσταση. Στο 

τηλεφωνικό αρχείο κάθε περιοχής δημιουργήθηκε για κάθε τηλεφωνικό αριθμό μία 

μεταβλητή. Βάσει της μεταβλητής αυτής, ταξινομήθηκε το τηλεφωνικό αρχείο σε 

σειρά από τη μεγαλύτερη αριθμητικά μεταβλητή στη μικρότερη, με στόχο την κάθε 

φορά νέα αφετηρία επιλογής δείγματος με βήμα το κλάσμα του συνόλου των 

τηλεφωνικών αριθμών δια τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνων. 

 

Συλλογή δεδομένων 

 Τηλεφωνική συνέντευξη 
(Computer Assisted Telephone 
Interviewing – CATI) 

 CTIS (Computer Telephone Interview 
System για την παράδοση της 
τελικής βάσης δεδομένων) 

Έλεγχος δεδομένων 

 Συνακροάσεις 

 Λογικοί έλεγχοι 

 Νέα επαφή με ερωτώμενους για 
διόρθωση δεδομένων 

 FMIS (Field Management 
Information System)  

 Microsoft Access 2010 

 SPSS 22.0 

Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων                        

 Στατιστική ανάλυση  SPSS 22.0 

 

                                                           
2 Η τυχαία δειγματοληψία είναι ακριβέστερη στατιστικά έναντι της μη τυχαίας και επιτρέπει γενίκευση των 
δειγματοληπτικών ευρημάτων στους πληθυσμούς αναφοράς. Προτιμάται σε σαφείς πληθυσμούς όπως π.χ. τον 
πληθυσμό των εργοδοτών. 
3 Η έννοια της μη αντικατάστασης αναφέρεται στη διαχείριση των δειγματοληπτικών μονάδων που έχουν ήδη 
απαντήσει στο ερωτηματολόγιο και όχι στην προσέγγιση των υπόλοιπων. 
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4.2 Προσωπικές Συνεντεύξεις 

Η έρευνα, σε συμφωνία με τις προδιαγραφές, σχεδιάστηκε να εκτελεστεί με πρόσωπο 

με πρόσωπο συνεντεύξεις και τη χρήση του σχετικού δομημένου ερωτηματολογίου 

και να απευθύνεται σε επιχειρήσεις τριών τάξεων μεγέθους, 0-9, 10-49 και 50+ 

απασχολούμενους. Πενήντα (50) επιχειρήσεις της Αττικής4, από κάθε τάξη μεγέθους, 

θα έπρεπε να σχηματίσουν το δείγμα των 150 επιχειρήσεων. 

 

Δεδομένου του μικρού αριθμού στόχου, 150 συνεντεύξεων, για την εκτέλεση της 

έρευνας θα έπρεπε πρωταρχικά να εξειδικευτεί η κατανομή - εστίαση της, με 

συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, η έρευνα των 

προσωπικών συνεντεύξεων δεν θα μπορούσε να ικανοποιήσει το σύνολο των κλάδων 

και απαιτούνταν, λόγω του μικρού δείγματος, η αντιπροσώπευση να ικανοποιεί την 

πληθυσμιακή βαρύτητα των κλάδων και την ιεράρχηση τους, τρόπον τινά 

"προτεραιοποιώντας" τους κλάδους με τις περισσότερες επιχειρήσεις.  

 

Η μεθοδολογική ακολουθία, ξεκίνησε με τη θεώρηση - μελέτη της σύνθεσης όλων των 

κλάδων πλην των Ξ, Τ, Υ. Η εν λόγω θεώρηση ήταν απαραίτητη προκειμένου να 

μελετηθεί στο μέγιστο βαθμό η σύνθεση των μονοψήφιων κλάδων από τις δεκάδες 

επιμέρους υποκατηγορίες. Αυτό, προνοήθηκε ότι θα έχει τόσο προγραμματική, όσο 

και αναλυτική χρησιμότητα, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της έρευνας. 

 

Από το Μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ (2010), έγινε η εξαγωγή της κλαδικής 

διάρθρωσης, χωρίς φυσικά να ληφθεί υπόψη ο απόλυτος αριθμός τους, καθώς, πέραν 

του παρελθόντος έτους, ως γνωστόν η παραγωγική βάση έχει υποστεί πολύ σημαντική 

συρρίκνωση συνεπεία της οικονομικής ύφεσης. Αυτό που αναζητήθηκε ήταν η κλαδική 

αντιπροσώπευση επί ενός πληθυσμού, που το 2010 προσέγγιζε τις 347.000 

επιχειρήσεις. Βεβαίως, δεδομένου ότι κάποιοι κλάδοι επλήγησαν πολύ περισσότερο 

από άλλους, αυτό σήμαινε ότι η κλαδική διάρθρωση δεν είναι ακριβής με τρέχοντες 

όρους. 

 

                                                           
4 Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, Δυτικού τομέα Αθηνών, Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, 
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. 
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Σημειώνεται ότι κατά τη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του 

έργου, η Ομάδα Διοίκησης της Πράξης, απέστειλε στους υποψηφίους αναδόχους 

διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήματα που υπογράμμιζαν με σαφήνεια για το 

μελλοντικό ανάδοχο, την ανάγκη εστίασης μεταξύ των άλλων και σε δυναμικές,  

εξαγωγικές  και  νεοφυείς  επιχειρήσεις. Για την κάλυψη των παραμέτρων αυτών, 

αλλά και για το σύνολο της έρευνας, προγραμματίστηκε να αξιοποιηθούν διάφορα 

μητρώα , κοινωνικών εταίρων, κλαδικών και επαγγελματικών οργανώσεων, φορέων, 

συνδέσμων, συλλόγων, δικτύων, θερμοκοιτίδων κ.α.5 

 

Σημειώνεται επίσης πως ήταν εις γνώση του αναδόχου ότι η Πράξη «Δράσεις των 

κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο 

του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας», διατυπώνει ως 

προτεραιότητα 4 παραγωγικούς κλάδους, οι οποίοι και ελήφθησαν υπόψη για το 

σχηματισμό του δείγματος. 

 

Το ΕΙΕΑΔ επίσης, με τα πρώτα αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης (Ιούνιος 

2015)6, έχει αναδείξει μία σειρά δυναμικών κλάδων, ενώ εξίσου πρόσφατα το ΚΕΠΕ 

(Ιούνιος7 και Οκτώβριος 20158) με σχετικές ερευνητικές εργασίες, παρουσίασε κλάδους 

με υψηλή ανθεκτικότητα, σε όρους διατήρησης της απασχόλησης, κατά τη διάρκεια 

της κρίσης που διανύουμε. 

 

Στα σχετικά κριτήρια συνεκτιμήθηκαν επίσης οι 9 στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας 

του ΕΣΠΑ 2014-2020, ως εμβληματικοί και κλάδοι όπου επικεντρώνεται ο 

αναπτυξιακός σχεδιασμός.  

 

Σε ότι αφορά στο χρόνο εκτέλεσης της έρευνας, υπολογίστηκε ότι θα ήταν δυνατόν να 

πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από 10/11/2015 έως 17/11/2015 (7 ημέρες), 

κατόπιν ραντεβού τόσο σε πρωινές, όσο και σε απογευματινές ώρες και 

προεκτιμώντας έναν, κατά μέσο όρο, στόχο 4 ραντεβού την ημέρα ανά ερευνητή. Η 

                                                           
5 π.χ. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, εγκρίσεις επιχειρήσεων στο ΕΠΑΝ ΙΙ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών 
Εταιρειών, Hellenic Start-ups, Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων κ.α. 
6 Ολυμπία Καμινιώτη (6-6-2015) «Διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας και συνεχιζόμενη κατάρτιση ανέργων» και 
Ολυμπία Καμινιώτη και Σταύρος Γαβρόγλου (30-6-2015) «Διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας, τα πρώτα 
αποτελέσματα του μηχανισμού διάγνωσης». 
7 Ιωάννης Χολέζας (Ιούνιος 2015) «Βασικά μεγέθη της Ελληνικής αγοράς εργασίας», Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 27.  
8 Πρόδρομος Προδρομίδης (Οκτώβριος 2015) «Οι κλάδοι και περιοχές που εμφανίζουν αύξηση στην απασχόληση μέσα 
στην ύφεση», Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, τεύχος 22. 
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ομάδα των ερευνητών θα αποτελείτο από 7 άτομα, εκ των οποίων ένας με παράλληλα 

καθήκοντα συντονιστή / επόπτη.  

 

Πιο αναλυτικά, η επεξεργασία του Μητρώου επιχειρήσεων 2010 της ΕΛΣΤΑΤ, απέδωσε 

την κλαδική διάρθρωση τους στην Αττική. Η εν λόγω διάρθρωση ταξινομήθηκε με 

φθίνοντα τρόπο, σχηματίζοντας τους κλάδους με τη μεγαλύτερη βαρύτητα σε όρους 

πλήθους επιχειρήσεων. 

 

Φθίνουσα ταξινόμηση των κλάδων της Αττικής με τις περισσότερες επιχειρήσεις (2010) 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ %  

Ζ 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 
26,22% 

Μ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
24,34% 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 10,57% 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 8,11% 

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 6,59% 

Θ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
4,96% 

Ρ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 4,29% 

Σ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3,84% 

Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 3,17% 

Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2,92% 

 

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης, οι 4 κλάδοι όπου εστιάζεται το ενδιαφέρον 

είναι οι εξής: Τρόφιμα (Γ), Τουρισμός (Θ), Εμπόριο (Ζ) και Κατασκευές (ΣΤ). 

 

Επίσης, το ΕΙΕΑΔ με τις μελέτες του Ιουνίου 2015 τεκμηρίωσε ως δυναμικούς, τους 12 

παρακάτω κλάδους: 

 

 Α: ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 

 Γ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

 ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 Ζ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 
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 Θ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 Ι: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 Μ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Ν: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Ο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Π: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

 Ρ: ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

 Σ: ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Το ΚΕΠΕ, με τις 2 ερευνητικές εργασίες εντός του τρέχοντος έτους (Ιούνιος και 

Οκτώβριος 2015) τεκμηρίωσε ως δυναμικούς τους κλάδους Θ και Ι: 

 

 Θ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 Ι: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Τέλος, στο ΕΣΠΑ 2014-2020 αναδεικνύονται 9 στρατηγικοί τομείς οι οποίοι είναι οι 

ακόλουθοι: αγροδιατροφή / βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, μεταφορές / 

logistics, υλικά / κατασκευές, τουρισμός, υγεία και φάρμακα, πολιτιστικές και 

δημιουργικές βιομηχανίες, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 

 

Οι παραπάνω παράμετροι - κριτήρια, απεικονίζονται ως «στρώματα» (layers) στον 

ακόλουθο πίνακα, όπου αποτυπώνεται η συχνότητα εμφάνισης κάθε κλάδου ανά 

κριτήριο. Με άλλα λόγια η εν λόγω συχνότητα, ανάλογα με το μέγεθος της, επαληθεύει 

από μία ή περισσότερες εγνωσμένης εγκυρότητας πηγές, τη δυναμική κάθε κλάδου. 

Τονίζεται ότι οι ενδείξεις δυναμικής δεν απεικονίζουν απαραίτητα το σύνολο του 

εκάστοτε κλάδου, αλλά υποκλάδους ή επαγγέλματα. 



ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2015  

3ο Παραδοτέο: Τελική Ερευνητική Έκθεση 
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Στρώματα τεκμηρίωσης της δυναμικής των κλάδων 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Οδηγίες 

ΠΡΑΞΗΣ9 
ΕΙΕΑΔ 

μονοψήφιοι10 
ΕΙΕΑΔ 

διψήφιοι11 
ΚΕΠΕ 

μονοψήφιοι12 
ΚΕΠΕ 

διψήφιοι13 
ΕΣΠΑ 

2014-2020 
 

Α ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ  1     1 

Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ       0 

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 1 1 1  1 1 5 

Δ 
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
     1 1 

Ε 
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
      0 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 1   1 1 4 

Ζ 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 
1 1 1    3 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  1   1 1 3 

                                                           
9 Τεχνικό Δελτίο της Πράξης «Δράσεις των κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης αναγκών της αγοράς 
εργασίας». 
10 Ολυμπία Καμινιώτη και Σταύρος Γαβρόγλου (30-6-2015) «Διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας, τα πρώτα αποτελέσματα του μηχανισμού διάγνωσης». 
11 Ολυμπία Καμινιώτη και Σταύρος Γαβρόγλου (30-6-2015) «Διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας, τα πρώτα αποτελέσματα του μηχανισμού διάγνωσης». 
12 Ιωάννης Χολέζας (Ιούνιος 2015) «Βασικά μεγέθη της Ελληνικής αγοράς εργασίας», Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 27. 
13 Πρόδρομος Προδρομίδης (Οκτώβριος 2015) «Οι κλάδοι και περιοχές που εμφανίζουν αύξηση στην απασχόληση μέσα στην ύφεση», Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, τεύχος 22. 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Οδηγίες 

ΠΡΑΞΗΣ9 
ΕΙΕΑΔ 

μονοψήφιοι10 
ΕΙΕΑΔ 

διψήφιοι11 
ΚΕΠΕ 

μονοψήφιοι12 
ΚΕΠΕ 

διψήφιοι13 
ΕΣΠΑ 

2014-2020 
 

Θ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
1 1 1 1  1 5 

Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  1 1 1 1 1 5 

Κ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  1 1    2 

Λ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ       0 

Μ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 1   1  2 

Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  1 1 1 1  4 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  1     1 

Π 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 1 1    2 

Ρ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ  1   1  2 

Σ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  1 1    2 
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Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική των κλάδων και το ποσοστό τους στο συνολικό 

αριθμό επιχειρήσεων, σχηματίστηκε η ακολουθία τους, μέχρις ότου το άθροισμα τους 

σχηματίζει συνολικό αριθμό 50 επιχειρήσεων. 

 

Ακολουθία - κατανομή συνεντεύξεων ανά κλάδο  

Κλάδος Περιγραφή Δυναμική 

% στο συνολικό 
αριθμό 

επιχειρήσεων 
της Αττικής 

Κατανομή 
συνεντεύξεων 

ανά κλάδο 

Ζ 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 

3 26,22% 13 

Μ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
2 24,34% 12 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4 10,57% 5 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 3 8,11% 4 

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 5 6,59% 3 

Θ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
5 4,96% 2 

Ρ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 2 4,29% 2 

Σ 
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
2 3,84% 2 

Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 3,17% 2 

Ν 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
4 2,92% 1 

 

Χάριν της διασφάλισης της αντιπροσώπευσης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, ο 

αριθμός 3 του κλάδου Γ (Μεταποίηση) αυξήθηκε σε 10, ενώ του κλάδου Μ 

(Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες) απομειώθηκε κατά 3. 

Τέλος, ως κλάδος ενδιαφέροντος προστέθηκε ο κλάδος Ο (Εκπαίδευση). 

 

Έτσι σχηματίστηκε η ακόλουθη τελική κατανομή για τις προσωπικές συνεντεύξεις 

στην Αττική. 
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Κατανομή επιχειρήσεων / συνεντεύξεων ανά κλάδο  
για τις 3 τάξεις μεγέθους απασχόλησης (0-9, 10-49, 50+ απασχολούμενοι) 

Κλάδος Περιγραφή 
Αριθμός 

επιχειρήσεων / 
συνεντεύξεων 

Ζ 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 
13 

Μ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
9 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 4 

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 

Θ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
2 

Ρ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 2 

Σ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2 

Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 

Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 
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   5   │ Πιλοτική Εφαρμογή  
 
 

Στην πιλοτική έρευνα πραγματοποιήθηκαν εξήντα (60) τηλεφωνικές συνεντεύξεις. 

Στόχος της ήταν ο έλεγχος όλων των φάσεων της ερευνητικής διαδικασίας, από την 

λειτουργικότητα του ερωτηματολογίου, έως και την εξαγωγή και ανάλυση των 

αποτελεσμάτων. 

Αναλυτικότερα κατά την πιλοτική έρευνα εξετάστηκαν:  

• Προβλήματα στον εντοπισμό του κατάλληλου προσώπου για συνέντευξη 

• Η επιχειρηματολογία / πειστικότητα για συμμετοχή  

• Η κατανόηση του ερωτηματολογίου (ερωτήσεις, ορολογία, κλπ) 

• Ο βαθμός δυσκολίας των απαντήσεων 

• Η καταγραφή των απαντήσεων 

• Ο χειρισμός των συνεντεύξεων 

• Η χρονική διάρκεια  

• Η εισαγωγή των στοιχείων στη βάση δεδομένων 

• Η λειτουργία των συστημάτων λογικού ελέγχου 

• Η εφαρμογή ανάλυσης των στοιχείων 

• Η πινακοποίηση των αποτελεσμάτων 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα στον 

εντοπισμό κατάλληλων προσώπων. Ωστόσο προέκυψαν δύο περιπτώσεις 

κωλυμάτων: α) απουσία καταλλήλου προσώπου κατά τη διάρκεια της επαφής, β) το 

κατάλληλο πρόσωπο ήταν απασχολημένο. Ως λύση προτάθηκε το τηλεφωνικό 

ραντεβού. 

Το διευκρινιστικό κείμενο εισαγωγής στο οποίο αναφέρεται το ποιος και γιατί 

τηλεφωνεί κρίθηκε κατατοπιστικό. Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις που ανέφεραν πως 

«άλλα είναι τα σημαντικά θέματα που μας απασχολούν, εμείς κινδυνεύουμε να κλείσουμε, 

μας λείπουν τα λεφτά και όχι οι δεξιότητες, δεν έχουμε δουλειά και σκεφτόμαστε να 

απολύσουμε όχι να εκπαιδεύσουμε» κλπ. Σχετικά, προτάθηκε η έκφραση κατανόησης, 
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καθώς και η ανάδειξη της σημαντικότητας της έρευνας και η σημασία συμμετοχής σε 

αυτήν. 

Ως προς την κατανόηση του ερωτηματολογίου και το βαθμό δυσκολίας των 

ερωτήσεων παρατηρήθηκαν τα εξής: 

 

• Η χρονική διάρκεια των συνεντεύξεων κυμάνθηκε από 15 έως 20 λεπτά. 

• Χρειάζονται πολλές επεξηγήσεις που έπρεπε να δοθούν, π.χ. «τι εννοείτε αριθμητική 

ικανότητα, επίλυση προβλημάτων, ψηφιακές ικανότητες».  

 

Οι ερωτήσεις που αναφέρονταν σε ποσοστά, π.χ. ποσοστό που εργάζεται λιγότερο 

από 2 έτη, ποσοστό που είναι άνω των 50 ετών, έως 29 ετών κλπ, αποδείχτηκαν 

δύσκολες, απαιτούσαν υπολογισμούς και σε κάποιες περιπτώσεις δημιούργησαν 

δυσφορία και διάθεση διακοπής της συνέντευξης. Όταν δε αναφέρονταν σε υποομάδα 

(πολυπληθέστερη ή κρισιμότερη), η δυσκολία και ο χρόνος απάντησης αύξανε κατά 

πολύ εις βάρος των βασικών και ουσιαστικών ερωτήσεων. Αρκετοί ήταν εκείνοι που σε 

αυτό το σημείο της συνέντευξης ζήτησαν να σταματήσουν και να τους αποσταλεί το 

ερωτηματολόγιο ώστε να το μελετήσουν. Έτσι τεκμηριώθηκε ότι η προσφορά τους 

στην ανάλυση αποδεικνύονταν δυσανάλογα μικρή σε σχέση με τις παρενέργειες που 

προκαλούσαν στη διαδικασία της τηλεφωνικής συνέντευξης.   

Ως πρόταση του αναδόχου έγινε εισήγηση να μεταφερθούν στο τέλος του 

ερωτηματολογίου και να προστεθεί η ερώτηση "πόσοι εργαζόμενοι ανήκουν σε αυτήν 

την ομάδα;" ώστε να βοηθούνται στους υπολογισμούς και να υπάρχει βεβαιότητα για 

την ορθότητά τους. Ως εναλλακτική προτάθηκε η εξέταση της απάλειψής τους. 

Η έννοια της πολυπληθέστερης ομάδας διαπιστώθηκε σαφέστερη της κρισιμότερης. Η 

κρισιμότερη άνοιγε μία συζήτηση εννοιολογικής αποσαφήνισης, προκαλούσε 

απαντήσεις του τύπου «τι σημαίνει κρισιμότερη;» «όλες είναι κρίσιμες»,  «εγώ είμαι ο 

κρίσιμος», κρίνεται ασαφής. Επίσης, όταν οι εργαζόμενοι που την απαρτίζουν έχουν 

διαφορετικό βαθμό ικανοτήτων, η αξιολόγηση της ομάδας συνολικά γίνονταν ακόμη 

πιο δύσκολη. Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η πολυπληθέστερη 

ομάδα ταυτίζονταν με την κρισιμότερη ή θεωρούνταν μία από τις κρισιμότερες.  
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Η εξέταση και των δύο περιπτώσεων ξεχωριστά εκτιμήθηκε ότι αύξανε κατά πολύ τον 

κίνδυνο διακοπής της συνέντευξης και θα είχε αντίκτυπο στην ποιότητα των 

στοιχείων. Ο χρόνος αυξάνονται υπερβολικά και η επανάληψη των δεξιοτήτων 

κούραζε υπερβολικά τον ερωτώμενο. Ως πρόταση συστήθηκε η εστίαση στην 

πολυπληθέστερη και να προστεθεί ερώτηση που να διευκρινίζεται εάν είναι και η 

κρισιμότερη. 

Επισημαίνεται επίσης ότι έγιναν αλλαγές στην σειρά των ερωτήσεων ώστε οι 

ερωτήσεις που αφορούν τη σημαντικότητα και την αξιολόγηση των δεξιοτήτων να 

είναι σχετικά στην αρχή του ερωτηματολογίου. Έγιναν επίσης αλλαγές στην 

διατύπωση ερωτήσεων που βελτίωσαν την κατανόησή τους. 

Η ερώτηση «Κατά την τελευταία διετία (2014-2015) η επιχείρησή σας δημιούργησε κάποια 

νέα, ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα ή υπηρεσίες;» και η ερώτηση «Κατά την τελευταία 

διετία (2014-2015), η επιχείρησή σας έχει εισάγει κάποιες καινοτομίες που αφορούν 

παραγωγικές διαδικασίες, ή διεργασίες;» δεν γίνονταν κατανοητές και η πλειοψηφία 

των περιπτώσεων δεν κατανοούσε τη μεταξύ τους διαφορά. Ως πρόταση έγινε 

εισήγηση να ενοποιηθούν με άλλη διατύπωση. "Κατά την τελευταία διετία (2014-2015) η 

επιχείρησή σας έχει εισάγει κάποιες σημαντικές καινοτομίες; (νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, 

καινοτόμες υπηρεσίες/ διαδικασίες)". 

Για να εξασφαλισθεί η κοινή καταγραφή των απαντήσεων στις κοινές ερωτήσεις που 

αφορούν τις δεξιότητες, με την αντίστοιχη έρευνα των εργαζομένων,  ακολουθήθηκε 

η λογική της πενταβάθμιας κλίμακας και  συγκρίσιμες διατυπώσεις. 

Η εισαγωγή των στοιχείων στη βάση δεδομένων δεν παρουσίασε  κανένα πρόβλημα. 

Έγιναν μικρές επεμβάσεις για την καλύτερη λειτουργικότητα, όπου αυτές 

απαιτήθηκαν. Οι έλεγχοι της λειτουργίας των φίλτρων σε κάθε συνδυασμό 

λειτούργησαν κανονικά. Οι εκ των υστέρων κωδικοποιήσεις στον κλάδο και 

ειδικότητα δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες δυσκολίες και όλες οι πινακοποιήσεις και 

εφαρμογές ανάλυσης «έτρεξαν» χωρίς να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. 
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  6   │ Ανάλυση των αποτελεσμάτων 
 

6.1 Ποσοτική έρευνα 

Στην ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκαν 1.602 τηλεφωνικές συνεντεύξεις που 

γεωγραφικά κάλυψαν ολόκληρη την επικράτεια. Στην Αττική συγκεκριμένα 491 και 

στην Κεντρική Μακεδονία 255, ενώ στις λοιπές περιφέρειες από 75 έως 88. 

 

Ως προς την κλαδική αντιπροσώπευση, κατά σειρά, οι περισσότερες συνεντεύξεις 

έγιναν στους κλάδους Ζ, Θ, Μ, ΣΤ και Γ (ήτοι, εμπόριο, καταλύματα και εστίαση, 

επαγγελματικές δραστηριότητες, κατασκευές και μεταποίηση). 

 

Αναφορικά με την κατανομή ανά τάξη μεγέθους, το 68% περίπου έγιναν σε 

επιχειρήσεις 2 έως 5 απασχολούμενων, το 25% σε 6 έως 20 και το 7% σε 21 και πλέον.  

 

Η μέση τιμή του αριθμού απασχολούμενων ανά επιχείρηση ήταν 11 άτομα. Στην τάξη 

μεγέθους 2 έως 5 απασχολούμενοι, 3 άτομα, στην τάξη 6 έως 20 απασχολούμενοι, 10 

άτομα και στην τάξη 21 και πλέον, 94 άτομα. 

 

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων (65% και πλέον) έχει ιδρυθεί πριν το 1999, ενώ οι 

νεοφυείς (2013-2015) αντιπροσωπεύτηκαν με ποσοστό 5%. 

 

Ο εξαγωγικός προσανατολισμός, επί του συνόλου των επιχειρήσεων, υπολογίστηκε σε 

επίπεδα της τάξης του 8,4%. Σημαντικά υψηλότερος ήταν ως προς τον αριθμό των 

μεταποιητικών επιχειρήσεων (27,33%). 
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Κατανομή δείγματος ανά κλάδο και πραγματοποιηθείσες  

τηλεφωνικές συνεντεύξεις 

Κλάδος Δείγμα 
Πραγματοποιηθείσες 

τηλεφωνικές συνεντεύξεις 
+ - 

Α 38 38 0 

Β 1 3 2 

Γ 143 150 7 

Δ 18 7 -11 

Ε 1 2 1 

ΣΤ 162 162 0 

Ζ 479 526 47 

Η 94 94 0 

Θ 185 226 41 

Ι 29 36 7 

Κ 8 14 6 

Λ 12 11 -1 

Μ 186 191 5 

Ν 34 39 5 

Ο 15 15 0 

Π 8 10 2 

Ρ 24 24 0 

Σ 55 54 -1 

Σύνολο 1.492 1.602 
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Κατανομή των τηλεφωνικών συνεντεύξεων ανά περιφέρεια 

Διοικητική περιφέρεια Πλήθος  % 
Σταθμισμένο 

% 

Αττική 491 30,65% 34,84% 

Κεντρική Μακεδονία 255 15,92% 16,54% 

Θεσσαλία 88 5,49% 5,90% 

Δυτική Ελλάδα 75 4,68% 5,23% 

Ανατ. Μακεδονία & Θράκη 75 4,68% 5,43% 

Πελοπόννησος 79 4,93% 5,43% 

Κρήτη 80 4,99% 6,31% 

Στερεά Ελλάδα 79 4,93% 4,09% 

Ήπειρος 78 4,87% 4,09% 

Νότιο Αιγαίο 75 4,68% 4,22% 

Δυτική Μακεδονία 76 4,74% 3,08% 

Ιόνια νησιά 75 4,68% 2,35% 

Βόρειο Αιγαίο 76 4,74% 2,48% 

 

Min 75 4,68% 2,35% 

Max 491 30,65% 34,84% 
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Κατανομή των τηλεφωνικών συνεντεύξεων ανά κλάδο 

Κλάδος Πλήθος  % 

Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 38 2,37 

Β. Ορυχεία και λατομεία 3 0,19 

Γ. Μεταποίηση 150 9,36 

Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, 
ατμού και κλιματισμού 

7 0,44 

Ε. Παροχή νερού - Επεξεργασία λυμάτων, 
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες 

εξυγίανσης 
2 0,12 

ΣΤ. Κατασκευές 162 10,11 

Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο- Επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 

526 32,83 

Η. Μεταφορά και αποθήκευση 94 5,87 

Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής 
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης 

226 14,11 

Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία 36 2,25 

Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες 

14 0,87 

Λ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 11 0,69 

Μ. Επαγγελματικές , επιστημονικές και τεχνικές 
δραστηριότητες 

191 11,92 

Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 39 2,43 

Ο. Εκπαίδευση 15 0,94 

Π. Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη 
υγεία και την κοινωνική μέριμνα 

10 0,62 

Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 24 1,50 

Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 54 3,37 

 

Min 2 0,12 

Max 526 32,83 
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Κατανομή των τηλεφωνικών συνεντεύξεων ανά τάξη μεγέθους επιχειρήσεων 

Αριθμός εργαζομένων Πλήθος  % 

2-5 1.088 67,92 

6-20 403 25,16 

21 + 111 6,93 

 

Περίοδος ίδρυσης των επιχειρήσεων 

 

 

 

Νεοφυείς επιχειρήσεις 
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Εξαγωγική εξωστρέφεια 

 

 

 

Ένταση εξαγωγικής εξωστρέφειας  

(αναλογία εξαγωγών επί του κύκλου εργασιών) 

 

 
Η πρώτη γενική παρατήρηση για τα αποτελέσματα είναι ότι είναι εμφανής ένας 

«δυισμός» ως προς την επάρκεια δεξιοτήτων των απασχολούμενων. Συγκεκριμένα, 

στις β α σ ι κ έ ς  -  θ ε μ ε λ ι ώ δ ε ι ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς , γ ν ώ σ η  κ α ι  χ ρ ή σ η  τ η ς  

Ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ α ς ,  α ρ ι θ μ η τ ι κ ή  ι κ α ν ό τ η τ α ,  β α σ ι κ έ ς  ψ η φ ι α κ έ ς  

δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς ,  γ ν ώ σ η  ξ έ ν ω ν  γ λ ω σ σ ώ ν  κ α ι  ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ε ς  ψ η φ ι α κ έ ς  

δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς , δεν υπάρχει χάσμα μεταξύ του βαθμού που απαιτούνται και του 

βαθμού που διαθέτουν.  
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Αντίθετα, σ ε  ό λ ε ς  τ ι ς  λ ο ι π έ ς ,  ε γ κ ά ρ σ ι ε ς  -  ο ρ ι ζ ό ν τ ι ε ς  κ α ι  τ ε χ ν ι κ έ ς ,  

δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς , που κατεξοχήν δεν διδάσκονται μέσω της τυπικής εκπαίδευσης ή 

προσφέρονται ως κατάρτιση κατά κανόνα μη εντατικά, το χάσμα είναι ορατό, με την 

επάρκεια να υπολείπεται των απαιτήσεων. Συγκεκριμένα υστέρηση καταγράφεται 

στις γ ν ώ σ ε ι ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  αλλά και στις δεξιότητες 

που συνδέονται με το άτομο και την προσωπικότητα του, ήτοι, ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  

ι κ α ν ό τ η τ ε ς , ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α , ι κ α ν ό τ η τ α  ν έ α ς  

μ ά θ η σ η ς , ο μ α δ ι κ ή  ε ρ γ α σ ί α , α ν ά λ η ψ η  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ς , ο ρ γ α ν ω τ ι κ έ ς  

ι κ α ν ό τ η τ ε ς , δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α , ι κ α ν ό τ η τ α  ε π ί λ υ σ η ς  σ ύ ν θ ε τ ω ν  

π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν . 

 

Ως κυριότερες α π α ι τ ο ύ μ ε ν ε ς  δεξιότητες, στο σύνολο της χώρας, των κλάδων και 

των τάξεων μεγέθους των επιχειρήσεων, τεκμηριώθηκαν: 

 

-  Ο ι  γ ν ώ σ ε ι ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  

-  Η  ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α  

-  Η  ι κ α ν ό τ η τ α  μ ά θ η σ η ς  ν έ ω ν  π ρ α γ μ ά τ ω ν  

-  Ο ι  ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς  κ α ι  

-  Η  ι κ α ν ό τ η τ α  ο μ α δ ι κ ή ς  ε ρ γ α σ ί α ς  

 

Οι εν λόγω δεξιότητες κρίθηκαν απαιτούμενες σε αρκετά υψηλό βαθμό, με 

διακύμανση σε εύρος από 3,96 έως 4,10 (μέγιστο το 5).  

 

Οι σχετικές με το επάγγελμα γνώσεις, είναι κατά τους εργοδότες υψηλής σημασίας. 

Ταυτόχρονα όμως 4 ακόμη δεξιότητες που είναι δεξιότητες π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α ς  

κατατάσσονται στην περιοχή του 4 (δηλαδή του αρκετά υψηλού βαθμού, από 3,96-

4,02).  

 

Ως προς την επάρκεια των εργαζόμενων στις 5 πρώτες απαραίτητες δεξιότητες, 

χαρακτηριστικό είναι ότι και στις πέντε υ π ο λ ε ί π ο ν τ α ι , κατά μέσο όρο, κατά 30/100 

της μονάδας.   
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Αναφορικά με το ποιες κρίθηκαν ότι δεν απαιτούνται, διακρίνονται ως εξαιρετικά 

ελάσσονος σημασίας οι ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ε ς  ψ η φ ι α κ έ ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς , το 

ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό  π ν ε ύ μ α  και η γ ν ώ σ η  ξ έ ν ω ν  γ λ ω σ σ ώ ν . Αυτό μπορεί να 

ερμηνευτεί με το ότι το μεν πρώτο κατά κανόνα δεν είναι αναγκαίο (υπόψη το δείγμα 

έχει υπεραντιπροσώπευση του κλάδου του εμπορίου), το δεύτερο ως επί το πλείστον 

δεν αφορά εργαζόμενους και το τρίτο (παρά την υψηλή επάρκεια γενικά του 

Ελληνικού πληθυσμού) από τη μια δεν απαιτείται συνήθως στις πολύ μικρές 

επιχειρήσεις και από την άλλη δεδομένης της χαμηλής εξωστρέφειας των Ελληνικών 

επιχειρήσεων επίσης δεν απαιτείται. 

 

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι ως προς το βαθμό που οι εργαζόμενοι διαθέτουν τις 

δεξιότητες, οι τιμές που προκύπτουν είναι όλες χαμηλότερα του 4, δηλαδή ως επί το 

πλείστον τις διαθέτουν σε χαμηλό και μέτριο βαθμό. 
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Αποτελέσματα για το σύνολο της χώρας, των κλάδων και 
των μεγεθών επιχειρήσεων 

Η πρώτη και κύρια "ανάγνωση" του παρακάτω γραφήματος είναι ότι αυτή τη στιγμή 
οι εργοδότες κατεξοχήν ζητούν, από την κρισιμότερη ειδικότητα, τις κατά περίπτωση 
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  γ ν ώ σ ε ι ς , ζητούν ακόμη όμως, ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  
π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α  κ α ι  ι κ α ν ό τ η τ α  ν έ α ς  μ ά θ η σ η ς . Για τη δεύτερη και 
τρίτη δεξιότητα μπορεί δηλαδή να εννοηθεί ότι επιθυμούν "ελαστικούς" 
εργαζόμενους ,  πέρα από στεγανές υπευθυνότητες,  σε περιβάλλοντα 
υποκείμενα σε αλλαγές και  με αντανακλαστικά προσαρμογής . 

 

Βαθμός στον οποίο α π α ι τ ο ύ ν τ α ι  οι δεξιότητες, για να ασκεί ικανοποιητικά 
την εργασία της η κρισιμότερη ειδικότητα (μέσος όρος ανά δεξιότητα) 
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Με βάση το παρακάτω γράφημα,  της επάρκειας των δεξιοτήτων, η κύρια παρατήρηση 
είναι ότι, κατά τους εργοδότες, οι εργαζόμενοι της κρισιμότερης ειδικότητας, 
διαθέτουν τις ερωτηθείσες δεξιότητες σε μέτριο βαθμό. Στις σ χ ε τ ι κ έ ς  μ ε  τ ο  
ε π ά γ γ ε λ μ α  γ ν ώ σ ε ι ς  καταγράφεται μεν η υψηλότερη τιμή, πλην όμως δεν ξεπερνά 
το 4. Ακολουθούν ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς , ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  
π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α . Ακόμη χαμηλότερες είναι οι επιδόσεις στην ι κ α ν ό τ η τ α  
ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  ο μ ά δ α , στις ο ρ γ α ν ω τ ι κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς  και στην ι κ α ν ό τ η τ α  
ε π ί λ υ σ η ς  σ ύ ν θ ε τ ω ν  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν . 

 

Βαθμός που δ ι α θ έ τ ο υ ν  τις δεξιότητες οι εργαζόμενοι της κρισιμότερης 
ειδικότητας (μέσος όρος ανά δεξιότητα) 
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Συγκριτικό γράφημα επάρκειας δεξιοτήτων  

(στο σύνολο της χώρας, των κλάδων και των τάξεων μεγέθους επιχειρήσεων) 
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Από το συγκριτικό παρακάτω πίνακα, προκύπτει ότι για τις 5 πρώτες απαιτούμενες 
δεξιότητες, το έλλειμμα όπως προαναφέρθηκε, είναι κατά μέσο όρο της τάξης των 
30/100 της μονάδας. Σημειωτέον όμως ότι στις ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  γ ν ώ σ ε ι ς  το 
έλλειμμα είναι το μικρότερο μεταξύ των 5 και οι δεξιότητες "ελαστικότητας" 
ξεπερνούν τα 30/100 της μονάδας. Η "κορυφή" του ελλείμματος καταγράφεται στις 
ο ρ γ α ν ω τ ι κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς . Επάρκεια διαπιστώνεται στις δεξιότητες γ ν ώ σ η  κ α ι  
χ ρ ή σ η  τ η ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ α ς ,  α ρ ι θ μ η τ ι κ ή  ι κ α ν ό τ η τ α ,  γ ν ώ σ η  ξ έ ν ω ν  
γ λ ω σ σ ώ ν  κ α ι  ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ε ς  ψ η φ ι α κ έ ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς . 
 

Συγκριτικός πίνακας επάρκειας δεξιοτήτων 

(στο σύνολο της χώρας, των κλάδων και των τάξεων μεγέθους επιχειρήσεων) 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι  γνώσεις που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,10 3,89 -0,22 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,02 3,70 -0,32 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,99 3,64 -0,34 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες  3,99 3,71 -0,28 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα  3,96 3,64 -0,32 

Οι οργανωτικές ικανότητες  3,62 3,22 -0,40 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας  3,60 3,30 -0,31 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,59 3,59 0,00 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,37 3,04 -0,32 

Η δημιουργικότητα  3,27 3,05 -0,22 

Η αριθμητική ικανότητα  3,20 3,21 0,01 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες  3,06 3,04 -0,02 

Η γνώση ξένων γλωσσών  2,77 2,79 0,01 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα  2,73 2,53 -0,20 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες  1,88 1,89 0,00 

 

Min 1,88 1,89 -0,4 

Max 4,1 3,89 0,01 
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Αποτελέσματα ανά τάξη μεγέθους  

Στην τάξη μεγέθους 2 έως 5 εργαζόμενοι, ο βαθμός επάρκειας καλύπτει τις απαιτήσεις 

μόνο στις δεξιότητες γ ν ώ σ η  κ α ι  χ ρ ή σ η  τ η ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ α ς ,  

α ρ ι θ μ η τ ι κ ή  ι κ α ν ό τ η τ α ,  γ ν ώ σ η  ξ έ ν ω ν  γ λ ω σ σ ώ ν  κ α ι  ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ε ς  

ψ η φ ι α κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς , ενώ πολύ οριακή απόκλιση εμφανίζεται στις β α σ ι κ έ ς  

ψ η φ ι α κ έ ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς . Στις 5 δεξιότητες που κατεξοχήν απαιτούνται (δηλαδή, 

γ ν ώ σ ε ι ς  κ α ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  

ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς ,  ι κ α ν ό τ η τ α  ν α  μ α θ α ί ν ο υ ν  ν έ α  

π ρ ά γ μ α τ α ,  ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α  κ α ι  ο μ α δ ι κ ή  ε ρ γ α σ ί α ), 

το χάσμα, δηλώνει επάρκεια μέτριου βαθμού, και κυμαίνεται από 22 έως 32/100 της 

μονάδας. 

 

Τάξη μεγέθους  2 έως 5 εργαζόμενοι 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 
που σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,09 3,87 -0,22 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,99 3,76 -0,23 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,99 3,67 -0,32 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,97 3,70 -0,27 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,82 3,61 -0,22 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,62 3,34 -0,28 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,60 3,24 -0,36 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,57 3,57 0,00 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,36 3,07 -0,28 

Η δημιουργικότητα 3,32 3,10 -0,21 

Η αριθμητική ικανότητα 3,18 3,22 0,04 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,06 3,03 -0,03 
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Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,83 2,64 -0,18 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,72 2,76 0,03 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,82 1,85 0,03 

Συνολικός Μ.Ο. 3,40 3,23 -0,17 

 

Στην τάξη 6 έως 20 εργαζόμενοι, το πρώτο που παρατηρείται είναι ότι η πρώτη 

απαίτηση η ο μ α δ ι κ ή  ε ρ γ α σ ί α .  Τρεις (3) δεξιότητες (ι κ α ν ό τ η τ α  ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  

ο μ ά δ α , ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  γ ν ώ σ ε ι ς  κ α ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  

τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  και ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α ) 

έχουν τιμές, σε όρους απαιτήσεων, πάνω από 4 (4,10-4,25) και 2 ακόμη (ι κ α ν ό τ η τ α  

ν α  μ α θ α ί ν ο υ ν  ν έ α  π ρ ά γ μ α τ α  και ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς ) αρκετά 

κοντά στην περιοχή του 4. Ικανοποιητική εικόνα από πλευράς στοιχειώδους επάρκειας 

έχει η κ α λ ή  γ ν ώ σ η  κ α ι  χ ρ ή σ η  τ η ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ α ς , ενώ οριακή απόκλιση 

παρουσιάζουν οι α ρ ι θ μ η τ ι κ ή  ι κ α ν ό τ η τ α ,  ο ι  β α σ ι κ έ ς  ψ η φ ι α κ έ ς  

δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς ,  η  γ ν ώ σ η  ξ έ ν ω ν  γ λ ω σ σ ώ ν  κ α ι  ο ι  ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ε ς  ψ η φ ι α κ έ ς  

δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς . Αξιοσημείωτη δυσμενής παρατήρηση πρέπει να γίνει στην ι κ α ν ό τ η τ α  

ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  ο μ ά δ α  (τη στιγμή που είναι στην πρώτη θέση από πλευράς 

απαιτήσεων) και στις ο ρ γ α ν ω τ ι κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς , καθώς επίσης στις λοιπές 

δεξιότητες που κατεξοχήν απαιτούνται το χάσμα των οποίων έχει μια διακύμανση σε 

υψηλά επίπεδα από 24 έως 43/100 της μονάδας. 

 

Τάξη μεγέθους  6  έως 20 εργαζόμενοι 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,25 3,66 -0,58 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 
που σχετίζονται με την άσκηση του 

επαγγέλματος 
4,11 3,87 -0,24 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,10 3,67 -0,43 
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Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,96 3,55 -0,41 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,95 3,56 -0,39 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,67 3,16 -0,51 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,59 3,22 -0,37 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,59 3,59 0,00 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,36 2,94 -0,42 

Η αριθμητική ικανότητα 3,23 3,19 -0,05 

Η δημιουργικότητα 3,23 2,95 -0,28 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 2,99 2,95 -0,04 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,84 2,77 -0,07 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,57 2,31 -0,26 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,93 1,89 -0,04 

Συνολικός Μ.Ο. 3,42 3,15 -0,27 

 

Στη μεγαλύτερη τάξη, των 21 και πλέον εργαζόμενων, η πρώτη παρατήρηση αφορά 

ξανά ότι η πρώτη απαίτηση είναι η ο μ α δ ι κ ή  ε ρ γ α σ ί α . Οι 5 πρώτες σε 

σημαντικότητα δεξιότητες, λαμβάνουν τιμές άνω του 4 και συγκεκριμένα από 4,11 έως 

4,23. Οι εν λόγω δεξιότητες δηλαδή έχουν εκτιμηθεί από τους εργοδότες ως μείζονες 

και για να διαμορφωθούν σε αυτά τα επίπεδα σημαίνει ότι από πάρα πολλούς εκ των 

111 εργοδοτών που ρωτήθηκαν, δηλώθηκαν ως απαιτούμενες σε αρκετά υψηλό βαθμό. 

Ως προς την κάλυψη των απαιτήσεων σε αυτή την τάξη μεγέθους, ευμενής κατάσταση 

διαπιστώνεται στη γ ν ώ σ η  κ α ι  χ ρ ή σ η  τ η ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ α ς , στις βασικές  

ψηφιακές δεξιότητες  και στη γνώση ξένων γλωσσών . Το μεγαλύτερο χάσμα 

αφορά την ι κ α ν ό τ η τ α  ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  ο μ ά δ α , την ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  

π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α , τις ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  και ο ρ γ α ν ω τ ι κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς .  
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Τάξη μεγέθους  21 και άνω εργαζόμενοι 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,23 3,85 -0,38 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 
που σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,19 4,04 -0,15 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,19 3,73 -0,46 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,12 3,73 -0,38 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,11 3,77 -0,34 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,77 3,79 0,02 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,60 3,14 -0,46 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,47 3,12 -0,35 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,46 3,14 -0,33 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,32 3,41 0,09 

Η αριθμητική ικανότητα 3,32 3,24 -0,09 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,03 3,13 0,10 

Η δημιουργικότητα 2,97 2,87 -0,10 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,40 2,25 -0,15 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 2,26 2,21 -0,05 

Συνολικός Μ.Ο. 3,50 3,29 -0,20 
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Αποτελέσματα ανά παραγωγικό τομέα  

Στον πρωτογενή τομέα, ως κύριες δεξιότητες, κατά σειρά αναφέρονται
14

 οι γ ν ώ σ ε ι ς  

κ α ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α , η ι κ α ν ό τ η τ α  

ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  ο μ ά δ α , η ι κ α ν ό τ η τ α  ν α  μ α θ α ί ν ο υ ν  ν έ α  π ρ ά γ μ α τ α , η 

ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α  και η α ν ά λ η ψ η  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ς . Σε όλες 

ο βαθμός κάλυψης είναι αρνητικός σε ένα μεγάλο εύρος από 7/100 έως 48/100 της 

μονάδας. H "κορυφή" του ελλείμματος αφορά στην ο μ α δ ι κ ή  ε ρ γ α σ ί α . Στην 

τελευταία θέση, ως απαραίτητες δεξιότητες, βρίσκονται οι ψ η φ ι α κ έ ς  και η γ ν ώ σ η  

ξ έ ν ω ν  γ λ ω σ σ ώ ν . 

 

Στο δευτερογενή τομέα, οι πλέον απαραίτητες, κατά σειρά, δεξιότητες είναι οι 

γ ν ώ σ ε ι ς  κ α ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α , η ε υ ε λ ι ξ ί α  

κ α ι  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α , η ι κ α ν ό τ η τ α  ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  ο μ ά δ α , η 

ι κ α ν ό τ η τ α  ν α  μ α θ α ί ν ο υ ν  ν έ α  π ρ ά γ μ α τ α  και η α ν ά λ η ψ η  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ς .  

Στις εν λόγω δεξιότητες οι απασχολούμενοι υπολείπονται σε επάρκεια σε μία τάξη 

μεγέθους από 16/100 έως 26/100 της μονάδας. Ως μη σημαντικές δεξιότητες 

καταγράφονται οι ψηφιακές, το επιχειρηματικό πνεύμα και η γνώση ξένων γλωσσών. 

 

Στον τριτογενή τομέα η υστέρηση είναι καθολική και η μόνη δεξιότητα στην οποία 

διαπιστώνεται επάρκεια ως προς τις απαιτήσεις είναι η γ ν ώ σ η  κ α ι  χ ρ ή σ η  τ η ς  

Ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ α ς . Με πολύ υψηλή σημασία ως δεξιότητες (τιμές μεγαλύτερες 

του 4) αποτυπώνονται, κατά σειρά, οι ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς , οι γ ν ώ σ ε ι ς  

κ α ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α , η ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  

π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α , η ι κ α ν ό τ η τ α  ν α  μ α θ α ί ν ο υ ν  ν έ α  π ρ ά γ μ α τ α  και η 

ι κ α ν ό τ η τ α  ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  ο μ ά δ α . Η απόκλιση (υστέρηση) που καταγράφηκε έχει 

εύρος από 0,23 έως 0,37, με κορυφή του ελλείμματος την ικανότητα νέας μάθησης. 

                                                           
14 Υπογραμμίζεται ότι οι επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα στο δείγμα είναι μόνο 38. 
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Αποτελέσματα στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας 

Δεξιότητες 

Παραγωγικοί τομείς 

Πρωτογενής  Δευτερογενής  Τριτογενής  

Απαιτ. Διαθ
. 

Απαιτ. Διαθ
. 

Απαιτ. Διαθ. 

Η καλή γνώση και χρήση της 
ελληνικής γλώσσας 

2,91 2,89 3,34 3,34 3,67 3,68 

Η γνώση ξένων γλωσσών 1,87 1,85 2,35 2,45 2,91 2,90 

Η αριθμητική ικανότητα 2,64 2,81 3,08 3,16 3,25 3,24 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 1,98 1,93 2,63 2,70 3,21 3,16 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές 
δεξιότητες 

1,43 1,61 1,90 1,94 1,89 1,88 

Γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,06 3,79 4,12 3,96 4,10 3,87 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

3,55 3,41 3,84 3,58 4,04 3,67 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,50 3,21 3,90 3,65 4,07 3,72 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 2,35 2,48 3,26 3,21 4,23 3,87 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

2,83 2,58 3,28 3,02 3,40 3,06 

Η δημιουργικότητα 2,82 2,67 3,29 3,11 3,28 3,04 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,82 3,34 3,87 3,66 3,99 3,64 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,20 3,13 3,50 3,27 3,64 3,31 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό 
πνεύμα 

2,05 2,11 2,55 2,45 2,80 2,56 

Οι οργανωτικές ικανότητες 2,92 2,65 3,49 3,11 3,67 3,26 

 

Min 1,43 1,61 1,9 1,94 1,89 1,88 

Max 4,06 3,79 4,12 3,96 4,23 3,87 
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Πρωτογενής τομέας 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,06 3,79 -0,27 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,82 3,34 -0,48 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,55 3,41 -0,14 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,5 3,21 -0,29 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,2 3,13 -0,07 

Οι οργανωτικές ικανότητες 2,92 2,65 -0,27 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας 2,91 2,89 -0,02 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 2,83 2,58 -0,25 

Η δημιουργικότητα 2,82 2,67 -0,15 

Η αριθμητική ικανότητα 2,64 2,81 0,17 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 2,35 2,48 0,13 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,05 2,11 0,06 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 1,98 1,93 -0,05 

Η γνώση ξένων γλωσσών 1,87 1,85 -0,02 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,43 1,61 0,18 

 

Min 1,43 1,61 -0,48 

Max 4,06 3,79 0,18 
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Δευτερογενής τομέας 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,12 3,96 -0,16 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,9 3,65 -0,25 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,87 3,66 -0,21 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,84 3,58 -0,26 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,5 3,27 -0,23 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,49 3,11 -0,38 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας 3,34 3,34 0 

Η δημιουργικότητα 3,29 3,11 -0,18 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 3,28 3,02 -0,26 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,26 3,21 -0,05 

Η αριθμητική ικανότητα 3,08 3,16 0,08 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 2,63 2,7 0,07 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,55 2,45 -0,1 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,35 2,45 0,1 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,9 1,94 0,04 

 

Min 1,9 1,94 -0,38 

Max 4,12 3,96 0,1 
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Τριτογενής τομέας 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,23 3,87 -0,36 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,1 3,87 -0,23 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,07 3,72 -0,35 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,04 3,67 -0,37 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,99 3,64 -0,35 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,67 3,68 0,01 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,67 3,26 -0,41 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,64 3,31 -0,33 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,4 3,06 -0,34 

Η δημιουργικότητα 3,28 3,04 -0,24 

Η αριθμητική ικανότητα 3,25 3,24 -0,01 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,21 3,16 -0,05 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,91 2,9 -0,01 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,8 2,56 -0,24 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,89 1,88 -0,01 

 

Min 1,89 1,88 -0,41 

Max 4,23 3,87 0,01 
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Αποτελέσματα ανά κλάδο  

Στην κατά κλάδο εξέταση των δεδομένων, η πρώτη γενική παρατήρηση που μπορεί να 

διατυπωθεί είναι ότι οι δεξιότητες που με τη μεγαλύτερη συχνότητα (μεταξύ των 10 

κλάδων) καλύπτουν τις απαιτήσεις είναι κατά σειρά η α ρ ι θ μ η τ ι κ ή  ι κ α ν ό τ η τ α , η 

γ ν ώ σ η  ξ έ ν ω ν  γ λ ω σ σ ώ ν  και οι ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ε ς  ψ η φ ι α κ έ ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς , η 

κ α λ ή  γ ν ώ σ η  κ α ι  χ ρ ή σ η  τ η ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ α ς  και οι β α σ ι κ έ ς  

ψ η φ ι α κ έ ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς . Επίσης, επάρκεια εμφανίζεται κατεξοχήν σε δεξιότητες 

που δεν απαιτούνται σε υψηλό βαθμό. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
Κλάδος Α Κλάδος Γ Κλάδος ΣΤ Κλάδος Ζ 

Α15 Δ Α Δ Α Δ Α Δ 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

2,84 2,82 3,28 3,27 3,41 3,43 3,68 3,69 

Η γνώση ξένων γλωσσών 1,86 1,87 2,25 2,30 2,46 2,58 2,95 2,72 

Η αριθμητική ικανότητα 2,62 2,80 2,72 2,81 3,46 3,51 3,34 3,25 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 1,95 1,89 2,42 2,50 2,83 2,90 3,20 3,08 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,35 1,54 1,59 1,67 2,18 2,18 1,47 1,51 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται 
με το επάγγελμα 

3,98 3,72 3,89 3,75 4,35 4,15 3,98 3,76 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

3,48 3,36 3,83 3,55 3,87 3,62 4,02 3,63 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,39 3,11 3,90 3,65 3,93 3,68 3,99 3,62 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 2,28 2,37 3,07 2,96 3,44 3,45 4,34 3,92 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

2,75 2,54 3,04 2,79 3,54 3,26 3,35 2,99 

Η δημιουργικότητα 2,84 2,70 3,28 3,09 3,35 3,13 3,20 2,94 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,80 3,34 3,85 3,59 3,90 3,71 3,85 3,51 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,19 3,14 3,35 3,18 3,65 3,36 3,62 3,22 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό 
πνεύμα 

2,08 2,08 2,34 2,24 2,78 2,68 2,86 2,59 

Οι οργανωτικές ικανότητες 2,79 2,60 3,31 2,86 3,69 3,35 3,62 3,18 

 

                                                           
15 Α: απαιτείται, Δ: διαθέτουν 
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
Κλάδος Η Κλάδος Θ Κλάδος Ι Κλάδος Μ 

Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

2,85 2,75 3,47 3,48 4,07 
4,12 

4,07 4,10 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,09 2,17 3,00 2,90 3,45 
3,88 

3,04 3,39 

Η αριθμητική ικανότητα 2,39 2,62 2,87 2,89 3,80 
3,86 

4,04 4,04 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 2,18 2,24 2,33 2,46 4,57 4,37 4,60 4,43 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,48 1,53 1,47 1,47 3,55 3,29 3,50 3,32 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται 
με το επάγγελμα 

3,93 3,89 4,19 3,86 3,88 3,89 4,38 4,08 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

3,39 3,26 3,81 3,40 4,12 3,76 4,50 4,10 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,86 3,56 4,02 3,70 4,17 3,83 4,29 3,96 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,45 3,24 3,97 3,65 4,57 
4,09 

4,36 4,11 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

2,37 2,28 3,20 2,98 4,05 
3,68 

4,11 3,60 

Η δημιουργικότητα 1,95 1,95 3,57 3,27 3,43 
3,49 

3,63 3,40 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,38 3,04 4,20 3,75 4,38 3,92 4,29 4,02 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 2,90 2,79 3,70 3,38 3,93 3,63 3,95 3,64 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 1,89 1,86 2,72 2,50 3,07 2,71 3,27 2,97 

Οι οργανωτικές ικανότητες 2,86 2,51 3,63 3,20 3,94 3,66 4,21 3,76 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
Κλάδος Ν Κλάδος Σ 

Α Δ Α Δ 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,80 3,80 3,29 3,27 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,95 3,60 2,51 2,51 

Η αριθμητική ικανότητα 3,08 3,11 2,32 2,27 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,91 3,83 1,74 1,85 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 2,25 2,03 1,02 1,06 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,12 3,81 4,23 4,01 
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
Κλάδος Ν Κλάδος Σ 

Α Δ Α Δ 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,99 3,68 4,32 3,73 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,28 3,69 4,08 3,94 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,14 3,65 4,24 3,96 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,65 2,94 2,90 2,75 

Η δημιουργικότητα 2,87 2,56 3,78 3,53 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,94 3,49 3,97 3,72 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,74 3,25 3,63 3,26 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,18 2,09 3,02 2,82 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,46 2,93 3,51 3,19 

 

Η ειδικότερη παρατήρηση ανά κλάδο, αποδίδει την κάτωθι πληροφορία. 

 

Κλάδος Α:  
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες, Δασοκομία και 
υλοτομία, Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια. 
 

Στον κλάδο Α, οι 9 πρώτες δεξιότητες που απαιτούνται κατά την κρίση των 

εργοδοτών, δεν καλύπτονται από τα προσόντα των εργαζόμενων. Το μεγαλύτερο 

χάσμα υπάρχει στην ι κ α ν ό τ η τ α  ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  ο μ ά δ α , στην ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  

π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α  και στις γ ν ώ σ ε ι ς  κ α ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  

μ ε  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α . Δευτερεύουσα σημασία έχει, δεδομένου ότι απαιτούνται σε 

χαμηλό βαθμό, η επάρκεια που διαπιστώνεται στην α ρ ι θ μ η τ ι κ ή  ι κ α ν ό τ η τ α , στις 

ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς , στο να διαθέτουν ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό  π ν ε ύ μ α , 

στη γ ν ώ σ η  ξ έ ν ω ν  γ λ ω σ σ ώ ν  και στις ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ε ς  ψ η φ ι α κ έ ς  

δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς .  
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Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία* 

Δεξιότητες 
Κλάδος Α 

Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται 
με το επάγγελμα 

3,98 3,72 -0,26 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,80 3,34 -0,46 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

3,48 3,36 -0,12 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,39 3,11 -0,28 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,19 3,14 -0,05 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

2,84 2,82 -0,02 

Η δημιουργικότητα 2,84 2,70 -0,14 

Οι οργανωτικές ικανότητες 2,79 2,60 -0,19 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

2,75 2,54 -0,21 

Η αριθμητική ικανότητα 2,62 2,80 0,18 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 2,28 2,37 0,09 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό 
πνεύμα 

2,08 2,08 0 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 1,95 1,89 -0,06 

Η γνώση ξένων γλωσσών 1,86 1,87 0,01 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,35 1,54 0,19 

*Ενδεικτική ανάλυση (βάση: n<60) 

 

Min 1,35 1,54 -0,46 

Max 3,98 3,72 0,19 
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Κλάδος Γ:  

Βιομηχανία τροφίμων, Ποτοποιία, Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, Παραγωγή 
προϊόντων καπνού, Κατασκευή ειδών ένδυσης, Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών, 
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, 
κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής, Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων, Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων, Παραγωγή οπτάνθρακα 
και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων, Παραγωγή 
βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, Κατασκευή 
προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες, Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών 
ορυκτών προϊόντων, Παραγωγή βασικών μετάλλων, Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού, Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων 
και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, Κατασκευή 
επίπλων, Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες, Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και 
εξοπλισμού. 

 

Στον κλάδο Γ, μόνο σε 4 δεξιότητες εκτιμάται επάρκεια, οι οποίες μάλιστα βρίσκονται 

πολύ χαμηλά στην κατάταξη ως προς το βαθμό που απαιτούνται. Στις 4 πρώτες 

δεξιότητες, από την άποψη του πόσο απαιτούνται (με βαθμό σημειωτέον κάτω του 4), 

ήτοι ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α , γ ν ώ σ ε ι ς  κ α ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  

σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  ι κ α ν ό τ η τ α  ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  ο μ ά δ α  και 

ι κ α ν ό τ η τ α  ν α  μ α θ α ί ν ο υ ν  ν έ α  π ρ ά γ μ α τ α , η υστέρηση έχει εύρος από 0,14 έως 

0,28. 

Γ. Μεταποίηση 

Δεξιότητες 
Κλάδος Γ 

Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,90 3,65 -0,25 

Γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

3,89 3,75 -0,14 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,85 3,59 -0,26 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

3,83 3,55 -0,28 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,35 3,18 -0,17 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,31 2,86 -0,45 
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Δεξιότητες 
Κλάδος Γ 

Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,28 3,27 -0,01 

Η δημιουργικότητα 3,28 3,09 -0,19 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,07 2,96 -0,11 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,04 2,79 -0,25 

Η αριθμητική ικανότητα 2,72 2,81 0,09 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 2,42 2,50 0,08 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό 
πνεύμα 

2,34 2,24 -0,1 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,25 2,30 0,05 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,59 1,67 0,08 

 

Min 1,59 1,67 -0,45 

Max 3,9 3,75 0,09 

 

 

Κλάδος ΣΤ:  

Κατασκευές κτιρίων, Έργα πολιτικού μηχανικού, Εξειδικευμένες κατασκευαστικές 
δραστηριότητες. 

 

Στον κλάδο των Κατασκευών (ΣΤ), οι εργοδότες αξιολόγησαν ως μείζονες δεξιότητες, 

τις γ ν ώ σ ε ι ς  κ α ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α , την 

ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α  και την ι κ α ν ό τ η τ α  ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  

ο μ ά δ α . Στις εν λόγω δεξιότητες, που ο βαθμός απαίτησης είναι μεταξύ 3,9 και 4,35, η 

υστέρηση έχει εύρος 19 έως 25/100 της μονάδας. 
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ΣΤ. Κατασκευές 

Δεξιότητες 
Κλάδος ΣΤ 

Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,35 4,15 
-0,2 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,93 3,68 
-0,25 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,90 3,71 
-0,19 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

3,87 3,62 
-0,25 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,69 3,35 
-0,34 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,65 3,36 
-0,29 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,54 3,26 
-0,28 

Η αριθμητική ικανότητα 3,46 3,51 
0,05 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,44 3,45 
0,01 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,41 3,43 
0,02 

Η δημιουργικότητα 3,35 3,13 
-0,22 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 2,83 2,90 
0,07 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό 
πνεύμα 

2,78 2,68 
-0,1 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,46 2,58 
0,12 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 2,18 2,18 
0 

 

Min 2,18 2,18 -0,34 

Max 4,35 4,15 0,12 
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Κλάδος Ζ:  

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, 
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, Λιανικό 
εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών. 

 

Στον εμπορικό κλάδο (Ζ) οι απαιτήσεις έχουν μεγάλο εύρος από 1,47 έως 4,34. Η 

υστέρηση είναι καθολική, με την εξαίρεση των δεξιοτήτων για τη γ ν ώ σ η  κ α ι  χ ρ ή σ η  

τ η ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ α ς  και τις ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ε ς  ψ η φ ι α κ έ ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς , η 

δεύτερη εκ των οποίων, πρέπει να σημειωθεί, βρίσκεται κατά την κρίση των 

εργοδοτών στην τελευταία θέση από πλευράς σημαντικότητας. Αξιοσημείωτο είναι 

επίσης το γεγονός ότι στις 3 πρώτες σημαντικότερες δεξιότητες, η επάρκεια των 

εργαζόμενων είναι σημαντικά χαμηλότερη των απαιτήσεων κατά 37 έως 42/100 της 

μονάδας. 

 

Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

Δεξιότητες 
Κλάδος Ζ 

Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,34 3,92 
-0,42 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

4,02 3,63 
-0,39 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,99 3,62 
-0,37 

Γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

3,98 3,76 
-0,22 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,85 3,51 
-0,34 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,68 3,69 
0,01 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,62 3,18 
-0,44 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,62 3,22 
-0,4 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,35 2,99 
-0,36 
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Δεξιότητες 
Κλάδος Ζ 

Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η αριθμητική ικανότητα 3,34 3,25 
-0,09 

Η δημιουργικότητα 3,20 2,94 
-0,26 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,20 3,08 
-0,12 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,95 2,72 
-0,23 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό 
πνεύμα 

2,86 2,59 
-0,27 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,47 1,51 
0,04 

 

Min 1,47 1,51 -0,44 

Max 4,34 3,92 0,04 

 

 

Κλάδος Η:  

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, Πλωτές μεταφορές, Αεροπορικές 
μεταφορές, Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες. 

 

Ο κλάδος Η, Μεταφορές και Αποθήκευση, σε όρους δεξιοτήτων που απαιτούνται (σε 

μέτριο σημειωτέον βαθμό), έχει μία κυρίαρχη ομάδα 5 δεξιοτήτων που είναι οι 

γ ν ώ σ ε ι ς  κ α ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α , η ε υ ε λ ι ξ ί α  

κ α ι  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α , οι ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς , η ι κ α ν ό τ η τ α  

ν α  μ α θ α ί ν ο υ ν  ν έ α  π ρ ά γ μ α τ α  και η ι κ α ν ό τ η τ α  ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  ο μ ά δ α . Σε 

αυτές μεγαλύτερη υστέρηση καταγράφεται στην ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  

π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α  και στην ι κ α ν ό τ η τ α  ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  ο μ ά δ α . 
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Η. Μεταφορά και αποθήκευση 

Δεξιότητες 
Κλάδος Η 

Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται 
με το επάγγελμα 

3,93 3,89 -0,04 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,86 3,56 -0,3 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,45 3,24 -0,21 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,39 3,26 -0,13 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,38 3,04 -0,34 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 2,90 2,79 -0,11 

Οι οργανωτικές ικανότητες 2,86 2,51 -0,35 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

2,85 2,75 -0,1 

Η αριθμητική ικανότητα 2,39 2,62 0,23 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

2,37 2,28 -0,09 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 2,18 2,24 0,06 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,09 2,17 0,08 

Η δημιουργικότητα 1,95 1,95 0 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 1,89 1,86 -0,03 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,48 1,53 0,05 

 

Min 1,48 1,53 -0,35 

Max 3,93 3,89 0,23 
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Κλάδος Θ:  

Καταλύματα, Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης. 

 

Στον κλάδο Θ οι απαιτήσεις έχουν μεγάλο εύρος από 1,47 έως 4,2. Διακρίνονται 2 

δεξιότητες που απαιτούνται σε σημαντικά υψηλότερο βαθμό έναντι των υπόλοιπων. 

Αυτές είναι η ι κ α ν ό τ η τ α  ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  ο μ ά δ α  και οι γ ν ώ σ ε ι ς  κ α ι  

δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α . Επίσης ψηλά βρίσκονται η 

ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α  και οι ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς . 

Άλλο αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στις 8 πρώτες σημαντικότερες για τους 

εργοδότες δεξιότητες, η υστέρηση είναι πολύ σημαντική, πάνω από τα επίπεδα των 

30/100 της μονάδας, έως και 45/100 στη δεξιότητα της ο μ α δ ι κ ή ς  ε ρ γ α σ ί α ς , ήτοι 

στην πρώτη με όρους απαιτήσεων. 

 

Θ. Δραστηριότητες  υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών καταλύματος και 
υπηρεσιών εστίασης 

Δεξιότητες 
Κλάδος Θ 

 

Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,20 3,75 -0,45 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται 
με το επάγγελμα 

4,19 3,86 -0,33 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,02 3,70 -0,32 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,97 3,65 -0,32 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,81 3,40 -0,41 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,70 3,38 -0,32 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,63 3,20 -0,43 

Η δημιουργικότητα 3,57 3,27 -0,3 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,47 3,48 0,01 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,20 2,98 -0,22 
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Δεξιότητες 
Κλάδος Θ 

 

Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,00 2,90 -0,1 

Η αριθμητική ικανότητα 2,87 2,89 0,02 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,72 2,50 -0,22 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 2,33 2,46 0,13 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,47 1,47 0 

 

Min 1,47 1,47 -0,45 

Max 4,2 3,86 0,13 

 

 

Κλάδος Ι:  

Εκδοτικές δραστηριότητες, Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις, Δραστηριότητες προγραμματισμού και 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, Τηλεπικοινωνίες, Δραστηριότητες προγραμματισμού, 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες, 
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας. 

 

Στον κλάδο της Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κατεξοχήν απαιτούνται οι β α σ ι κ έ ς  

ψ η φ ι α κ έ ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  και οι ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς . Το μείζον όμως 

που θα πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι ο εν λόγω κλάδος, ως προς το πόσο 

απαιτούνται, σ ε  7  α π ό  τ ι ς  1 5  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  δ ί ν ε ι  τ ι μ έ ς  ά ν ω  τ ο υ  4  κ α ι  σ ε  

ό λ ε ς  ά ν ω  τ ο υ  3 . Κατά συνέπεια ο κλάδος Ι είναι κλάδος υψηλών απαιτήσεων ως 

προς τις δεξιότητες που μελετώνται. Αναφορικά με το βαθμό επάρκειας των 

εργαζόμενων, αυτός καλύπτει τις απαιτήσεις μόνο σε 5 από τις 15 δεξιότητες. 
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Κλάδος Ι: Διασπορά των τιμών των 15 δεξιοτήτων, με κριτήριο το πόσο  

απαιτούνται, στην περιοχή άνω του 3 

 

 

Ι. Επικοινωνία και ενημέρωση* 

Δεξιότητες 
Κλάδος Ι 

 

Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 4,57 4,37 -0,2 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,57 4,09 -0,48 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,38 3,92 -0,46 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,17 3,83 -0,34 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,12 3,76 -0,36 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

4,07 4,12 0,05 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

4,05 3,68 -0,37 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,94 3,66 -0,28 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,93 3,63 -0,3 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται 
με το επάγγελμα 

3,88 3,89 0,01 
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Δεξιότητες 
Κλάδος Ι 

 

Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η αριθμητική ικανότητα 3,80 3,86 0,06 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 3,55 3,29 -0,26 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,45 3,88 0,43 

Η δημιουργικότητα 3,43 3,49 0,06 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,07 2,71 -0,36 

*Ενδεικτική ανάλυση (βάση: n<60) 

 

Min 3,07 2,71 -0,48 

Max 4,57 4,37 0,43 

 

 

Κλάδος Μ:  

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες, Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες 
παροχής συμβουλών διαχείρισης, Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 
μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, Κτηνιατρικές 
δραστηριότητες, Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, 
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς. 

 

Ο κλάδος Μ έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον προηγούμενο κλάδο Ι, καθώς ομοίως 

είναι υψηλών απαιτήσεων. Ειδικότερα, οι τιμές σε όρους απαιτήσεων κυμαίνονται σε 

επίπεδα από 3,04 έως 4,60 και με 10 από τις 15 δεξιότητες να βρίσκονται σε επίπεδο 

ανώτερο του 4. Οι απαιτήσεις καλύπτονται μόνο σε 3 από τις 15 δεξιότητες, οι οποίες 

είναι η κ α λ ή  γ ν ώ σ η  κ α ι  χ ρ ή σ η  τ η ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ α ς , η α ρ ι θ μ η τ ι κ ή  

ι κ α ν ό τ η τ α  (με τιμές άνω του 4) και η γ ν ώ σ η  ξ έ ν ω ν  γ λ ω σ σ ώ ν . Στις 5 από τις 8 

σημαντικότερες δεξιότητες η υστέρηση ξεπερνά τα 30/100 της μονάδας. 
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Κλάδος Μ: Διασπορά των τιμών των 15 δεξιοτήτων με κριτήριο το πόσο  

απαιτούνται, στην περιοχή άνω του 3 

 

 

Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 

Δεξιότητες 
Κλάδος Μ 

Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 4,60 4,43 -0,17 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,50 4,10 -0,4 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται 
με το επάγγελμα 

4,38 4,08 -0,3 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,36 4,11 -0,25 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,29 4,02 -0,27 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,29 3,96 -0,33 

Οι οργανωτικές ικανότητες 4,21 3,76 -0,45 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

4,11 3,60 -0,51 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

4,07 4,10 0,03 

Η αριθμητική ικανότητα 4,04 4,04 0 
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Δεξιότητες 
Κλάδος Μ 

Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,95 3,64 -0,31 

Η δημιουργικότητα 3,63 3,40 -0,23 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 3,50 3,32 -0,18 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,27 2,97 -0,3 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,04 3,39 0,35 

 

Min 3,04 2,97 -0,51 

Max 4,6 4,43 0,35 

 

 

Κλάδος Ν:  

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης, Δραστηριότητες απασχόλησης, Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και 
συναφείς δραστηριότητες, Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας, Δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, 
γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις 
επιχειρήσεις. 

 

Στον κλάδο Ν, οι σημαντικότερες δεξιότητες είναι η ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  

π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α , οι ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς  και οι γ ν ώ σ ε ι ς  κ α ι  

δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α . Το έλλειμμα κυμαίνεται από 

31 έως 59/100. Επάρκεια μεταξύ των 15 δεξιοτήτων διαπιστώνεται μόνο στην κ α λ ή  

γ ν ώ σ η  κ α ι  χ ρ ή σ η  τ η ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ α ς  και στην α ρ ι θ μ η τ ι κ ή  

ι κ α ν ό τ η τ α . 
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Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές  δραστηριότητες* 

Δεξιότητες 
Κλάδος Ν 

Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,28 3,69 -0,59 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,14 3,65 -0,49 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται 
με το επάγγελμα 

4,12 3,81 -0,31 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,99 3,68 -0,31 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,95 3,60 -0,35 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,94 3,49 -0,45 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,91 3,83 -0,08 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,80 3,80 0 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,74 3,25 -0,49 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,65 2,94 -0,71 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,46 2,93 -0,53 

Η αριθμητική ικανότητα 3,08 3,11 0,03 

Η δημιουργικότητα 2,87 2,56 -0,31 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 2,25 2,03 -0,22 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,18 2,09 -0,09 

*Ενδεικτική ανάλυση (βάση: n<60) 

 

Min 2,18 2,03 -0,71 

Max 4,28 3,83 0,03 
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Κλάδος Σ:  

Δραστηριότητες οργανώσεων, Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή 
οικιακής χρήσης, Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών. 

 

Τέλος, ο κλάδος Σ έδωσε επίπεδα απαιτήσεων ως προς τις δεξιότητες σε ένα πολύ 

μεγάλο εύρος από 1,02 έως 4,32. Για 5 δεξιότητες τεκμηριώνεται ότι οι απαιτήσεις είναι 

υψηλές, με έλλειμμα όμως 14 έως 59/100. Αυτές είναι η ι κ α ν ό τ η τ α  ν α  μ α θ α ί ν ο υ ν  

ν έ α  π ρ ά γ μ α τ α , οι ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς , οι γ ν ώ σ ε ι ς  κ α ι  

δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α , η ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  

π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α  και η ι κ α ν ό τ η τ α  ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  ο μ ά δ α . Άλλο 

χαρακτηριστικό του κλάδου είναι ότι επάρκεια διαπιστώνεται μόνο σε 3 δεξιότητες 

που κατεξοχήν δεν απαιτούνται. 

 

Κλάδος Σ: Διασπορά των τιμών των 15 δεξιοτήτων με κριτήριο το πόσο απαιτούνται 
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Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών* 

Δεξιότητες 
Κλάδος Σ 

Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,32 3,73 -0,59 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,24 3,96 -0,28 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται 
με το επάγγελμα 

4,23 4,01 -0,22 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,08 3,94 -0,14 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,97 3,72 -0,25 

Η δημιουργικότητα 3,78 3,53 -0,25 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,63 3,26 -0,37 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,51 3,19 -0,32 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,29 3,27 -0,02 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,02 2,82 -0,2 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

2,90 2,75 -0,15 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,51 2,51 0 

Η αριθμητική ικανότητα 2,32 2,27 -0,05 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 1,74 1,85 0,11 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,02 1,06 0,04 

*Ενδεικτική ανάλυση (βάση: n<60) 

 

Min 1,02 1,06 -0,59 

Max 4,32 4,01 0,11 
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Αποτελέσματα ανά περιφέρεια  

Εξετάζοντας τις μ έ σ ε ς  τ ι μ έ ς  τ ω ν  δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν  για το βαθμό που, κατά τους 

εργοδότες, οι εργαζόμενοι τις δ ι α θ έ τ ο υ ν  (με άλλα λόγια για τις 15 εξεταζόμενες 

δεξιότητες κατά μέσο όρο τι επίδοση σχηματίζεται), προκύπτει ένα εύρος από 2,96 

έως 3,36 ήτοι χάσμα 40/100 της μονάδας μεταξύ της περιφέρειας με τη χειρότερη 

επίδοση (Δυτική Ελλάδα) και της περιφέρειας με την καλύτερη (Βόρειο Αιγαίο). 

Εξετάζοντας τις δ ι α φ ο ρ έ ς  συγκριτικά με το πόσο απαιτούνται οι 15 δεξιότητες, 

φαίνονται υστερήσεις της τάξης από 10 έως 31/100 της μονάδας μεταξύ της 

περιφέρειας με την καλύτερη επίδοση (Θεσσαλία) και της περιφέρειας με τη χειρότερη 

(Δυτική Ελλάδα). 

Υπογραμμίζεται ότι η παρατήρηση των μέσων τιμών των 15 δεξιοτήτων είναι κατά 

πολύ ασφαλέστερη έναντι της κάθε δεξιότητας ξεχωριστά, ανά περιφέρεια, καθώς, 

στη δεύτερη περίπτωση η πολυκλαδική κατανομή που ορίστηκε για το σύνολο της 

χώρας δεν ήταν εφικτό να εκπληρωθεί. 

Αττική και Κεντρική Μακεδονία για τις οποίες υπάρχει μεγάλος αριθμός αναφορών, 

έχουν εικόνα που προσομοιάζει, όπως αναμένονταν, με το σύνολο της  επικράτειας. Η 

παρατηρούμενη διαφορά έγκειται στην ένταση των απαιτήσεων (μεγαλύτερες), αλλά 

και στην επάρκεια, σε μικρότερο όμως βαθμό. 

 

Μέσες τιμές των 15 δεξιοτήτων 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 3,26 2,96 -0,31 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 3,18 3,06 -0,11 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 3,24 3,10 -0,13 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3,37 3,12 -0,25 

ΗΠΕΙΡΟΣ 3,33 3,13 -0,20 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3,36 3,13 -0,22 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 3,25 3,15 -0,10 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 3,32 3,16 -0,17 

ΚΡΗΤΗ 3,44 3,21 -0,23 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 3,47 3,24 -0,23 

ΑΤΤΙΚΗ 3,47 3,28 -0,19 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3,50 3,29 -0,21 

ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟ 3,51 3,36 -0,15 

 

Μέσες τιμές των 15 δεξιοτήτων 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 3,26 2,96 -0,31 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3,37 3,12 -0,25 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 3,47 3,24 -0,23 

ΚΡΗΤΗ 3,44 3,21 -0,23 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3,36 3,13 -0,22 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3,50 3,29 -0,21 

ΗΠΕΙΡΟΣ 3,33 3,13 -0,20 

ΑΤΤΙΚΗ 3,47 3,28 -0,19 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 3,32 3,16 -0,17 

ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟ 3,51 3,36 -0,15 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 3,24 3,10 -0,13 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 3,18 3,06 -0,11 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 3,25 3,15 -0,10 
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Αττική 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,23 4,02 -0,2 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,02 3,7 -0,32 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,01 3,68 -0,34 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,98 3,72 -0,26 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,97 3,67 -0,29 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,68 3,69 0,01 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,68 3,29 -0,39 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,57 3,26 -0,31 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,51 3,19 -0,32 

Η δημιουργικότητα 3,3 3,07 -0,24 

Η αριθμητική ικανότητα 3,26 3,26 0,01 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,26 3,27 0,01 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,95 2,95 0 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,65 2,42 -0,23 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 2,04 2,06 0,02 

Συνολικός Μ.Ο. 3,47 3,28 -0,19 
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Κεντρική Μακεδονία 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,21 3,87 -0,34 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,11 3,86 -0,24 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,08 3,72 -0,36 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,07 3,75 -0,32 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,02 3,66 -0,36 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,79 3,32 -0,47 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,74 3,75 0,01 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,72 3,4 -0,31 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,5 3,15 -0,35 

Η δημιουργικότητα 3,38 3,17 -0,21 

Η αριθμητική ικανότητα 3,29 3,27 -0,02 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,06 3 -0,06 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,89 2,68 -0,21 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,73 2,85 0,13 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,87 1,86 -0,01 

Συνολικός Μ.Ο. 3,5 3,29 -0,21 
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Θεσσαλία 

Θεσσαλία Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,39 3,41 0,02 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,47 2,47 0,00 

Η αριθμητική ικανότητα 2,93 3,10 0,17 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 2,99 3,00 0,01 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,86 1,84 -0,02 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

3,88 3,85 -0,03 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,89 3,69 -0,19 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,88 3,70 -0,17 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,82 3,53 -0,28 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 3,27 3,13 -0,15 

Η δημιουργικότητα 3,06 3,05 -0,01 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,86 3,60 -0,26 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,53 3,36 -0,17 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,50 2,39 -0,11 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,47 3,15 -0,32 

Συνολικός Μ.Ο. 3,25 3,15 -0,10 
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Δυτική Ελλάδα 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,25 3,21 -0,04 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,52 2,48 -0,04 

Η αριθμητική ικανότητα 2,91 2,92 0,01 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 2,80 2,79 -0,01 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,69 1,57 -0,12 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,05 3,68 -0,37 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,95 3,39 -0,56 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,00 3,51 -0,49 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,84 3,55 -0,29 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 3,15 2,73 -0,41 

Η δημιουργικότητα 3,08 2,63 -0,45 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,91 3,52 -0,39 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,64 3,11 -0,53 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,65 2,39 -0,27 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,51 2,87 -0,64 

Συνολικός Μ.Ο. 3,26 2,96 -0,31 
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Ανατολική  Μακεδονία και Θράκη 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,39 3,39 0,00 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,19 2,35 0,16 

Η αριθμητική ικανότητα 3,12 3,21 0,09 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 2,81 2,79 -0,03 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,59 1,61 0,03 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

3,83 3,71 -0,12 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,77 3,61 -0,16 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,89 3,63 -0,27 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,95 3,69 -0,25 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 2,81 2,65 -0,16 

Η δημιουργικότητα 3,03 2,88 -0,15 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,88 3,64 -0,24 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,52 3,27 -0,25 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,49 2,43 -0,07 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,38 3,08 -0,30 

Συνολικός Μ.Ο. 3,18 3,06 -0,11 
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Πελοπόννησος 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,62 3,62 0,00 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,97 2,92 -0,05 

Η αριθμητική ικανότητα 3,33 3,28 -0,05 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,30 3,13 -0,18 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,82 1,91 0,09 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 
που σχετίζονται με το επάγγελμα 

3,91 3,61 -0,30 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,91 3,59 -0,32 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,18 3,61 -0,57 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,04 3,82 -0,22 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,41 2,95 -0,46 

Η δημιουργικότητα 3,27 3,04 -0,23 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,00 3,71 -0,29 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,75 3,42 -0,33 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,95 2,77 -0,18 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,66 3,25 -0,41 

Συνολικός Μ.Ο. 3,47 3,24 -0,23 
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Κρήτη 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,60 3,60 0,00 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,06 2,99 -0,08 

Η αριθμητική ικανότητα 3,15 3,16 0,01 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,14 2,91 -0,22 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,86 1,85 -0,01 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,03 3,81 -0,21 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,01 3,54 -0,47 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,01 3,85 -0,16 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,13 3,88 -0,25 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 3,46 3,05 -0,41 

Η δημιουργικότητα 3,29 3,06 -0,23 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,95 3,46 -0,49 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,74 3,38 -0,36 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,73 2,46 -0,26 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,40 3,08 -0,33 

Συνολικός Μ.Ο. 3,44 3,21 -0,23 
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Στερεά Ελλάδα 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,54 3,53 -0,01 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,46 2,37 -0,09 

Η αριθμητική ικανότητα 3,08 3,11 0,04 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 2,81 2,91 0,10 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,85 1,86 0,01 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

3,92 3,87 -0,05 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,06 3,78 -0,28 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,00 3,77 -0,23 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,94 3,61 -0,33 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 2,95 2,68 -0,27 

Η δημιουργικότητα 3,38 3,09 -0,29 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,92 3,57 -0,35 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,56 3,30 -0,25 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,85 2,68 -0,16 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,56 3,20 -0,35 

Συνολικός Μ.Ο. 3,32 3,16 -0,17 
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Ήπειρος 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,37 3,37 0,00 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,46 2,47 0,01 

Η αριθμητική ικανότητα 3,41 3,29 -0,12 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,03 2,96 -0,06 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,90 1,88 -0,01 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,18 3,94 -0,24 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,05 3,73 -0,32 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,00 3,59 -0,41 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,64 3,45 -0,19 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 3,15 2,85 -0,31 

Η δημιουργικότητα 3,14 2,97 -0,17 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,99 3,65 -0,33 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,40 3,12 -0,28 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,73 2,47 -0,26 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,54 3,18 -0,36 

Συνολικός Μ.Ο. 3,33 3,13 -0,20 
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Νότιο Αιγαίο 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,57 3,56 -0,01 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,04 2,84 -0,20 

Η αριθμητική ικανότητα 3,03 2,91 -0,12 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 2,49 2,49 0,00 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,63 1,57 -0,05 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 
που σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,08 3,69 -0,39 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,05 3,55 -0,51 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,96 3,65 -0,31 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,85 3,57 -0,28 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,28 2,85 -0,43 

Η δημιουργικότητα 3,60 3,25 -0,35 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,77 3,52 -0,25 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,60 3,43 -0,17 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,87 2,72 -0,15 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,67 3,16 -0,51 

Συνολικός Μ.Ο. 3,37 3,12 -0,25 
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Δυτική Μακεδονία 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,51 3,51 0,00 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,39 2,34 -0,05 

Η αριθμητική ικανότητα 3,24 3,30 0,07 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 2,82 2,82 0,00 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,74 1,88 0,14 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,28 3,82 -0,46 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,04 3,67 -0,37 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,07 3,58 -0,49 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,05 3,66 -0,39 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 3,34 3,03 -0,32 

Η δημιουργικότητα 3,25 3,05 -0,20 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,01 3,58 -0,43 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,42 3,08 -0,34 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,74 2,59 -0,14 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,49 3,11 -0,38 

Συνολικός Μ.Ο. 3,36 3,13 -0,22 
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Ιόνια Νησιά 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,41 3,41 0,00 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,80 2,88 0,08 

Η αριθμητική ικανότητα 3,09 3,13 0,04 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 2,43 2,59 0,16 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,39 1,41 0,03 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,19 4,05 -0,13 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,87 3,60 -0,27 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,01 3,72 -0,29 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,87 3,51 -0,36 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 2,95 2,80 -0,15 

Η δημιουργικότητα 2,89 2,79 -0,11 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,84 3,53 -0,31 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,55 3,28 -0,27 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,80 2,67 -0,13 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,45 3,20 -0,25 

Συνολικός Μ.Ο. 3,24 3,10 -0,13 
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Βόρειο Αιγαίο 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,55 3,58 0,03 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,09 3,13 0,04 

Η αριθμητική ικανότητα 3,38 3,42 0,04 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,25 3,34 0,09 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 2,20 2,11 -0,09 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,12 4,03 -0,09 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,11 3,80 -0,30 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,08 3,79 -0,29 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,91 3,71 -0,20 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 3,58 3,22 -0,36 

Η δημιουργικότητα 3,29 3,13 -0,16 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,92 3,76 -0,16 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,55 3,26 -0,29 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,99 2,80 -0,18 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,63 3,29 -0,34 

Συνολικός Μ.Ο. 3,51 3,36 -0,15 

 

Η μελέτη των αποτελεσμάτων ανά περιφέρεια, σχετικά με το εύρος των μεταξύ τους 

διαφορών, έδωσε τις παρακάτω πληροφορίες, τις οποίες όπως προαναφέρθηκε θα 

πρέπει να "διαβαστούν" με πολύ επιφύλαξη και η προσοχή να εστιαστεί μόνο στο 

κατώφλι (χαμηλότερη) και στο εύρος των τιμών (από έως). 
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 Καλή γνώση και χρήση της Ελληνικής γλώσσας  

 

min 3,21  max 3,75 

 

 Γνώση ξένων γλωσσών 

 

min 2,34  max 3,13 
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 Αριθμητική ικανότητα 

 

min 2,91  max 3,42 

 

 Βασικές ψηφιακές δεξιότητες 

 

min 2,49  max 3,34 
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 Εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 

 

min 1,41  max 2,11 

 

 Επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση του 

επαγγέλματος 

 

min 3,61  max 4,05 
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 Ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 

 

min 3,39 max 3,80 

 

 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

 

min 3,51  max 3,85 
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 Επικοινωνιακές ικανότητες 

 

min 3,45  max 3,88 

 

 Ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 

 

min 2,65  max 3,22 
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 Δημιουργικότητα 

 

min 2,63  max 3,25 

 

 Ικανότητα εργασίας σε ομάδα 

 

min 3,46  max 3,76 
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 Ανάληψη πρωτοβουλίας 

 

min 3,08  max 3,43 

 

 Επιχειρηματικό πνεύμα 

 

min 2,39  max 2,80 

 



ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2015  

3ο Παραδοτέο: Τελική Ερευνητική Έκθεση 

 
 
 

 
 

 

Σελίδα | 89 

 
 

 Οργανωτικές ικανότητες 

 

min 2,87  max 3,32 
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Αποτελέσματα ανά ειδικότητα  

Η επισκόπηση των ειδικοτήτων, στο επίπεδο της μ ο ν ο ψ ή φ ι α ς  α ν ά λ υ σ η ς  ISCO-

08, δίνει ως πληροφορία την αναμενόμενη διακύμανση σε υψηλά επίπεδα των 

απαιτήσεων για τα «Ανώτερα Διευθυντικά και Διοικητικά Στελέχη» (σε 12 από τις 15 

δεξιότητες, απαιτήσεις άνω του 4). Την ίδια στιγμή η εν λόγω ειδικότητα εμφανίζει 

επάρκεια μόνο στην κ α λ ή  γ ν ώ σ η  κ α ι  χ ρ ή σ η  τ η ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ α ς  και 

στην α ρ ι θ μ η τ ι κ ή  ι κ α ν ό τ η τ α . Σε 7 δεξιότητες (ο ρ γ α ν ω τ ι κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς ,  

ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς ,  γ ν ώ σ ε ι ς  κ α ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  

σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  ι κ α ν ό τ η τ α  ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  ο μ ά δ α ,  

β α σ ι κ έ ς  ψ η φ ι α κ έ ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς ,  α ν ά λ η ψ η  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ς ,  γ ν ώ σ η  ξ έ ν ω ν  

γ λ ω σ σ ώ ν ), παρά την ανεπάρκεια, η επίδοση είναι υψηλή, ενώ αξιοσημείωτη είναι η 

μεγαλύτερη υστέρηση η οποία καταγράφεται στην ι κ α ν ό τ η τ α  ε π ί λ υ σ η ς  

σ ύ ν θ ε τ ω ν  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν . Το στοιχείο αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στο 

γεγονός ότι οι προσδοκίες των εργοδοτών είναι τα διευθυντικά στελέχη να επιλύουν 

τα μείζονα προβλήματα χωρίς αυτά να φτάνουν για επίλυση στους ίδιους. Μία δεύτερη 

πολύ σημαντική υστέρηση παρουσιάζεται στις ο ρ γ α ν ω τ ι κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς  

(38/100). 

 

ISCO 08: 1 Ανώτερα Διευθυντικά και Διοικητικά στελέχη 
11 ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
13 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
14 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι οργανωτικές ικανότητες  4,49 4,11 -0,38 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες  4,48 4,17 -0,31 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 

προβλημάτων  
4,41 3,97 -0,44 

Οι γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με 

το επάγγελμα 
4,40 4,16 -0,24 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα  4,34 4,01 -0,33 
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Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες   4,27 4,12 -0,15 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα  4,22 3,91 -0,31 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας  4,22 4,09 -0,13 

Η γνώση ξένων γλωσσών  4,21 4,17 -0,04 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα  4,21 3,92 -0,29 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 

γλώσσας 

4,17 4,29 0,12 

Η αριθμητική ικανότητα  4,17 4,38 0,21 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,89 3,60 -0,29 

Η δημιουργικότητα  3,85 3,72 -0,13 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 3,26 2,99 -0,27 

Συνολικός Μ.Ο. 4,17 3,97 -0,20 

 

Στην ειδικότητα «Προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί», επίσης, οι απαιτήσεις είναι υψηλές 

(σε 11 από τις 15 δεξιότητες, οι απαιτήσεις είναι άνω του 4) και δεν καλύπτονται με 

επάρκεια, με την εξαίρεση της γ ν ώ σ η ς  κ α ι  χ ρ ή σ η ς  τ η ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ α ς , 

της α ρ ι θ μ η τ ι κ ή ς  ι κ α ν ό τ η τ α ς  και της γ ν ώ σ η ς  ξ έ ν ω ν  γ λ ω σ σ ώ ν . Σημαντική 

απόκλιση από το επίπεδο των προσδοκιών παρατηρείται στην ι κ α ν ό τ η τ α  

ε π ί λ υ σ η ς  σ ύ ν θ ε τ ω ν  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  και στις ο ρ γ α ν ω τ ι κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς . 

Επίσης υψηλό έλλειμμα παρουσιάζεται στην ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 

και στην ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 
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ISCO 08: 2 Προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί 
21 ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
22 ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
23 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
24 ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
25 ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
26 ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 

που σχετίζονται με το επάγγελμα 
4,47 4,24 -0,23 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,44 4,12 -0,32 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες   4,32 4,30 -0,02 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες  4,31 4,12 -0,19 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα  4,31 3,99 -0,31 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,27 4,11 -0,15 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 

προβλημάτων  
4,19 3,84 -0,35 

Οι οργανωτικές ικανότητες  4,14 3,78 -0,35 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 

γλώσσας  
4,13 4,18 0,05 

Η αριθμητική ικανότητα  4,04 4,10 0,06 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας  4,01 3,81 -0,20 

Η δημιουργικότητα  3,78 3,61 -0,17 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 3,56 3,50 -0,06 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,26 3,64 0,39 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,18 2,97 -0,21 

Συνολικός Μ.Ο. 4,03 3,89 -0,14 
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Οι «Τεχνικοί και βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα» εμφανίζουν, συγκριτικά 

με τις προηγούμενες ειδικότητες, χαμηλότερα επίπεδα απαιτήσεων. Επίσης 

παρουσιάζουν υστέρηση στις περισσότερες δεξιότητες, με μεγαλύτερο «κενό» στην 

ι κ α ν ό τ η τ α  ν α  μ α θ α ί ν ο υ ν  ν έ α  π ρ ά γ μ α τ α  και στις ο ρ γ α ν ω τ ι κ έ ς  

ι κ α ν ό τ η τ ε ς . Στις 7 σημαντικότερες από πλευράς απαιτήσεων δεξιότητες, η 

υστέρηση κατά μέσο όρο είναι της τάξης των 30/100 της μονάδας. Από πλευράς 

επάρκειας, διακρίνονται στις ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς , στις 

ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  γ ν ώ σ ε ι ς  κ α ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  

ε π ά γ γ ε λ μ α  και στην ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α . 

 

ISCO 08: 3 Τεχνικοί και βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 
31 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
32 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
33 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
34 ΒΟΗΘΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
35 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες  4,36 4,06 -0,30 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,34 3,91 -0,43 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 

που σχετίζονται με το επάγγελμα 
4,33 4,06 -0,28 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα  4,20 3,98 -0,22 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,17 3,88 -0,29 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες   4,06 3,91 -0,15 

Οι οργανωτικές ικανότητες  4,00 3,55 -0,44 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 

γλώσσας  
3,96 3,96 0,00 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 

προβλημάτων  
3,75 3,41 -0,34 
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Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας  3,65 3,46 -0,19 

Η δημιουργικότητα  3,41 3,24 -0,17 

Η αριθμητική ικανότητα  3,38 3,48 0,11 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,94 3,06 0,12 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,89 2,75 -0,14 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 2,43 2,41 -0,02 

Συνολικός Μ.Ο. 3,72 3,54 -0,18 

 

Ακόμη χαμηλότερα σε απαιτήσεις καταγράφονται οι «Γραφείς», οι οποίοι έχουν και τη 

μεγαλύτερη κατά μέσο όρο υστέρηση, ως προς την επάρκεια τους, από όλες τις 

ειδικότητες που έγινε επεξεργασία. Στις 5 βασικότερες δεξιότητες (ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  

ι κ α ν ό τ η τ ε ς ,  ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α ,  β α σ ι κ έ ς  ψ η φ ι α κ έ ς  

δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς ,  ι κ α ν ό τ η τ α  ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  ο μ ά δ α ,  ι κ α ν ό τ η τ α  ν α  μ α θ α ί ν ο υ ν  

ν έ α  π ρ ά γ μ α τ α ) υστερούν πολύ σημαντικά, κατά 41/100 της μονάδας. Οι "κορυφές" 

του ελλείμματος εντοπίζονται στην ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α , καθώς και στην ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  

π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α . 
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ISCO 08: 4 Γραφείς 
41 ΓΡΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 
42 ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 
43 ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ  
44 ΑΛΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΣ 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες  4,48 3,96 -0,52 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα  4,16 3,62 -0,53 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες   4,11 3,92 -0,19 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,08 3,68 -0,41 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,93 3,52 -0,41 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας  3,88 3,41 -0,47 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 

γλώσσας  
3,85 3,85 0,00 

Οι οργανωτικές ικανότητες  3,82 3,45 -0,37 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 

που σχετίζονται με το επάγγελμα 
3,75 3,45 -0,31 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 

προβλημάτων  
3,75 3,15 -0,60 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,70 3,41 -0,29 

Η αριθμητική ικανότητα  3,50 3,43 -0,07 

Η δημιουργικότητα  3,06 2,81 -0,25 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,75 2,52 -0,23 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,85 1,78 -0,08 
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Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Συνολικός Μ.Ο. 3,64 3,33 -0,31 

 

Οι «Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και στις πωλήσεις», αν και σημειώνουν 

πολύ καλή επίδοση στις επικοινωνιακές ικανότητες, παρόλα αυτά δεν καλύπτουν τις 

προσδοκίες και μάλιστα με σημαντική υστέρηση περίπου 50/100 της μονάδας. Στις 5 

πιο σημαντικές δεξιότητες (ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς ,  ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  

π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α ,  ι κ α ν ό τ η τ α  ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  ο μ ά δ α ,  

ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  γ ν ώ σ ε ι ς  κ α ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  

ε π ά γ γ ε λ μ α ,  ι κ α ν ό τ η τ α  ν α  μ α θ α ί ν ο υ ν  ν έ α  π ρ ά γ μ α τ α ) η ανεπάρκεια 

προσεγγίζει τα 40/100 της μονάδας. Η "κορυφή" του ελλείμματος εντοπίζεται στις 

ο ρ γ α ν ω τ ι κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς . 

 

ISCO 08: 5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και στις πωλήσεις 
51 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
52 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
53 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
54 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες  4,47 4,00 -0,47 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα  4,05 3,66 -0,39 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,03 3,62 -0,40 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 

που σχετίζονται με το επάγγελμα 
3,99 3,75 -0,24 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,98 3,56 -0,42 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 

γλώσσας  
3,79 3,79 0,00 
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Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι οργανωτικές ικανότητες  3,75 3,25 -0,49 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας  3,72 3,32 -0,40 

Η δημιουργικότητα  3,45 3,15 -0,29 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 

προβλημάτων  
3,27 2,92 -0,35 

Η αριθμητική ικανότητα  3,23 3,09 -0,14 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,95 2,64 -0,31 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,89 2,76 -0,13 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες   2,85 2,77 -0,09 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,30 1,30 0,00 

Συνολικός Μ.Ο. 3,45 3,17 -0,28 

 

Στις ειδικότητες του πρωτογενή τομέα σημειώνεται ότι η ανάλυση είναι στατιστικά μη 

σημαντική λόγω ανεπαρκούς αριθμού δείγματος. Αμιγώς ενδεικτικά μπορεί να ειπωθεί 

ότι οι περισσότερες απαιτήσεις είναι αρκετά χαμηλές και κατά μέσο όρο σχεδόν 

καλύπτονται.  
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ISCO 08: 6 Ειδικευμένοι γεωργοί , κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς*  
61 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ 
62 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΔΑΣΩΝ, ΑΛΙΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΟΙ 
63 ΓΕΩΡΓΟΙ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ, ΨΑΡΑΔΕΣ, ΚΥΝΗΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4 3,8 -0,21 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,94 3,67 -0,27 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που 

σχετίζονται με το επάγγελμα 
3,86 3,79 -0,07 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,75 3,51 -0,24 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,5 3,68 0,17 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,39 3,12 -0,26 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 

γλώσσας 
3,25 3,25 0 

Η δημιουργικότητα 2,96 2,93 -0,04 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,79 2,74 -0,05 

Η αριθμητική ικανότητα 2,76 3,01 0,25 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 

προβλημάτων 
2,67 2,63 -0,04 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 2,26 2,64 0,38 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 1,76 1,67 -0,09 

Η γνώση ξένων γλωσσών 1,76 1,64 -0,12 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1 1 0 

Συνολικός Μ.Ο. 2,91 2,87 -0,04 

* Η ανάλυση στην ειδικότητα αυτή είναι στατιστικά μη σημαντική λόγω ανεπαρκούς 
αριθμού δείγματος 
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Στην ειδικότητα «Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα», ο μέσος 

όρος των απαιτήσεων είναι 3,14 και ο "δείκτης επάρκειας" βρίσκεται 19/100 

χαμηλότερα. Στις 2 σημαντικότερες δεξιότητες, που είναι οι ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  

γ ν ώ σ ε ι ς  κ α ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  και η 

ι κ α ν ό τ η τ α  ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  ο μ ά δ α , οι απαιτήσεις δεν καλύπτονται. Στις 

ο ρ γ α ν ω τ ι κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς  και στην α ν ά λ η ψ η  π ρ ω τ ο β ο υ λ ι ώ ν  σημειώνεται η 

μεγαλύτερη υστέρηση. 

 

ISCO 08: 7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 
71 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
72 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
73 ΧΡΥΣΟΧΟΙ, ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ, ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ 
74 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
75 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 

που σχετίζονται με το επάγγελμα 
4,09 3,91 -0,18 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,98 3,64 -0,34 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,85 3,54 -0,32 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα  3,75 3,49 -0,26 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας  3,58 3,19 -0,39 

Οι οργανωτικές ικανότητες  3,51 3,11 -0,40 

Η δημιουργικότητα  3,42 3,14 -0,28 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες  3,40 3,30 -0,10 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 

γλώσσας  
3,29 3,29 0,00 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 

προβλημάτων  
3,26 2,99 -0,28 
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Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η αριθμητική ικανότητα  2,91 2,91 0,00 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,52 2,37 -0,15 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,29 2,02 -0,28 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες   2,13 2,24 0,11 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,14 1,22 0,08 

Συνολικός Μ.Ο. 3,14 2,96 -0,19 

 

Η ειδικότητα 8 έχει πολύ χαμηλές κατά μέσο όρο απαιτήσεις που εν πολλοίς, κατά 

μέσο όρο επίσης, καλύπτονται. Η μείζονα δεξιότητα είναι οι ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  

γ ν ώ σ ε ι ς  κ α ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α , στην οποία η 

επίδοση είναι καλή αν και σημειώνεται μικρή υστέρηση. 

 

ISCO 08: 8 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 
εξοπλισμού και συναρμολογητές 
81 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
82 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 
83 ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 

που σχετίζονται με το επάγγελμα 
4,17 4,09 -0,08 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα  3,74 3,53 -0,21 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,42 3,20 -0,22 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,11 2,72 -0,39 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες  3,00 3,02 0,02 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας  2,62 2,44 -0,19 
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Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι οργανωτικές ικανότητες  2,42 2,03 -0,39 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 

γλώσσας  
2,39 2,29 -0,10 

Η αριθμητική ικανότητα  1,91 2,27 0,36 

Η γνώση ξένων γλωσσών 1,64 2,04 0,39 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 

προβλημάτων  
1,61 1,50 -0,11 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 1,53 1,53 0,00 

Η δημιουργικότητα  1,46 1,41 -0,05 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες   1,40 1,58 0,18 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,01 1,11 0,10 

Συνολικός Μ.Ο. 2,36 2,32 -0,04 

 

Τέλος, η ειδικότητα 9 «Ανειδίκευτοι, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες», έχουν την 

αναμενόμενη χαμηλή διακύμανση απαιτήσεων και μία καλή επίδοση σε δεξιότητες 

που δεν αναμένονταν. Αυτή είναι άνευ σημασίας και θα πρέπει να αποδοθεί στο ότι οι 

απαιτήσεις στις εν λόγω δεξιότητες είναι πολύ χαμηλές σε ένα εύρος από 1 έως 1,56. 

Κατά μία έννοια οι επιδόσεις των ανειδίκευτων εργατών στην Ε λ λ η ν ι κ ή  γ λ ώ σ σ α , 

στην α ρ ι θ μ η τ ι κ ή  ι κ α ν ό τ η τ α , στη γ ν ώ σ η  ξ έ ν ω ν  γ λ ω σ σ ώ ν , στις β α σ ι κ έ ς  και 

στις ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ε ς  ψ η φ ι α κ έ ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς , μπορούν να θεωρηθούν 

ε π ι δ ό σ ε ι ς  " β ά σ η ς " . 
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ISCO 08: 9 Ανειδίκευτοι εργάτες,  χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες  
91 ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ  
92 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ  
93 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
94 ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΑ 
95 ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
96 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα  3,51 3,26 -0,25 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 

που σχετίζονται με το επάγγελμα 
3,43 3,35 -0,09 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,11 2,96 -0,15 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 2,93 2,64 -0,29 

Η δημιουργικότητα  2,22 2,04 -0,18 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας  2,13 2,00 -0,13 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες  2,12 1,93 -0,19 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 

προβλημάτων  
1,96 1,91 -0,05 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 

γλώσσας  
1,87 1,83 -0,04 

Οι οργανωτικές ικανότητες  1,82 1,66 -0,15 

Η αριθμητική ικανότητα  1,56 1,61 0,04 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 1,35 1,34 0,00 

Η γνώση ξένων γλωσσών 1,28 1,36 0,09 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες   1,19 1,35 0,15 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,00 1,13 0,13 

Συνολικός Μ.Ο. 2,10 2,02 -0,07 
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Αποτελέσματα ανά ειδικότητα (διψήφιο ISCO-08, με 
επαρκείς καταγραφές n>30) 

Συνεχίζοντας τη μελέτη των δεδομένων στο επίπεδο πλέον της διψήφιας ανάλυσης 

ISCO-08, για τις ειδικότητες που ο πληθυσμός τους είναι πάνω από 30, κατεξοχήν 

αξιόλογες είναι οι παρακάτω πληροφορίες. 

 

  2 1  Π ρ ο σ ο ν τ ο ύ χ ο ι  ε π ι σ τ η μ ώ ν  κ α ι  μ η χ α ν ι κ ο ί  

Προσοντούχοι των φυσικών επιστημών, γεωλόγοι και γεωφυσικοί, Μαθηματικοί, αναλογιστές και στατιστικοί, 
Προσοντούχοι των επιστημών της ζωής, Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, τοπογράφοι,  πολεοδόμοι και γραφίστες. 

Απαιτήσεις σε υψηλά επίπεδα. Επάρκεια διαπιστώνεται στην αριθμητική ικανότητα, 

στη γνώση και χρήση της Ελληνικής γλώσσας και στη γνώση ξένων γλωσσών. Στις 5 

σημαντικότερες σε όρους απαιτήσεων δεξιότητες (βλ. παρακάτω), λαμβάνουν υψηλές 

βαθμολογίες αλλά διαπιστώνεται και ανεπάρκεια που κυμαίνεται από 0,05 έως 0,27. 

"Κορυφές" ελλείμματος είναι η ικανότητα νέας μάθησης και επίλυσης σύνθετων 

προβλημάτων. 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,46 4,26 -0,20 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 4,35 4,29 -0,05 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,27 4,03 -0,24 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,15 4,02 -0,13 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 4,14 3,87 -0,27 

 

  2 2  Π ρ ο σ ο ν τ ο ύ χ ο ι  τ ο υ  τ ο μ έ α  υ γ ε ί α ς  

Ιατροί, Νοσηλευτές και μαίες, Ειδικοί παραδοσιακής και συμπληρωματικής ιατρικής, Ασκούντες παραϊατρικά 
επαγγέλματα, Κτηνίατροι, Άλλοι προσοντούχοι του τομέα της υγείας. 

Επάρκεια διαπιστώνεται στη γνώση και χρήση της Ελληνικής γλώσσας, στην 

ικανότητα εργασίας σε ομάδα, στη γνώση ξένων γλωσσών, στην αριθμητική 

ικανότητα, στο επιχειρηματικό πνεύμα και στις εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες. 

Στις 5 σημαντικότερες σε όρους απαιτήσεων δεξιότητες οι βαθμολογίες είναι υψηλές. Η 

ανεπάρκεια κυμαίνεται από 0,07  έως 0,44. 
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Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,56 4,44 -0,12 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,54 4,33 -0,22 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,50 4,06 -0,44 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,44 4,02 -0,42 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 4,11 4,04 -0,07 

 

  2 4  Λ ο γ ι σ τ έ ς ,  σ ύ μ β ο υ λ ο ι  κ α ι  ά λ λ ο ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς  ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν  

κ α ι  δ ι ο ί κ η σ η ς  

Λογιστές, σύμβουλοι και άλλοι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα, Σύμβουλοι και άλλοι επαγγελματίες 
διοίκησης, Σύμβουλοι και άλλοι ειδικοί πωλήσεων, μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων. 

Απαιτήσεις σε υψηλά επίπεδα. Επάρκεια διαπιστώνεται μόνο στη γνώση και χρήση της 

Ελληνικής γλώσσας και στη γνώση ξένων γλωσσών. Στις 5 σημαντικότερες σε όρους 

απαιτήσεων δεξιότητες (οι οποίες μάλιστα ζητούνται σε πολύ υψηλό βαθμό), η 

ανεπάρκεια κυμαίνεται από 0,05 (βασικές ψηφιακές δεξιότητες) έως 0,41 (ικανότητα 

νέας μάθησης). 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 4,66 4,55 -0,10 

Η αριθμητική ικανότητα 4,58 4,53 -0,05 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,53 4,12 -0,41 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,43 4,10 -0,33 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,42 4,16 -0,26 
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  2 6  Ε ι δ ι κ ο ί  τ ο υ  ν ο μ ι κ ο ύ ,  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  κ α ι  π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ο ύ  κ λ ά δ ο υ  

Νομικοί, Βιβλιοθηκονόμοι, αρχειοφύλακες και έφοροι αρχαιοτήτων, μουσείων και αιθουσών έργων τέχνης, Ειδικοί του 
κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα, Συγγραφείς, δημοσιογράφοι και γλωσσολόγοι, Εικαστικοί καλλιτέχνες, μουσικοί, 
τραγουδιστές, ηθοποιοί και παρόμοιοι. 

Απαιτήσεις σε υψηλά επίπεδα. Επάρκεια διαπιστώνεται στη γνώση και χρήση της 

Ελληνικής γλώσσας, στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, στη γνώση ξένων γλωσσών, 

στην αριθμητική ικανότητα και στις εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες. Στις 5 

σημαντικότερες σε όρους απαιτήσεων δεξιότητες (οι οποίες επίσης ζητούνται σε πολύ 

υψηλό βαθμό), η ανεπάρκεια κυμαίνεται από 0,22 έως 0,26.  

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,69 4,47 -0,22 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

4,61 4,68 0,07 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,59 4,33 -0,26 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,49 4,26 -0,23 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,46 4,21 -0,25 

 

 

Δεξιότητες 

21* 22* 24* 26* 

Απ Διαθ Απ Διαθ Απ Διαθ Απ Διαθ 

Η καλή γνώση και χρήση της 
ελληνικής γλώσσας 

3,93 3,99 4,13 4,13 4,10 4,16 4,61 4,68 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,38 3,64 3,57 3,75 2,98 3,54 3,47 3,86 

Η αριθμητική ικανότητα 4,03 4,17 3,34 3,60 4,58 4,53 3,34 3,37 

Οι βασικές ψηφιακές 
δεξιότητες 

4,35 4,29 3,88 3,87 4,66 4,55 3,95 4,02 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές 
δεξιότητες 

3,83 3,73 2,75 3,17 4,08 3,85 2,42 2,44 

Γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,46 4,26 4,56 4,44 4,43 4,10 4,49 4,26 
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Δεξιότητες 

21* 22* 24* 26* 

Απ Διαθ Απ Διαθ Απ Διαθ Απ Διαθ 

Η ικανότητα να μαθαίνουν 
νέα πράγματα 

4,27 4,03 4,50 4,06 4,53 4,12 4,59 4,33 

Η ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα 

4,11 3,91 4,44 4,02 4,39 4,04 4,43 4,10 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,87 3,81 4,54 4,33 4,42 4,16 4,69 4,47 

Η ικανότητα επίλυσης 
σύνθετων προβλημάτων 

4,14 3,87 4,11 4,04 4,24 3,72 4,38 4,00 

Η δημιουργικότητα 3,78 3,68 3,51 3,42 3,60 3,41 4,18 3,86 

Η ικανότητα εργασίας σε 
ομάδα 

4,15 4,02 4,05 4,09 4,32 4,14 4,46 4,21 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,87 3,73 4,04 3,96 4,08 3,83 4,17 3,89 

Το να διαθέτουν 
επιχειρηματικό πνεύμα 

3,01 2,95 2,83 2,93 3,49 3,12 3,34 3,03 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,91 3,63 3,90 3,86 4,37 3,92 4,38 3,90 

*21=Προσοντούχοι επιστημών και μηχανικοί, *22=Προσοντούχοι του τομέα υγείας, 
*24=Λογιστές, σύμβουλοι και άλλοι επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης, *26=Ειδικοί του 
νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 
 

Min 3,01 2,95 2,75 2,93 2,98 3,12 2,42 2,44 

Max 4,46 4,29 4,56 4,44 4,66 4,55 4,69 4,68 
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Ειδικότητα 21 Προσοντούχοι επιστημών και μηχανικοί 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,46 4,26 -0,2 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 4,35 4,29 -0,06 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,27 4,03 -0,24 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,15 4,02 -0,13 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

4,14 3,87 -0,27 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,11 3,91 -0,2 

Η αριθμητική ικανότητα 4,03 4,17 0,14 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,93 3,99 0,06 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,91 3,63 -0,28 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,87 3,81 -0,06 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,87 3,73 -0,14 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 3,83 3,73 -0,1 

Η δημιουργικότητα 3,78 3,68 -0,1 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,38 3,64 0,26 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,01 2,95 -0,06 
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Ειδικότητα 22 Προσοντούχοι του τομέα υγείας 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,56 4,44 -0,12 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,54 4,33 -0,21 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,5 4,06 -0,44 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,44 4,02 -0,42 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

4,13 4,13 0 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

4,11 4,04 -0,07 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,05 4,09 0,04 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 4,04 3,96 -0,08 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,9 3,86 -0,04 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,88 3,87 -0,01 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,57 3,75 0,18 

Η δημιουργικότητα 3,51 3,42 -0,09 

Η αριθμητική ικανότητα 3,34 3,6 0,26 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,83 2,93 0,1 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 2,75 3,17 0,42 
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Ειδικότητα 24  

Λογιστές, σύμβουλοι και άλλοι επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 4,66 4,55 -0,11 

Η αριθμητική ικανότητα 4,58 4,53 -0,05 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,53 4,12 -0,41 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,43 4,1 -0,33 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,42 4,16 -0,26 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,39 4,04 -0,35 

Οι οργανωτικές ικανότητες 4,37 3,92 -0,45 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,32 4,14 -0,18 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

4,24 3,72 -0,52 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

4,1 4,16 0,06 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 4,08 3,85 -0,23 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 4,08 3,83 -0,25 

Η δημιουργικότητα 3,6 3,41 -0,19 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,49 3,12 -0,37 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,98 3,54 0,56 
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Ειδικότητα 26 Ειδικοί του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,69 4,47 -0,22 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

4,61 4,68 0,07 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,59 4,33 -0,26 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,49 4,26 -0,23 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,46 4,21 -0,25 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,43 4,1 -0,33 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

4,38 4 -0,38 

Οι οργανωτικές ικανότητες 4,38 3,9 -0,48 

Η δημιουργικότητα 4,18 3,86 -0,32 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 4,17 3,89 -0,28 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,95 4,02 0,07 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,47 3,86 0,39 

Η αριθμητική ικανότητα 3,34 3,37 0,03 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,34 3,03 -0,31 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 2,42 2,44 0,02 
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  3 2  Τ ε χ ν ι κ ο ί  τ ο υ  τ ο μ έ α  υ γ ε ί α ς  

Τεχνικοί και βοηθοί ιατρικής και φαρμακευτικής, Βοηθοί επαγγελματιών νοσηλευτικής και μαιευτικής, Βοηθοί 
επαγγελματιών παραδοσιακής και συμπληρωματικής ιατρικής, Τεχνικοί και βοηθοί κτηνιάτρων, Άλλοι βοηθοί 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας. 

Απαιτήσεις με μεγάλο εύρος  διακύμανσης. Επάρκεια διαπιστώνεται στη γνώση και 

χρήση της Ελληνικής γλώσσας, στην αριθμητική ικανότητα και στις εξειδικευμένες 

ψηφιακές δεξιότητες. Στις 5 σημαντικότερες σε όρους απαιτήσεων δεξιότητες, η 

ανεπάρκεια κυμαίνεται από 0,21 έως 0,32. 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,47 4,26 -0,21 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,34 4,12 -0,23 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,25 3,98 -0,27 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,22 3,90 -0,32 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 4,15 3,87 -0,28 

 

  3 3  Β ο η θ ο ί  λ ο γ ι σ τ ώ ν ,  σ υ μ β ο ύ λ ω ν  κ α ι  ά λ λ ω ν  ε ι δ ι κ ώ ν  ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν  

κ α ι  δ ι ο ί κ η σ η ς  

Βοηθοί ειδικών του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου, Αντιπρόσωποι, πράκτορες και παραγγελιοδόχοι 
αγοραπωλησιών, Πράκτορες εμπορικών υπηρεσιών, Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένες γραμματείς, Κυβερνητικοί 
λειτουργοί δασμών, τελωνείων, φόρων, επιδομάτων και αδειών και αξιωματούχοι αστυνομίας. 

Ειδικότητα υψηλών απαιτήσεων κατά τους εργοδότες. Επάρκεια διαπιστώνεται στη 

γνώση και χρήση της Ελληνικής γλώσσας, στη γνώση ξένων γλωσσών, στην 

αριθμητική ικανότητα και στις εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες. Στις 5 

σημαντικότερες σε όρους απαιτήσεων δεξιότητες, η ανεπάρκεια κυμαίνεται από 0,15 

(στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες) έως πολύ υψηλά στο 0,40 (στην ικανότητα νέας 

μάθησης). 
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Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,64 4,30 -0,34 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 4,57 4,42 -0,15 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,43 4,03 -0,40 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,33 3,99 -0,34 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,28 3,95 -0,34 

 

  3 4  Β ο η θ ο ί  ε ι δ ι κ ώ ν  τ ο υ  ν ο μ ι κ ο ύ ,  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  κ α ι  π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ο ύ  
τ ο μ έ α  

Βοηθοί ειδικών του νομικού, κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα, Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της 
σωματικής αγωγής, Βοηθοί επαγγελματιών του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού τομέα και της μαγειρικής. 

Επάρκεια διαπιστώνεται στη γνώση και χρήση της Ελληνικής γλώσσας, στη γνώση 

ξένων γλωσσών και στην αριθμητική ικανότητα. Στις 5 σημαντικότερες σε όρους 

απαιτήσεων δεξιότητες, η ανεπάρκεια κυμαίνεται από 0,20 έως 0,38 (ικανότητα νέας 

μάθησης). 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Η δημιουργικότητα 4,32 3,94 -0,38 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,30 3,92 -0,38 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,29 4,09 -0,20 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,29 3,81 -0,48 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,20 3,86 -0,34 
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Δεξιότητες 
32* 33* 34* 

Απ Διαθ Απ Διαθ Απ Διαθ 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

4,15 4,15 4,22 4,22 3,57 3,57 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,23 3,05 2,87 3,25 2,67 2,89 

Η αριθμητική ικανότητα 3,28 3,38 3,92 4,01 2,65 2,78 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 4,15 3,87 4,57 4,42 3,40 3,38 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,96 2,04 2,66 2,66 2,49 2,43 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με 
το επάγγελμα 

4,34 4,12 4,28 3,95 4,29 4,09 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,22 3,90 4,43 4,03 4,30 3,92 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,25 3,98 4,24 4,01 4,07 3,97 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,47 4,26 4,64 4,30 4,20 3,86 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,48 3,18 3,94 3,60 3,59 3,33 

Η δημιουργικότητα 3,07 3,03 3,10 2,99 4,32 3,94 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,76 3,67 4,33 3,99 4,29 3,81 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,39 3,25 3,60 3,58 3,65 3,38 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,55 2,46 3,03 2,99 3,15 2,79 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,50 3,11 4,24 3,92 3,97 3,36 

*32=Τεχνικοί του τομέα υγείας, *33=Βοηθοί λογιστών, συμβούλων και άλλων ειδικών επιχειρήσεων και 
διοίκησης, *34=Βοηθοί ειδικών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα  

 

Min 1,96 2,04 2,66 2,66 2,49 2,43 

Max 4,47 4,26 4,64 4,42 4,32 4,09 
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Ειδικότητα 32 Τεχνικοί του τομέα υγείας 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,47 4,26 
-0,21 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,34 4,12 
-0,22 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,25 3,98 
-0,27 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,22 3,9 
-0,32 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας 4,15 4,15 
0 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 4,15 3,87 
-0,28 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,76 3,67 
-0,09 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,5 3,11 
-0,39 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 3,48 3,18 
-0,3 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,39 3,25 
-0,14 

Η αριθμητική ικανότητα 3,28 3,38 
0,1 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,23 3,05 
-0,18 

Η δημιουργικότητα 3,07 3,03 
-0,04 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,55 2,46 
-0,09 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,96 2,04 
0,08 
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Ειδικότητα 33  

Βοηθοί λογιστών, συμβούλων και άλλων ειδικών επιχειρήσεων και διοίκησης 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,64 4,3 -0,34 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 4,57 4,42 -0,15 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,43 4,03 -0,4 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,33 3,99 -0,34 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,28 3,95 -0,33 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,24 4,01 -0,23 

Οι οργανωτικές ικανότητες 4,24 3,92 -0,32 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας 4,22 4,22 0 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 3,94 3,6 -0,34 

Η αριθμητική ικανότητα 3,92 4,01 0,09 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,6 3,58 -0,02 

Η δημιουργικότητα 3,1 2,99 -0,11 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,03 2,99 -0,04 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,87 3,25 0,38 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 2,66 2,66 0 
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Ειδικότητα 34 Βοηθοί ειδικών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Η δημιουργικότητα 4,32 3,94 -0,38 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,3 3,92 -0,38 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,29 4,09 -0,2 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,29 3,81 -0,48 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,2 3,86 -0,34 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,07 3,97 -0,1 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,97 3,36 -0,61 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,65 3,38 -0,27 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,59 3,33 -0,26 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,57 3,57 0 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,4 3,38 -0,02 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,15 2,79 -0,36 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,67 2,89 0,22 

Η αριθμητική ικανότητα 2,65 2,78 0,13 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 2,49 2,43 -0,06 
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  4 1  Γ ρ α φ ε ί ς  γ ε ν ι κ ώ ν  κ α θ η κ ό ν τ ω ν  κ α ι  χ ε ι ρ ι σ τ έ ς  μ η χ α ν ώ ν  μ ε  

π λ η κ τ ρ ο λ ό γ ι ο  

Γραφείς γενικών καθηκόντων, Ιδιαίτερες γραμματείς, Χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο. 

Επάρκεια διαπιστώνεται μόνο στη γνώση και χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Στις 5 

σημαντικότερες σε όρους απαιτήσεων δεξιότητες, η ανεπάρκεια κυμαίνεται από 0,14 

έως 0,55. Μείζονα ελλείμματα διαπιστώνονται στις επικοινωνιακές ικανότητες, στην 

ικανότητα νέας μάθησης, στην ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,40 3,85 -0,56 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 4,07 3,93 -0,14 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,95 3,55 -0,40 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,93 3,53 -0,40 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,92 3,76 -0,16 

 

  4 2  Γ ρ α φ ε ί ς  ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η ς  π ε λ α τ ώ ν  

Ταμίες, εισπράκτορες και παρόμοιοι, Γραφείς παροχής πληροφοριών. 

Στην εν λόγω ειδικότητα, στις 10 από τις 15 δεξιότητες οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές 

(4,01 - 4,74). Επάρκεια διαπιστώνεται μόνο στη γνώση και χρήση της Ελληνικής 

γλώσσας. Στις 5 σημαντικότερες σε όρους απαιτήσεων, η ανεπάρκεια κυμαίνεται από 

0,26 έως 0,68 (από τα υψηλότερα επίπεδα ανεπάρκειας). 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,74 4,22 -0,52 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,37 3,69 -0,68 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 4,34 4,07 -0,27 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,18 3,76 -0,42 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 4,10 3,55 -0,55 
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  5 1  Α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ο ι  σ τ η ν  π α ρ ο χ ή  π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν  υ π η ρ ε σ ι ώ ν  

Ταξιδιωτικοί συνοδοί, εισπράκτορες και ξεναγοί, Μάγειροι, Σερβιτόροι και μπάρμεν, Κομμωτές, αισθητικοί και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Επόπτες προσωπικού παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και κατοικίες, Άλλοι 
απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 

Μεγάλο εύρος διακύμανσης απαιτήσεων. Επάρκεια διαπιστώνεται στη γνώση και 

χρήση της Ελληνικής γλώσσας, στην αριθμητική ικανότητα, στις βασικές και στις 

εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες. Στις 5 σημαντικότερες σε όρους απαιτήσεων, η 

ανεπάρκεια κυμαίνεται από 0,22 έως 0,43. 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,34 3,95 -0,40 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,26 3,98 -0,27 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,03 3,81 -0,22 

Η δημιουργικότητα 4,00 3,67 -0,33 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,00 3,57 -0,43 

 

  5 2  Α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ο ι  σ τ ι ς  π ω λ ή σ ε ι ς  

Πωλητές σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, Καταστηματάρχες και πωλητές σε καταστήματα, Ταμίες καταστημάτων 
και ταμίες έκδοσης εισιτηρίων εισόδου σε εκδηλώσεις, Άλλοι απασχολούμενοι στις πωλήσεις. 

Επάρκεια διαπιστώνεται μόνο στη γνώση και χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Στις 5 

σημαντικότερες σε όρους απαιτήσεων, η ανεπάρκεια είναι σημαντική και κυμαίνεται 

από 0,23 έως 0,56. 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,64 4,07 -0,56 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,07 3,61 -0,46 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,96 3,54 -0,42 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,90 3,50 -0,40 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

3,87 3,64 -0,23 
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 Δεξιότητες 
41* 42* 51* 52* 

Απ Διαθ Απ Διαθ Απ Διαθ Απ Διαθ 

Η καλή γνώση και χρήση 
της ελληνικής γλώσσας  

3,68 3,68 4,03 4,03 3,60 3,60 3,86 3,86 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,34 3,12 4,03 3,70 2,57 2,53 3,02 2,84 

Η αριθμητική ικανότητα  3,48 3,37 3,52 3,47 2,63 2,63 3,47 3,27 

Οι βασικές ψηφιακές 
δεξιότητες   

4,07 3,93 4,34 4,07 1,37 1,67 3,44 3,20 

Οι εξειδικευμένες 
ψηφιακές δεξιότητες 

1,66 1,50 2,04 1,99 1,00 1,06 1,42 1,39 

Γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

3,49 3,14 4,03 3,65 4,26 3,98 3,87 3,64 

Η ικανότητα να μαθαίνουν 
νέα πράγματα 

3,95 3,55 4,02 3,57 4,00 3,57 3,96 3,54 

Η ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα  

3,93 3,53 4,37 3,69 3,96 3,78 4,07 3,61 

Οι επικοινωνιακές 
ικανότητες  

4,40 3,85 4,74 4,22 4,03 3,81 4,64 4,07 

Η ικανότητα επίλυσης 
σύνθετων προβλημάτων  

3,49 2,96 4,01 3,33 2,94 2,87 3,40 2,94 

Η δημιουργικότητα  3,15 2,92 3,15 2,87 4,00 3,67 3,23 2,95 

Η ικανότητα εργασίας σε 
ομάδα 

3,92 3,76 4,18 3,76 4,34 3,95 3,90 3,50 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας  3,66 3,26 4,10 3,55 3,81 3,47 3,68 3,26 

Το να διαθέτουν 
επιχειρηματικό πνεύμα 

2,51 2,28 3,02 2,74 2,72 2,56 3,05 2,67 

Οι οργανωτικές ικανότητες  3,79 3,48 3,91 3,52 3,68 3,28 3,77 3,24 

*41=Γραφείς γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο, *42=Γραφείς εξυπηρέτησης 
πελατών, *51=Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών, *52=Απασχολούμενοι στις 
πωλήσεις 
 

Min 1,66 1,5 2,04 1,99 1 1,06 1,42 1,39 

Max 4,4 3,93 4,74 4,22 4,34 3,98 4,64 4,07 
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Ειδικότητα 41  

Γραφείς γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,4 3,85 -0,55 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 4,07 3,93 -0,14 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,95 3,55 -0,4 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,93 3,53 -0,4 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,92 3,76 -0,16 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,79 3,48 -0,31 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας 3,68 3,68 0 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,66 3,26 -0,4 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

3,49 3,14 -0,35 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 3,49 2,96 -0,53 

Η αριθμητική ικανότητα 3,48 3,37 -0,11 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,34 3,12 -0,22 

Η δημιουργικότητα 3,15 2,92 -0,23 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,51 2,28 -0,23 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,66 1,5 -0,16 
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Ειδικότητα 42 Γραφείς εξυπηρέτησης πελατών 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,74 4,22 -0,52 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,37 3,69 -0,68 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 4,34 4,07 -0,27 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,18 3,76 -0,42 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 4,1 3,55 -0,55 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

4,03 4,03 0 

Η γνώση ξένων γλωσσών 4,03 3,7 -0,33 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,03 3,65 -0,38 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,02 3,57 -0,45 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

4,01 3,33 -0,68 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,91 3,52 -0,39 

Η αριθμητική ικανότητα 3,52 3,47 -0,05 

Η δημιουργικότητα 3,15 2,87 -0,28 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,02 2,74 -0,28 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 2,04 1,99 -0,05 
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Ειδικότητα 51 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,34 3,95 -0,39 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,26 3,98 -0,28 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,03 3,81 -0,22 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4 3,57 -0,43 

Η δημιουργικότητα 4 3,67 -0,33 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,96 3,78 -0,18 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,81 3,47 -0,34 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,68 3,28 -0,4 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας 3,6 3,6 0 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 2,94 2,87 -0,07 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,72 2,56 -0,16 

Η αριθμητική ικανότητα 2,63 2,63 0 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,57 2,53 -0,04 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 1,37 1,67 0,3 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1 1,06 0,06 
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Ειδικότητα 52 Απασχολούμενοι στις πωλήσεις 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,64 4,07 -0,57 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,07 3,61 -0,46 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,96 3,54 -0,42 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,9 3,5 -0,4 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

3,87 3,64 -0,23 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,86 3,86 0 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,77 3,24 -0,53 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,68 3,26 -0,42 

Η αριθμητική ικανότητα 3,47 3,27 -0,2 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,44 3,2 -0,24 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,4 2,94 -0,46 

Η δημιουργικότητα 3,23 2,95 -0,28 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,05 2,67 -0,38 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,02 2,84 -0,18 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,42 1,39 -0,03 
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  7 1  Τ ε χ ν ί τ ε ς  α ν έ γ ε ρ σ η ς  κ τ ι ρ ί ω ν  κ α ι  α π ο π ε ρ ά τ ω σ η ς  κ τ ι ρ ί ω ν ,  π λ η ν  

τ ω ν  η λ ε κ τ ρ ο λ ό γ ω ν  

Τεχνίτες ανέγερσης κτιρίων και ασκούντες συναφείς εργασίες, Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες 
συναφείς εργασίες, Ελαιοχρωματιστές-βαφείς, καθαριστές οικοδομών και ασκούντες συναφείς εργασίες. 

Επάρκεια διαπιστώνεται στη γνώση και χρήση της Ελληνικής γλώσσας, στην 

αριθμητική ικανότητα, στις βασικές και στις εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες. Στις 

5 σημαντικότερες σε όρους απαιτήσεων, η ανεπάρκεια κυμαίνεται από 0,23 

(επαγγελματικές δεξιότητες) έως 0,56 (ανάληψη πρωτοβουλίας). 

 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,08 3,85 -0,23 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,99 3,58 -0,41 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,71 3,40 -0,31 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,66 3,10 -0,56 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,63 3,31 -0,32 

 

  7 2  Τ ε χ ν ί τ ε ς  μ ε τ α λ λ ι κ ώ ν  κ α τ α σ κ ε υ ώ ν ,  μ η χ α ν η μ ά τ ω ν  κ α ι  

α σ κ ο ύ ν τ ε ς  σ υ ν α φ ή  ε π α γ γ έ λ μ α τ α  

Συγκολλητές, κατασκευαστές καλουπιών μεταλλουργίας, ελασματουργοί, συγκολλητές, τεχνίτες μεταλλικών δομικών 
κατασκευών και παρόμοιοι, Σιδηρουργοί (κωμοδρόμοι) κατασκευαστές εργαλείων και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα, Μηχανικοί και επισκευαστές μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Επάρκεια διαπιστώνεται στην καλή γνώση και χρήση της Ελληνικής γλώσσας, στις 

βασικές ψηφιακές και στις εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες. Στις 5 σημαντικότερες 

σε όρους απαιτήσεων δεξιότητες, η ανεπάρκεια κυμαίνεται από 0,18 έως 0,31. 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,20 4,02 -0,18 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,05 3,75 -0,29 
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Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,93 3,59 -0,34 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,80 3,54 -0,26 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,54 3,23 -0,31 

 

  7 5  Τ ε χ ν ί τ ε ς  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς   κ α ι  π α ρ α γ ω γ ή ς  τ ρ ο φ ί μ ω ν ,  ε π ί π λ ω ν ,  

ε ι δ ώ ν  έ ν δ υ σ η ς ,  κ . α .  

Παρασκευαστές τροφίμων και ποτών και παρόμοιοι, Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου, επιπλοποιοί και παρόμοιοι, Τεχνίτες 
παραγωγής ειδών ένδυσης και παρόμοιοι, Άλλοι τεχνίτες και παρόμοιοι. 

Επάρκεια διαπιστώνεται στη γνώση και χρήση της Ελληνικής γλώσσας, στη γνώση 

ξένων γλωσσών, στην αριθμητική ικανότητα, στις βασικές και στις εξειδικευμένες 

ψηφιακές δεξιότητες. Στις 5 σημαντικότερες σε όρους απαιτήσεων δεξιότητες, η 

ανεπάρκεια κυμαίνεται από 0,17 έως 0,43. 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,06 3,72 -0,34 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

3,98 3,81 -0,17 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,69 3,34 -0,35 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,69 3,46 -0,23 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,62 3,20 -0,43 

 

Δεξιότητες 
71* 72* 75* 

Απ Διαθ Απ Διαθ Απ Διαθ 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,27 3,27 3,36 3,36 3,20 3,20 

Η γνώση ξένων γλωσσών 1,80 1,49 2,61 2,14 1,88 1,93 

Η αριθμητική ικανότητα 2,98 3,02 3,04 3,03 2,55 2,60 
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Δεξιότητες 
71* 72* 75* 

Απ Διαθ Απ Διαθ Απ Διαθ 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 1,93 1,99 2,47 2,55 1,44 1,53 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,00 1,04 1,15 1,24 1,04 1,08 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,08 3,85 4,20 4,02 3,98 3,81 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,63 3,31 4,05 3,75 3,69 3,34 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,71 3,40 3,80 3,54 3,69 3,46 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,15 3,05 3,45 3,35 3,38 3,35 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,02 2,58 3,50 3,18 2,84 2,79 

Η δημιουργικότητα 3,54 3,26 3,23 3,00 3,60 3,27 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,99 3,58 3,93 3,59 4,06 3,72 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,66 3,10 3,54 3,23 3,62 3,20 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,11 2,09 2,58 2,41 2,68 2,47 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,47 3,01 3,51 3,07 3,46 3,19 

*71=Τεχνίτες ανέγερσης κτιρίων και αποπεράτωσης κτιρίων, πλην των ηλεκτρολόγων, *72=Τεχνίτες 
μεταλλικών κατασκευών, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, *75=Τεχνίτες επεξεργασίας  
και παραγωγής τροφίμων, επίπλων, ειδών ένδυσης, κ.α. 
 

Min 1 1,04 1,15 1,24 1,04 1,08 

Max 4,08 3,85 4,2 4,02 4,06 3,81 
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Ειδικότητα 71  

Τεχνίτες ανέγερσης κτιρίων και αποπεράτωσης κτιρίων, πλην των ηλεκτρολόγων 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,08 3,85 -0,23 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,99 3,58 -0,41 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,71 3,4 -0,31 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,66 3,1 -0,56 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,63 3,31 -0,32 

Η δημιουργικότητα 3,54 3,26 -0,28 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,47 3,01 -0,46 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,27 3,27 0 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,15 3,05 -0,1 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,02 2,58 -0,44 

Η αριθμητική ικανότητα 2,98 3,02 0,04 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,11 2,09 -0,02 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 1,93 1,99 0,06 

Η γνώση ξένων γλωσσών 1,8 1,49 -0,31 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1 1,04 0,04 

 

 

 

 



ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2015  

3ο Παραδοτέο: Τελική Ερευνητική Έκθεση 

 
 
 

 
 

 

Σελίδα | 128 

 
 

Ειδικότητα 72  

Τεχνίτες μεταλλικών κατασκευών, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,2 4,02 -0,18 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,05 3,75 -0,3 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,93 3,59 -0,34 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,8 3,54 -0,26 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,54 3,23 -0,31 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,51 3,07 -0,44 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,5 3,18 -0,32 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,45 3,35 -0,1 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,36 3,36 0 

Η δημιουργικότητα 3,23 3 -0,23 

Η αριθμητική ικανότητα 3,04 3,03 -0,01 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,61 2,14 -0,47 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,58 2,41 -0,17 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 2,47 2,55 0,08 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,15 1,24 0,09 
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Ειδικότητα 75  

Τεχνίτες επεξεργασίας  και παραγωγής τροφίμων, επίπλων, ειδών ένδυσης, κ.α. 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,06 3,72 -0,34 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

3,98 3,81 -0,17 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,69 3,34 -0,35 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,69 3,46 -0,23 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,62 3,2 -0,42 

Η δημιουργικότητα 3,6 3,27 -0,33 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,46 3,19 -0,27 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,38 3,35 -0,03 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,2 3,2 0 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

2,84 2,79 -0,05 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,68 2,47 -0,21 

Η αριθμητική ικανότητα 2,55 2,6 0,05 

Η γνώση ξένων γλωσσών 1,88 1,93 0,05 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 1,44 1,53 0,09 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,04 1,08 0,04 
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  8 1  Χ ε ι ρ ι σ τ έ ς  σ τ α θ ε ρ ώ ν  β ι ο μ η χ α ν ι κ ώ ν  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  κ α ι  

μ η χ α ν η μ ά τ ω ν  

Χειριστές μηχανημάτων εξόρυξης και επεξεργασίας στα μεταλλεία και ορυχεία και εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
μεταλλευμάτων, Χειριστές μηχανημάτων κατεργασίας και φινιρίσματος μετάλλων, Χειριστές μηχανημάτων και 
εξοπλισμού παραγωγής χημικών και φωτογραφικών προϊόντων, Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής προϊόντων από 
ελαστικό, πλαστικό και χαρτί, Χειριστές μηχανών κλωστοϋφαντουργίας, πλεκτοβιομηχανίας και νηματουργίας και 
κατασκευής προϊόντων από ύφασμα, γούνα και δέρμα, Χειριστές μηχανών παραγωγής και συντήρησης ειδών 
διατροφής, Χειριστές μηχανημάτων επεξεργασίας ξύλου και χαρτοποιίας, Άλλοι χειριστές σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και μηχανημάτων. 

Επάρκεια διαπιστώνεται στη γνώση ξένων γλωσσών, στις βασικές και εξειδικευμένες 

ψηφιακές δεξιότητες και στις επικοινωνιακές ικανότητες. Στις 5 σημαντικότερες σε 

όρους απαιτήσεων δεξιότητες, η ανεπάρκεια κυμαίνεται από 0,18 έως 0,46 (ομαδική 

εργασία). 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

3,96 3,78 -0,18 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,84 3,51 -0,33 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,81 3,44 -0,37 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,04 2,58 -0,46 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 2,76 2,49 -0,27 

 

  8 3  Ο δ η γ ο ί  μ ε τ α φ ο ρ ι κ ώ ν  μ έ σ ω ν  κ α ι  χ ε ι ρ ι σ τ έ ς  κ ι ν η τ ο ύ  ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ  

Μηχανοδηγοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Οδηγοί αυτοκινήτων, ταξί, βαν και μοτοσυκλετών, Οδηγοί 
φορτηγών και λεωφορείων, Χειριστές μηχανοκίνητων οχημάτων και εξοπλισμού, Υπαξιωματικοί και ναύτες 
καταστρώματος πλοίων και παρόμοιοι. 

Επάρκεια διαπιστώνεται στη γνώση ξένων γλωσσών, στην αριθμητική ικανότητα, στις 

βασικές και στις εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες. Στις 5 σημαντικότερες σε όρους 

απαιτήσεων δεξιότητες, η ανεπάρκεια κυμαίνεται από 0,03 έως 0,37 (ομαδική 

εργασία). 
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Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,26 4,23 -0,03 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,70 3,54 -0,15 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,39 3,18 -0,20 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,24 3,10 -0,14 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,16 2,78 -0,37 

 

  9 3  Α ν ε ι δ ί κ ε υ τ ο ι  ε ρ γ ά τ ε ς  ο ρ υ χ ε ί ω ν ,  κ α τ α σ κ ε υ ώ ν ,  μ ε τ α π ο ί η σ η ς  

κ α ι  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  

Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων και κατασκευών, Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποιητικών βιομηχανιών, Ανειδίκευτοι 
εργάτες μεταφορών και αποθήκευσης. 

Επάρκεια διαπιστώνεται (κατεξοχήν λόγω των χαμηλών απαιτήσεων) στη γνώση 

ξένων γλωσσών, στην αριθμητική ικανότητα, στις βασικές και στις εξειδικευμένες 

ψηφιακές δεξιότητες και στις γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 

επάγγελμα. Στις 5 σημαντικότερες σε όρους απαιτήσεων, η ανεπάρκεια κυμαίνεται 

από 0,18 έως 0,44 (ευελιξία και προσαρμοστικότητα). 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,58 3,14 -0,44 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,20 3,03 -0,18 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,05 2,82 -0,23 

Η δημιουργικότητα 2,07 1,84 -0,23 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 2,06 1,88 -0,18 
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Δεξιότητες 
81* 83* 93* 

Απ Διαθ Απ Διαθ Απ Διαθ 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

2,09 1,95 2,53 2,44 1,95 1,90 

Η γνώση ξένων γλωσσών 1,59 2,29 1,66 1,93 1,27 1,27 

Η αριθμητική ικανότητα 2,20 2,16 1,77 2,32 1,53 1,59 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 1,61 1,92 1,31 1,42 1,16 1,47 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,03 1,20 1,00 1,07 1,00 1,07 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με 
το επάγγελμα 

3,96 3,78 4,26 4,23 3,24 3,25 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,81 3,44 3,24 3,10 3,20 3,03 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,84 3,51 3,70 3,54 3,58 3,14 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 2,12 2,62 3,39 3,18 1,76 1,68 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

1,83 1,53 1,51 1,49 1,73 1,71 

Η δημιουργικότητα 1,86 1,69 1,29 1,29 2,07 1,84 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,04 2,58 3,16 2,78 3,05 2,82 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 2,76 2,49 2,56 2,41 2,06 1,88 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 1,60 1,56 1,49 1,52 1,39 1,43 

Οι οργανωτικές ικανότητες 2,39 2,00 2,43 2,06 1,79 1,55 

*81=Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, *83=Οδηγοί 
μεταφορικών μέσων και χειριστές κινητού εξοπλισμού, *93=Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, 
κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 
 

Min 1,03 1,2 1 1,07 1 1,07 

Max 3,96 3,78 4,26 4,23 3,58 3,25 
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Ειδικότητα 81  

Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

3,96 3,78 -0,18 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,84 3,51 -0,33 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,81 3,44 -0,37 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,04 2,58 -0,46 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 2,76 2,49 -0,27 

Οι οργανωτικές ικανότητες 2,39 2 -0,39 

Η αριθμητική ικανότητα 2,2 2,16 -0,04 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 2,12 2,62 0,5 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

2,09 1,95 -0,14 

Η δημιουργικότητα 1,86 1,69 -0,17 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

1,83 1,53 -0,3 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 1,61 1,92 0,31 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 1,6 1,56 -0,04 

Η γνώση ξένων γλωσσών 1,59 2,29 0,7 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,03 1,2 0,17 
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Ειδικότητα 83  

Οδηγοί μεταφορικών μέσων και χειριστές κινητού εξοπλισμού 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

4,26 4,23 -0,03 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,7 3,54 -0,16 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,39 3,18 -0,21 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,24 3,1 -0,14 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,16 2,78 -0,38 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 2,56 2,41 -0,15 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας 2,53 2,44 -0,09 

Οι οργανωτικές ικανότητες 2,43 2,06 -0,37 

Η αριθμητική ικανότητα 1,77 2,32 0,55 

Η γνώση ξένων γλωσσών 1,66 1,93 0,27 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 1,51 1,49 -0,02 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 1,49 1,52 0,03 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 1,31 1,42 0,11 

Η δημιουργικότητα 1,29 1,29 0 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1 1,07 0,07 
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Ειδικότητα 93  

Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 

Δεξιότητες Απαιτείται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,58 3,14 -0,44 

Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

3,24 3,25 0,01 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,2 3,03 -0,17 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,05 2,82 -0,23 

Η δημιουργικότητα 2,07 1,84 -0,23 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 2,06 1,88 -0,18 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας 1,95 1,9 -0,05 

Οι οργανωτικές ικανότητες 1,79 1,55 -0,24 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 1,76 1,68 -0,08 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 1,73 1,71 -0,02 

Η αριθμητική ικανότητα 1,53 1,59 0,06 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 1,39 1,43 0,04 

Η γνώση ξένων γλωσσών 1,27 1,27 0 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 1,16 1,47 0,31 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1 1,07 0,07 
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Αποτελέσματα ανά ειδικότητα  και κλάδο  

Μελετώντας τις δεξιότητες στις μονοψήφιες ειδικότητες ανά κλάδο, για όσες έχουν 50 

αναφορές και άνω, συνάγεται η κάτωθι πληροφορία. 

Στον Κλάδο Γ και την Ειδικότητα 7, το εύρος των απαιτήσεων είναι μεταξύ 1,17 και 3,93. 

Στις πρώτες απαιτούμενες δεξιότητες οι επιδόσεις είναι μέτριες και με έλλειμμα της 

τάξης περίπου των 25/100. 

 

Κλάδος Γ Μεταποίηση 
Ειδικότητα 7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,93 3,69 -0,24 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,80 3,54 -0,26 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και 
δεξιότητες που σχετίζονται με το 

επάγγελμα 
3,76 3,66 -0,10 

Η δημιουργικότητα 3,72 3,46 -0,26 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

3,66 3,42 -0,24 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,51 3,00 -0,51 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,44 3,18 -0,26 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,34 3,34 0,00 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,02 2,82 -0,21 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 2,91 2,79 -0,12 

Η αριθμητική ικανότητα 2,76 2,81 0,05 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,38 2,24 -0,13 

Η γνώση ξένων γλωσσών 1,99 1,84 -0,15 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 1,84 1,99 0,15 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,17 1,27 0,10 
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Στον Κλάδο ΣΤ και την Ειδικότητα 2, οι απαιτήσεις είναι υψηλές, με 12 στις 15 δεξιότητες 

να έχουν τιμές άνω του 4 και μέση τιμή 4,33, ενώ το εύρος λαμβάνοντας υπόψη όλες 

τις δεξιότητες κυμαίνεται από 3,43 έως 4,66.  Αντίστοιχα υψηλός είναι και ο βαθμός 

επάρκειας, αν και στις περισσότερες εμφανίζεται ελλειμματικός. 

 

Κλάδος ΣΤ Κατασκευές 
Ειδικότητα 2 Προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και 
δεξιότητες που σχετίζονται με το 

επάγγελμα 
4,66 4,50 -0,16 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 4,53 4,50 -0,03 

Η αριθμητική ικανότητα 4,51 4,53 0,02 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

4,48 4,20 -0,28 

Οι οργανωτικές ικανότητες 4,40 4,22 -0,18 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,37 4,16 -0,20 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

4,27 4,04 -0,23 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,22 4,15 -0,07 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

4,18 4,25 0,07 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,16 4,23 0,07 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 4,16 4,05 -0,11 

Η δημιουργικότητα 4,01 3,90 -0,11 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,91 3,91 0,00 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,58 3,50 -0,08 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,43 3,74 0,31 
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Στον κλάδο των Κατασκευών και την Ειδικότητα των εξειδικευμένων τεχνιτών 

καταγράφονται απαιτήσεις κατεξοχήν μέτριου βαθμού. Στην κορυφή βρίσκονται οι 

επαγγελματικές γνώσεις με ένα μικρό έλλειμμα 16/100. Στην δεύτερη σε 

σημαντικότητα δεξιότητα, ομαδική εργασία, το έλλειμμα ξεπερνά τα 35/100. 

 

Κλάδος ΣΤ Κατασκευές 
Ειδικότητα 7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και 
δεξιότητες που σχετίζονται με το 

επάγγελμα 
4,14 3,98 -0,16 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,94 3,58 -0,36 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,67 3,35 -0,32 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

3,67 3,44 -0,24 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,61 3,19 -0,42 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,50 3,17 -0,33 

Η δημιουργικότητα 3,33 3,05 -0,28 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,22 2,99 -0,22 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,18 3,18 0,00 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,17 3,22 0,05 

Η αριθμητική ικανότητα 3,01 2,99 -0,02 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,34 2,30 -0,04 

Η γνώση ξένων γλωσσών 1,89 1,74 -0,15 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 1,78 2,03 0,24 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,06 1,09 0,03 
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Στον Κλάδο Ζ και την Ειδικότητα 5, παρατηρείται ότι στις πρώτες σημαντικότερες 

δεξιότητες η ανεπάρκεια κατά τους εργοδότες είναι υψηλή σε μία τάξη μεγέθους 

περίπου των 40/100. 

 

Κλάδος Ζ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 
και μοτοσυκλετών 

Ειδικότητα 5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και στις πωλήσεις 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,65 4,11 -0,54 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,07 3,61 -0,46 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

3,96 3,57 -0,40 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,86 3,48 -0,39 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και 
δεξιότητες που σχετίζονται με το 

επάγγελμα 
3,86 3,65 -0,21 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,85 3,85 0,00 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,78 3,23 -0,54 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,67 3,25 -0,43 

Η αριθμητική ικανότητα 3,46 3,27 -0,19 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,38 2,93 -0,44 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,35 3,15 -0,20 

Η δημιουργικότητα 3,25 2,94 -0,31 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,06 2,70 -0,36 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,00 2,82 -0,18 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,35 1,35 0,00 
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Στον Κλάδο Ζ και Ειδικότητα 7, το εύρος διακύμανσης των απαιτήσεων, εξαιρώντας τις 

εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες, είναι μεταξύ 3 και 4,65. Στις 4 πρώτες 

απαιτούμενες δεξιότητες καταγράφεται υψηλό έλλειμμα 45/100. 

 

Κλάδος Ζ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 
και μοτοσυκλετών 

Ειδικότητα 7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,65 4,11 -0,54 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,07 3,61 -0,46 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

3,96 3,57 -0,40 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,86 3,48 -0,39 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και 
δεξιότητες που σχετίζονται με το 

επάγγελμα 
3,86 3,65 -0,21 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,85 3,85 0,00 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,78 3,23 -0,54 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,67 3,25 -0,43 

Η αριθμητική ικανότητα 3,46 3,27 -0,19 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,38 2,93 -0,44 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,35 3,15 -0,20 

Η δημιουργικότητα 3,25 2,94 -0,31 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,06 2,70 -0,36 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,00 2,82 -0,18 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,35 1,35 0,00 
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Στην πλειονότητα των δεξιοτήτων του Κλάδου Θ και της Ειδικότητας 4 και πιο 

συγκεκριμένα στις 9 από τις 15, οι απαιτήσεις είναι αρκετά υψηλές. Αξιοσημείωτη είναι 

επίσης η πρώτη σε σημαντικότητα δεξιότητα με ύψος απαίτησης χαρακτηριστικά 

υψηλό, ήτοι 4,79. Στις 4 κύριες δεξιότητες, η ανεπάρκεια κατά τους εργοδότες είναι 

κατά μέσο όρο της τάξης των 54/100. 

 

Κλάδος Θ Δραστηριότητες  υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών καταλύματος και 
υπηρεσιών εστίασης 
Ειδικότητα 4 Γραφείς 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,79 4,25 -0,54 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,42 3,93 -0,49 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,40 3,77 -0,63 

Η γνώση ξένων γλωσσών 4,37 3,88 -0,50 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 4,32 4,03 -0,29 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και 
δεξιότητες που σχετίζονται με το 

επάγγελμα 
4,19 3,75 -0,43 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 4,11 3,55 -0,56 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

4,03 3,35 -0,68 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,97 3,53 -0,44 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,95 3,95 0,00 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

3,91 3,43 -0,48 

Η αριθμητική ικανότητα 3,44 3,41 -0,03 

Η δημιουργικότητα 3,43 3,04 -0,39 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,33 2,88 -0,44 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,99 1,97 -0,02 
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Η Ειδικότητα 5 στον Κλάδο Θ, έχει ένα μεγάλο εύρος απαιτήσεων από 1 έως 4,39 με 

επάρκεια μέτρια. Στην κατεξοχήν απαιτούμενη δεξιότητα, αυτή της ομαδικής 

εργασίας, το έλλειμμα είναι αρκετά υψηλό και προσεγγίζει τα 50/100. 

 

Κλάδος Θ Δραστηριότητες  υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών καταλύματος και 
υπηρεσιών εστίασης 

Ειδικότητα 5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και στις πωλήσεις 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,39 3,90 -0,49 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και 
δεξιότητες που σχετίζονται με το 

επάγγελμα 
4,19 3,94 -0,26 

Η δημιουργικότητα 3,88 3,51 -0,37 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,84 3,61 -0,23 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

3,82 3,45 -0,38 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,79 3,52 -0,28 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,78 3,56 -0,22 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,67 3,23 -0,44 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

3,54 3,54 0,00 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

2,86 2,80 -0,05 

Η αριθμητική ικανότητα 2,73 2,75 0,01 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,56 2,53 -0,03 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,55 2,39 -0,16 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 1,30 1,68 0,39 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 1,00 1,07 0,07 

 



ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2015  

3ο Παραδοτέο: Τελική Ερευνητική Έκθεση 

 
 
 

 
 

 

Σελίδα | 143 

 
 

Στην Ειδικότητα 2 στον Κλάδο Μ τόσο οι απαιτήσεις, όσο και η επάρκεια είναι από τις 

υψηλότερες. Ωστόσο, η γενική εικόνα από πλευράς ελλείμματος είναι όμοια με τις 

προηγούμενες περιπτώσεις καθώς μόνο σε 2 δεξιότητες καταγράφεται κάλυψη των 

απαιτήσεων. 

 

Κλάδος Μ Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 
Ειδικότητα 2 Προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 4,69 4,50 -0,18 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

4,56 4,14 -0,42 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και 
δεξιότητες που σχετίζονται με το 

επάγγελμα 
4,50 4,14 -0,36 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,38 3,98 -0,40 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,34 4,13 -0,21 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,31 4,12 -0,20 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

4,29 3,74 -0,55 

Η αριθμητική ικανότητα 4,28 4,27 -0,01 

Οι οργανωτικές ικανότητες 4,27 3,81 -0,46 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

4,14 4,20 0,05 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 4,11 3,74 -0,37 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 3,76 3,54 -0,23 

Η δημιουργικότητα 3,70 3,45 -0,25 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,41 3,01 -0,41 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,17 3,59 0,42 
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Αποτελέσματα ανά εκπαιδευτική βαθμίδα που 
απαιτείται  για την ειδικότητα αναφοράς 

 Δεξιότητες 

Εκπαιδευτική βαθμίδα 

Στοιχειώδης 
εκπαίδευση 

Τεχνικό 
λύκειο 

Γενικό 
λύκειο 

Μεταλυκειακές 
σχολές 

Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

Η καλή γνώση και 
χρήση της ελληνικής 
γλώσσας  

2,76 3,16 3,68 3,59 4,12 

Η γνώση ξένων 
γλωσσών 

1,80 2,24 2,80 2,87 3,47 

Η αριθμητική 
ικανότητα  

2,23 2,97 3,09 3,18 4,02 

Οι βασικές ψηφιακές 
δεξιότητες   

1,61 2,36 2,97 3,00 4,33 

Οι εξειδικευμένες 
ψηφιακές δεξιότητες 

1,10 1,20 1,40 1,82 3,19 

Οι επαγγελματικές 
γνώσεις και δεξιότητες 
που σχετίζονται με το 
επάγγελμα 

3,65 4,11 4,00 4,31 4,40 

Η ικανότητα να 
μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

3,25 3,84 3,98 4,21 4,39 

Η ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα  

3,59 3,82 4,01 4,14 4,30 

Οι επικοινωνιακές 
ικανότητες  

3,12 3,46 4,17 4,12 4,41 

Η ικανότητα επίλυσης 
σύνθετων 
προβλημάτων  

2,28 3,09 3,26 3,47 4,20 

Η δημιουργικότητα  2,54 3,22 3,19 3,68 3,62 

Η ικανότητα εργασίας 
σε ομάδα 

3,48 3,74 3,91 4,13 4,30 

Η ανάληψη 
πρωτοβουλίας  

2,90 3,27 3,63 3,72 4,04 

Το να διαθέτουν 
επιχειρηματικό 
πνεύμα 

1,93 2,30 2,82 2,79 3,21 

Οι οργανωτικές 
ικανότητες  

2,75 3,30 3,60 3,84 4,17 
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Αποτελέσματα ανά εκπαιδευτικό επίπεδο που δ ιαθέτου ν  
για την ειδικότητα αναφοράς 

Δεξιότητες 

Εκπαιδευτική βαθμίδα 

Στοιχειώδης 
εκπαίδευση 

Τεχνικό 
λύκειο 

Γενικό 
λύκειο 

Μεταλυκειακές 
σχολές 

Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

Η καλή γνώση και 
χρήση της ελληνικής 

γλώσσας 
2,73 3,13 3,69 3,60 4,15 

Η γνώση ξένων 
γλωσσών 

1,79 2,14 2,71 2,79 3,68 

Η αριθμητική 
ικανότητα 

2,34 2,97 3,09 3,17 3,99 

Οι βασικές ψηφιακές 
δεξιότητες 

1,80 2,29 2,91 3,02 4,21 

Οι εξειδικευμένες 
ψηφιακές δεξιότητες 

1,18 1,30 1,42 1,83 3,10 

Οι επαγγελματικές 
γνώσεις και 

δεξιότητες που 
σχετίζονται με το 

επάγγελμα 

3,55 3,83 3,82 3,98 4,15 

Η ικανότητα να 
μαθαίνουν νέα 

πράγματα 
3,12 3,49 3,61 3,72 4,02 

Η ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα 

3,37 3,59 3,65 3,83 3,91 

Οι επικοινωνιακές 
ικανότητες 

2,95 3,36 3,80 3,84 4,11 

Η ικανότητα επίλυσης 
σύνθετων 

προβλημάτων 
2,18 2,80 2,91 3,14 3,76 

Η δημιουργικότητα 2,45 2,99 2,92 3,33 3,45 

Η ικανότητα εργασίας 
σε ομάδα 

3,13 3,49 3,58 3,74 4,03 

Η ανάληψη 
πρωτοβουλίας 

2,65 2,96 3,31 3,34 3,75 
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Δεξιότητες 

Εκπαιδευτική βαθμίδα 

Στοιχειώδης 
εκπαίδευση 

Τεχνικό 
λύκειο 

Γενικό 
λύκειο 

Μεταλυκειακές 
σχολές 

Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

Το να διαθέτουν 
επιχειρηματικό 

πνεύμα 
1,90 2,20 2,53 2,62 2,97 

Οι οργανωτικές 
ικανότητες 

2,50 2,84 3,17 3,31 3,78 

 
Η μελέτη των διαφορών "διαθέτουν-απαιτούνται" στα αποτελέσματα ανά 

εκπαιδευτικό επίπεδο δίνει τον επόμενο  πίνακα, όπου το πρώτο συμπέρασμα είναι 

ότι στις θεμελιώδεις - βασικές δεξιότητες που διδάσκονται με τυπική μάθηση, η εικόνα 

είναι σχετικά καλή, ενώ στις υπόλοιπες, που μπαίνουν οι παράμετροι μη τυπική 

μάθηση και «προσωπικότητα», ισχύει το αντίθετο.  

Ακόμη, προβληματισμό δημιουργεί η εικόνα στη δεξιότητα της αριθμητικής 

ικανότητας, με την έστω μικρή υστέρηση.  

Επίσης, οι «γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το επάγγελμα» έχουν δυσμενή 

εικόνα που θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός πως οι εργοδότες είναι πάρα πολύ 

απαιτητικοί και ταυτόχρονα πολύ αυστηροί στην αξιολόγηση.  

Τέλος, είναι ορατή μία τάση όσο μεγαλώνει το εκπαιδευτικό επίπεδο, να μεγαλώνει η 

ανεπάρκεια. Μία εξήγηση μπορεί να είναι ότι όσο ανεβαίνουμε επίπεδο στις 

ειδικότητες, ανεβαίνει αντιστοίχως και η εκπαιδευτική βαθμίδα. Επίσης, όσο 

ανεβαίνουμε επίπεδο στις ειδικότητες, τόσο οι δεξιότητες απαιτούνται σε μεγαλύτερο 

βαθμό. Επομένως, χρησιμοποιώντας λογική συνέχεια μπορούμε να καταλήξουμε πως 

όσο ανεβαίνει η εκπαιδευτική βαθμίδα, οι δεξιότητες απαιτούνται σε μεγαλύτερο 

βαθμό. Δεν μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά σε πόσο μεγάλο βαθμό επηρεάζει το τελικό 

αποτέλεσμα, αλλά είναι βέβαιο ότι το επηρεάζει. 
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Ανεπάρκεια σε δεξιότητες ανά εκπαιδευτική βαθμίδα της κρισιμότερης ειδικότητας 

Δεξιότητες 

Εκπαιδευτική βαθμίδα 

Στοιχειώδης 
εκπαίδευση 

Τεχνικό 
λύκειο 

Γενικό 
λύκειο 

Μεταλυκειακές 
σχολές 

Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

Η καλή γνώση και 
χρήση της ελληνικής 

γλώσσας 
-0,03 -0,03 0,01 0,01 0,03 

Η γνώση ξένων 
γλωσσών 

0,00 -0,10 -0,08 -0,08 0,22 

Η αριθμητική 
ικανότητα 

0,12 0,00 0,00 -0,01 -0,03 

Οι βασικές ψηφιακές 
δεξιότητες 

0,19 -0,06 -0,06 0,02 -0,12 

Οι εξειδικευμένες 
ψηφιακές 
δεξιότητες 

0,09 0,10 0,02 0,00 -0,10 

Οι επαγγελματικές 
γνώσεις και 

δεξιότητες που 
σχετίζονται με το 

επάγγελμα 

-0,10 -0,27 -0,18 -0,33 -0,26 

Η ικανότητα να 
μαθαίνουν νέα 

πράγματα 
-0,13 -0,34 -0,37 -0,50 -0,37 

Η ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα 

-0,22 -0,23 -0,36 -0,31 -0,38 

Οι επικοινωνιακές 
ικανότητες 

-0,16 -0,11 -0,37 -0,29 -0,30 

Η ικανότητα 
επίλυσης σύνθετων 

προβλημάτων 
-0,10 -0,29 -0,35 -0,33 -0,44 

Η δημιουργικότητα -0,09 -0,24 -0,27 -0,35 -0,18 

Η ικανότητα 
εργασίας σε ομάδα 

-0,35 -0,26 -0,34 -0,39 -0,27 

Η ανάληψη 
πρωτοβουλίας 

-0,25 -0,31 -0,32 -0,38 -0,29 

Το να διαθέτουν 
επιχειρηματικό 

πνεύμα 
-0,04 -0,09 -0,29 -0,18 -0,24 

Οι οργανωτικές 
ικανότητες 

-0,26 -0,46 -0,42 -0,52 -0,39 
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Μεταβολές στις θέσεις εργασίας 

Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων σχετικά με τη μεταβολή των θέσεων εργασίας 

πληροφορεί ότι σε 1 στις 5 επιχειρήσεις το ανθρώπινο δυναμικό μειώθηκε σε σχέση με 

ένα χρόνο πριν και μάλιστα 5η χρονιά μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Σε 1 στις 10 

αυξήθηκε, ενώ στις λοιπές παρέμεινε σταθερό. Περισσότερο αμετάβλητες θέσεις 

απασχόλησης καταγράφηκαν στην τάξη μεγέθους επιχειρήσεων 2-5 εργαζόμενοι, 

καθώς και μεγαλύτερη μείωση, δείχνοντας ότι αυτές είναι οι περισσότερο πληγείσες. 

Ο δυναμισμός - αντοχές σχετίζεται θετικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων, δεδομένου 

ότι στις τάξεις μεγέθους 6-20 και 21+, η αύξηση προσέγγισε το επίπεδο των 2 στις 10 

επιχειρήσεων. 

Στο σύνολο του δείγματος των 1602 επιχειρήσεων, υπογραμμίζεται ότι ο μέσος όρος 

απασχολούμενων στις επιχειρήσεις που αυξήθηκε το ανθρώπινο δυναμικό 

υπολογίστηκε σε 22 άτομα, ενώ στις επιχειρήσεις που παρέμεινε σταθερό, 9 άτομα, 

στοιχεία που υπερτονίζουν την ανθεκτικότητα των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. 

 

Μεταβολή θέσεων εργασίας σε σχέση με ένα χρόνο πριν  

(στο σύνολο της χώρας, των κλάδων και των τάξεων μεγέθους επιχειρήσεων) 
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Μεταβολές θέσεων εργασίας ανά τάξη μεγέθους επιχειρήσεων σε σχέση με ένα 
χρόνο πριν (στο σύνολο της χώρας και των κλάδων) 

 

Αριθμός εργαζομένων 

2-5 6-20 21 + 

Παρέμειναν ίδιες 69,7% 62,4% 59,6% 

Αυξήθηκαν 6,4% 17,3% 18,9% 

Μειώθηκαν 23,7% 19,9% 21,6% 

ΔΓ/ΔΑ 0,2% 0,3% 0,0% 

 

Περισσότερο πληγείσες περιφέρειες, με όρους % επιχειρήσεων όπου μειώθηκαν οι 

θέσεις εργασίας εμφανίζονται η Δυτική Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, η Αττική, η Δυτική 

Μακεδονία και τα Ιόνια νησιά. Με όρους % επιχειρήσεων όπου αυξήθηκαν, 

περισσότερο ευμενή εικόνα παρουσιάζουν οι περιφέρειες Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια 

νησιά, Δυτική Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο. Υπενθυμίζεται βέβαια ότι η κατά περιφέρεια 

εμφανιζόμενη εικόνα είναι αδύναμη στατιστικά, τόσο λόγω του μικρού αριθμού των 

αναφορών, όσο και ατελούς εφαρμογής της κλαδικής κατανομής της δειγματοληψίας. 

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί επίσης ότι οποιαδήποτε συσχέτιση - σύγκριση με τα 

στοιχεία της τριμηνιαίας έρευνας εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ θα ήταν άστοχη. 

 

Μεταβολές θέσεων εργασίας ανά περιφέρεια σε σχέση με ένα χρόνο πριν  

(στο σύνολο των κλάδων και των τάξεων μεγέθους επιχειρήσεων) 

 

Διοικητική Περιφέρεια 

Αττική 
Κεντρική 

Μακεδονία 
Θεσσαλία 

Δυτική 
Ελλάδα 

Ανατ. 
Μακεδονία & 

Θράκη 

Παρέμειναν ίδιες 65,4 68,6 64,8 62,7 70,7 

Αυξήθηκαν 9,6 9,0 15,9 10,7 9,3 

Μειώθηκαν 25,1 22,4 19,3 26,7 20,0 

ΔΓ/ΔΑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Μεταβολές θέσεων εργασίας ανά περιφέρεια σε σχέση με ένα χρόνο πριν  

(στο σύνολο των κλάδων και των τάξεων μεγέθους επιχειρήσεων) 

 

Διοικητική Περιφέρεια 

Πελοπόννησος Κρήτη 
Στερεά 
Ελλάδα 

Ήπειρος 

Παρέμειναν ίδιες 73,4 72,5 72,2 62,8 

Αυξήθηκαν 10,1 10,0 7,6 15,4 

Μειώθηκαν 16,5 17,5 19,0 21,8 

ΔΓ/ΔΑ 0,0 0,0 1,3 0,0 

 

Μεταβολές θέσεων εργασίας ανά περιφέρεια σε σχέση με ένα χρόνο πριν  

(στο σύνολο των κλάδων και των τάξεων μεγέθους επιχειρήσεων) 

 

Διοικητική Περιφέρεια 

Νότιο Αιγαίο 
Δυτική 

Μακεδονία 
Ιόνια 
νησιά 

Βόρειο 
Αιγαίο 

Παρέμειναν ίδιες 66,7 67,1 64,0 61,8 

Αυξήθηκαν 9,3 7,9 12,0 10,5 

Μειώθηκαν 21,3 25,0 24,0 26,3 

ΔΓ/ΔΑ 2,7 0,0 0,0 1,3 

 

Διακρίνοντας τις μεταβολές ανά παραγωγικό τομέα, στο δευτερογενή και τριτογενή 

παρατηρούνται οι μεγαλύτερες μειώσεις, ενώ στις κατά κλάδο πληροφορίες, για όσους 

υπάρχουν ικανές καταγραφές φαίνεται ότι ο κλάδος ΣΤ των Κατασκευών εξακολουθεί 

να πλήττεται, συγκριτικά, περισσότερο έντονα. Σημειώνεται όμως ότι και στους 

άλλους κλάδους η μείωση είναι σημαντική. 

 

Μεταβολές θέσεων εργασίας ανά παραγωγικό τομέα σε σχέση με ένα χρόνο πριν 
(στο σύνολο της χώρας και των τάξεων μεγέθους επιχειρήσεων) 

 

Παραγωγικοί τομείς 

Πρωτογενής 
τομέας 

Δευτερογενής 
τομέας 

Τριτογενής 
τομέας 

Παρέμειναν ίδιες 79,5 65,6 67,1 

Αυξήθηκαν 9,3 7,3 10,9 
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Παραγωγικοί τομείς 

Πρωτογενής 
τομέας 

Δευτερογενής 
τομέας 

Τριτογενής 
τομέας 

Μειώθηκαν 11,3 26,9 21,8 

ΔΓ/ΔΑ 0,0 0,2 0,2 

 

Μεταβολές θέσεων εργασίας ανά κλάδο σε σχέση με ένα χρόνο πριν  

(στο σύνολο της χώρας και των τάξεων μεγέθους επιχειρήσεων) 

 

Κλάδος * 

Γ ΣΤ Ζ Θ Μ 

Παρέμειναν ίδιες 71,8 59,8 71,1 67,7 66,4 

Αυξήθηκαν 6,5 7,8 6,8 12,1 15,9 

Μειώθηκαν 21,8 32,1 21,7 19,7 17,7 

ΔΓ/ΔΑ 0,0 0,3 0,3 0,4 0,0 

*Κλάδος με καταγραφές πάνω από 100 

 

Κενές θέσεις εργασίας στην τρέχουσα περίοδο  

(στο σύνολο της χώρας, των κλάδων και των τάξεων μεγέθους επιχειρήσεων) 

 

 

Στο 95% και πλέον των επιχειρήσεων του δείγματος δηλώθηκε ότι δεν υπάρχουν κενές 

θέσεις εργασίας. Είναι εμφανές όμως ότι όσο μεγαλώνει το μέγεθος των επιχειρήσεων, 

η εικόνα αυτή διαφοροποιείται προς ένα μειούμενο ποσοστό, δηλαδή με περισσότερες 

θετικές απαντήσεις στο ερώτημα εάν υπάρχουν στην τρέχουσα περίοδο κενές θέσεις, 
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ήτοι η επιχείρηση είναι σε ενεργή αναζήτηση προσωπικού. Παρατηρώντας την εικόνα 

και των περιφερειών, των παραγωγικών τομέων και των κλάδων (με ικανές σε αριθμό 

καταγραφές) είναι αρκετά ασφαλής η εκτίμηση για το ποσοστό των επιχειρήσεων με 

κενές θέσεις εργασίας να κυμαίνεται μεταξύ 3%-5%. 

 

Κενές θέσεις εργασίας στην τρέχουσα περίοδο κατά τάξη μεγέθους 
επιχειρήσεων (στο σύνολο της χώρας και των κλάδων) 

 

Αριθμός εργαζομένων 

2-5 6-20 21 + 

Ναι 3,3 5,2 9,3 

Όχι 96,1 94,4 90,7 

ΔΓ/ΔΑ 0,6 0,4 0,0 

 

Κενές θέσεις εργασίας στην τρέχουσα περίοδο ανά περιφέρεια  

(στο σύνολο των κλάδων και των τάξεων μεγέθους επιχειρήσεων) 

 

Διοικητική Περιφέρεια  

Αττική 
Κεντρική 

Μακεδονία 
Θεσσαλία Δυτική Ελλάδα 

Ανατ. 
Μακεδονία & 

Θράκη 

Ναι 4,5 4,3 2,3 4,0 4,0 

Όχι 95,3 95,7 96,6 94,7 96,0 

ΔΓ/ΔΑ 0,2 0,0 1,1 1,3 0,0 

 

Κενές θέσεις εργασίας στην τρέχουσα περίοδο ανά περιφέρεια  

(στο σύνολο των κλάδων και των τάξεων μεγέθους επιχειρήσεων) 

 

Διοικητική Περιφέρεια 

Πελοπόννησος Κρήτη Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 

Ναι 5,1 3,8 5,1 10,3 

Όχι 93,7 95,0 94,9 89,7 
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Διοικητική Περιφέρεια 

Πελοπόννησος Κρήτη Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 

ΔΓ/ΔΑ 1,3 1,3 0,0 0,0 

 

Κενές θέσεις εργασίας στην τρέχουσα περίοδο ανά περιφέρεια  

(στο σύνολο των κλάδων και των τάξεων μεγέθους επιχειρήσεων) 

 

Διοικητική Περιφέρεια 

Νότιο Αιγαίο 
Δυτική 

Μακεδονία 
Ιόνια νησιά Βόρειο Αιγαίο 

Ναι 4,0 2,6 1,3 0,0 

Όχι 94,7 97,4 97,3 98,7 

ΔΓ/ΔΑ 1,3 0,0 1,3 1,3 

 

Κενές θέσεις εργασίας στην τρέχουσα περίοδο ανά παραγωγικό τομέα  

(στο σύνολο της χώρας και των τάξεων μεγέθους επιχειρήσεων) 

 

Παραγωγικοί Τομείς 

Πρωτογενής τομέας Δευτερογενής τομέας Τριτογενής τομέας 

Ναι 0,0 4,3 4,4 

Όχι 97,5 95,5 95,1 

ΔΓ/ΔΑ 2,5 0,2 0,5 

 

Κενές θέσεις εργασίας στην τρέχουσα περίοδο ανά κλάδο  

(στο σύνολο της χώρας και των τάξεων μεγέθους επιχειρήσεων) 

 

Κλάδος * 

Γ ΣΤ Ζ Θ Μ 

Ναι 7,0 2,0 2,2 6,3 6,7 

Όχι 93,0 97,7 97,1 93,7 92,5 

ΔΓ/ΔΑ 0,0 0,3 0,7 0,0 0,8 

*Κλάδος με καταγραφές πάνω από 100 
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Διαθέσιμες  θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα  

(στο σύνολο της χώρας, των κλάδων και των τάξεων μεγέθους επιχειρήσεων) 

 
 

Αναφορικά με τις ειδικότητες στις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας, οι περισσότερες 

(6 στις 10), κατά σειρά κατατάσσονται στους Προσοντούχους και άλλους ειδικούς και 

στους Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και τις πωλήσεις. 

 

Π ρ ο σ ο ν τ ο ύ χ ο ι  κ α ι  ά λ λ ο ι  ε ι δ ι κ ο ί : Προσοντούχοι των φυσικών επιστημών, 
Μαθηματικοί, Προσοντούχοι των επιστημών της ζωής, Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, τοπογράφοι,  
πολεοδόμοι και γραφίστες, Ιατροί, Νοσηλευτές και μαίες, Ασκούντες παραϊατρικά 
επαγγέλματα, Κτηνίατροι, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί, Διδακτικό προσωπικό ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, Καθηγητές, Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί, Καθηγητές ξένων γλωσσών, 
Λογιστές, σύμβουλοι και άλλοι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα, Σύμβουλοι και 
άλλοι επαγγελματίες διοίκησης, Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών, Ειδικοί 
βάσεων δεδομένων και δικτύων, Νομικοί, Δικαστές, Βιβλιοθηκονόμοι, αρχειοφύλακες και 
έφοροι αρχαιοτήτων, μουσείων και αιθουσών έργων τέχνης, Οικονομολόγοι, Κοινωνιολόγοι, 
Δημοσιογράφοι, Εικαστικοί καλλιτέχνες, μουσικοί, τραγουδιστές, ηθοποιοί και παρόμοιοι. 

 

Α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ο ι  σ τ η ν  π α ρ ο χ ή  υ π η ρ ε σ ι ώ ν  κ α ι  τ ι ς  π ω λ ή σ ε ι ς : Ταξιδιωτικοί 
συνοδοί και φροντιστές, Ξεναγοί, Μάγειροι, Σερβιτόροι και μπάρμεν, Κομμωτές, Αισθητικοί, 
Επόπτες καθαριότητας και οικονόμοι σε γραφεία και ξενοδοχεία, Δάσκαλοι οδήγησης, 
Πωλητές, Καταστηματάρχες, Ταμίες, Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας σε 
παιδιά, Βοηθοί νοσηλευτικού προσωπικού, Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής 
φροντίδας σε ιδρύματα και κατ’ οίκον, Πυροσβέστες, Αστυνομικοί, Απασχολούμενοι στην 
παροχή υπηρεσιών προστασίας. 
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Διαθέσιμες  θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα  

(στο σύνολο της χώρας, των κλάδων και των τάξεων μεγέθους επιχειρήσεων) 

Ειδικότητα πλήθος % 

Προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί 43 33,59 

Τεχνικοί και βοηθοί 9 7,03 

Γραφείς 13 10,16 

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και τις 
πωλήσεις 

35 27,34 

Ειδικευμένοι τεχνίτες 6 4,69 

Χειριστές μηχανημάτων και συναρμολογητές 9 7,03 

Ανειδίκευτοι εργάτες 13 10,16 

ΣΥΝΟΛΟ 128 100,00 

 

Η κατά κλάδο καταγραφή αποδίδει την πληροφορία ότι το 85% και πλέον των κενών 

θέσεων συναντάται στους εξής 5 κλάδους (κατά σειρά):  

Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία 

 Εκδοτικές δραστηριότητες, Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις, Δραστηριότητες προγραμματισμού και 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, Τηλεπικοινωνίες, Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες, Δραστηριότητες υπηρεσιών 
πληροφορίας. 

 Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 

 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες, Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες 
παροχής συμβουλών διαχείρισης, Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· 
τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη 
στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική, Διαφήμιση και έρευνα αγοράς, Άλλες επαγγελματικές, 
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, Κτηνιατρικές δραστηριότητες. 

Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης 

Γ. Μεταποίηση 

Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο-Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών. 
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Διαθέσιμες θέσεις εργασίας ανά κλάδο  

(στο σύνολο της χώρας και των τάξεων μεγέθους επιχειρήσεων) 

 
 

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας ανά κλάδο 

(στο σύνολο της χώρας και των τάξεων μεγέθους επιχειρήσεων) 

Κλάδος % 

Γ. Μεταποίηση 15,63% 

ΣΤ. Κατασκευές 3,13% 

Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο- Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 
και μοτοσυκλετών 

14,84% 

Η. Μεταφορά και αποθήκευση 3,91% 

Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών 
εστίασης 

17,19% 

Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία 19,53% 
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Κλάδος % 

Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 17,96% 

Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 2,34% 

Π. Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την 
κοινωνική μέριμνα 

3,13% 

Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 2,34% 

 

Ως προς το απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης για τις κενές θέσεις εργασίας, το 36% 

περίπου αναζητείται με απαιτούμενη εκπαιδευτική βαθμίδα το πρώτο επίπεδο 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), ενώ στη δεύτερη θέση έρχονται οι κενές 

θέσεις όπου το απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης είναι η ανώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (γενικό και επαγγελματικό λύκειο). Αθροιστικά το πρώτο και δεύτερο 

επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ήτοι περιλαμβανομένων μεταπτυχιακών 

σπουδών) ζητείται στις 4 από τις 10 διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η αντίστροφη 

"ανάγνωση" είναι ότι στις 6 από τις 10 διαθέσιμες θέσεις, το απαιτούμενο επίπεδο είναι 

μη πανεπιστημιακό. 

 

Απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας 
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Απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας 

Επίπεδο εκπαίδευσης πλήθος % 

Δεύτερο επίπεδο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 
(μεταπτυχιακό, διδακτορικό) 

1 3,91% 

1ο επίπεδο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) 46 35,94% 

Μεταδευτεροβάθμια μη πανεπιστημιακή (ΙΕΚ) 18 14,06% 

Ανώτερη δευτεροβάθμια  
(γενικό και επαγγελματικό λύκειο) 

28 21,87% 

Κατώτερη δευτεροβάθμια 16 12,50% 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικό) 7 5,47% 

Καμία εκπαίδευση 8 6,25% 

 

Ο χρόνος αναζήτησης προσωπικού, κατεξοχήν είναι μικρότερος του ενός μήνα, και 

συγκεκριμένα στις μισές και πλέον περιπτώσεις. Ως κύριος λόγος που οι θέσεις 

παραμένουν κενές, με τη μεγαλύτερη συχνότητα δηλώθηκε η έλλειψη ατόμων με τα 

απαιτούμενα προσόντα. Αν και αυτός αποτελεί τον κύριο λόγο, αξιοσημείωτα είναι και 

τα λοιπά ποσοστά,  δηλαδή για τους μη ελκυστικούς όρους και προϋποθέσεις που 

προσφέρονται για την θέση, την έλλειψη ατόμων που ενδιαφέρονται να κάνουν αυτό 

το είδος εργασίας και την έλλειψη εργασιακής εμπειρίας σε σχέση με τις απαιτήσεις της 

εταιρίας. 

 

Χρόνος  αναζήτησης προσωπικού για τις κενές θέσεις 
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Αιτίες μη πλήρωσης των κενών θέσεων (ερώτηση πολλαπλής επιλογής) 

 

 

Αιτίες μη πλήρωσης και μήνες αναζήτησης κενών θέσεων  
(ερώτηση πολλαπλής επιλογής) 

Αιτίες 

Μήνες αναζήτησης 

Μέχρι 1 
μήνα 

2 
μήνες 

3 
μήνες 

Πάνω 
από 3 
μήνες 

Έλλειψη ατόμων με τα απαιτούμενα προσόντα-
δεξιότητες 

27,9 33,3 18,2 43,8 

Έλλειψη ατόμων που ενδιαφέρονται να κάνουν 
αυτό το είδος εργασίας 

9,3 20,0 27,3 12,5 

Έλλειψη εργασιακής εμπειρίας σε σχέση με τις 
απαιτήσεις της εταιρίας 

9,3 20,0 36,4 25,0 

Μη ελκυστικοί όροι και προϋποθέσεις που 
προσφέρονται για την θέση 

16,3 13,3 0,0 12,5 

Μη ελκυστικοί όροι και προϋποθέσεις που δεν 
συνδέονται με τη θέση 

2,3 0,0 0,0 0,0 

Πρόσφατη αναζήτηση/ δεν έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία 

27,9 13,3 0,0 0,0 

Δεν γνωρίζω 7,0 0,0 0,0 0,0 
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Ως προς την προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στους επόμενους 6 μήνες, 

στις 8 από τις 10 επιχειρήσεις η απάντηση ήταν αρνητική, πλην όμως όσο μεγαλύτερες 

οι επιχειρήσεις, τόσο η αναλογία αυτή μικραίνει δηλώνοντας τον αντίστοιχο 

δυναμισμό - αντοχή των μεγαλύτερων. Πιο συγκεκριμένα, η μέση τιμή του αριθμού 

εργαζόμενων στις επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι υπάρχει θετική προοπτική 

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, υπολογίστηκε σε 24 άτομα. 

 

Προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στους επόμενους 6 μήνες 

 
 

Προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στους επόμενους 6 μήνες 

  
Αριθμός εργαζομένων 

2-5 6-20 21 και πάνω 

Ναι 6,9 10,8 9,5 

Όχι 82,1 76,0 68,0 

ΔΓ/ΔΑ 11,0 13,2 22,5 
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Προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στους επόμενους 6 μήνες 

  

Διοικητική Περιφέρεια 

Αττική 
Κεντρική 

Μακεδονία 
Θεσσαλία 

Δυτική 
Ελλάδα 

Ανατ. 
Μακεδονία & 

Θράκη 

Ναι 6,1 9,1 11,6 6,7 4,0 

Όχι 81,9 78,7 79,1 80,0 84,0 

ΔΓ/ΔΑ 12,0 12,2 9,3 13,3 12,0 

 

Προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στους επόμενους 6 μήνες 

  

Διοικητική Περιφέρεια 

Πελοπόννησος Κρήτη Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 

Ναι 6,4 11,5 6,4 9,0 

Όχι 78,2 80,8 75,6 71,8 

ΔΓ/ΔΑ 15,4 7,7 17,9 19,2 

 

Προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στους επόμενους 6 μήνες 

  

Διοικητική Περιφέρεια 

Νότιο Αιγαίο 
Δυτική 

Μακεδονία 
Ιόνια νησιά Βόρειο Αιγαίο 

Ναι 22,7 3,9 10,7 6,6 

Όχι 65,3 84,2 76,0 81,6 

ΔΓ/ΔΑ 12,0 11,8 13,3 11,8 

 

Η κατά παραγωγικό τομέα παρατήρηση των δεδομένων, πληροφορεί ότι συγκριτικά 

με τον πρωτογενή τομέα, η προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στους 

επόμενους 6 μήνες στο δευτερογενή και τριτογενή είναι 1,5 και 2 φορές τουλάχιστον 

μεγαλύτερη. Κλαδικά, η αντίστοιχη παρατήρηση των δεδομένων αναδεικνύει τους 

κλάδους Θ και Μ ως τους περισσότερο δυναμικούς (λαμβάνονται υπόψη μόνον οι 

κλάδοι με καταγραφές πάνω από 100). 
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Προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στους επόμενους 6 μήνες 

  

Παραγωγικοί Τομείς 

Πρωτογενής τομέας Δευτερογενής τομέας Τριτογενής τομέας 

Ναι 3,8 6,1 8,7 

Όχι 84,9 80,7 79,0 

ΔΓ/ΔΑ 11,3 13,3 12,2 

 

Προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στους επόμενους 6 μήνες 

  
Κλάδοι * 

Γ ΣΤ Ζ Θ Μ 

Ναι 7,0 5,5 6,5 12,9 12,5 

Όχι 80,1 80,9 80,1 77,5 74,9 

ΔΓ/ΔΑ 12,9 13,7 13,4 9,6 12,6 

*Κλάδος με καταγραφές πάνω από 100 
   

Στις θετικές δηλώσεις των εργοδοτών για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους 

επόμενους 6 μήνες, τη δεσπόζουσα θέση καταλαμβάνουν οι ειδικότητες των 

Απασχολούμενων στην παροχή υπηρεσιών και τις πωλήσεις και οι Ανειδίκευτοι 

εργάτες.  

Σε κλαδικό επίπεδο, την περισσότερο ευμενή εικόνα παρουσιάζουν οι κλάδοι Θ. 

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, Μ. 

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες και Ζ. Χονδρικό και 

λιανικό εμπόριο- Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών. 
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Διαθέσιμες  θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα στους επόμενους 6 μήνες 

 

 
 

Διαθέσιμες  θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα στους επόμενους 6 μήνες 

Ειδικότητα Πλήθος % 

Προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί 27 9,25% 

Τεχνικοί και βοηθοί 14 4,79% 

Γραφείς 43 14,73% 

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και τις πωλήσεις 88 30,14% 

Ειδικευμένοι τεχνίτες 26 8,90% 

Χειριστές μηχανημάτων και συναρμολογητές 14 4,79% 

Ανειδίκευτοι εργάτες 80 27,40% 
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Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στους επόμενους 6 μήνες  ανά κλάδο 

 

 

 

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στους επόμενους έξι μήνες  ανά κλάδο 

ΚΛΑΔΟΣ % 

Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 1,71 

Γ. Μεταποίηση 7,88 

ΣΤ. Κατασκευές 9,59 

Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο- Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

16,10 

Η. Μεταφορά και αποθήκευση 2,40 

Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών 
εστίασης 

28,42 

Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία 2,40 
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ΚΛΑΔΟΣ % 

Λ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 0,34 

Μ. Επαγγελματικές , επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 17,47 

Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 10,27 

Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 3,42 

 

Το εκπαιδευτικό επίπεδο που απαιτείται για τις θέσεις που εκτιμάται ότι θα 

δημιουργηθούν είναι κατεξοχήν της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (42,81%), 

ενώ της πανεπιστημιακής (πρώτου και δεύτερου επιπέδου) περίπου το μισό από αυτό. 

Μη πανεπιστημιακά προσόντα ζητούνται στις 8 και πλέον από τις 10 περιπτώσεις. 

 

Απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης για τις κενές θέσεις τους επόμενους 6 μήνες 
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Απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης για τις κενές θέσεις τους επόμενους 6 μήνες 

Επίπεδο εκπαίδευσης Πλήθος % 

1ο επίπεδο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) 42 14,38% 

Μεταδευτεροβάθμια μη πανεπιστημιακή (ΙΕΚ) 25 8,56% 

Ανώτερη δευτεροβάθμια (γενικό και επαγγελματικό λύκειο 125 42,81% 

Κατώτερη δευτεροβάθμια 39 13,36% 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικό) 33 11,30% 

Καμία εκπαίδευση 28 9,59% 

 

Οι περισσότεροι εργοδότες εκτίμησαν ότι δεν είναι απαραίτητο να προχωρήσουν σε 

κάποιες ενέργειες ώστε να εξασφαλισθεί η επάρκεια σε απαιτούμενες δεξιότητες, ενώ 

σημαντικό ποσοστό τους σκέπτονται ως σκόπιμη την αύξηση της κατάρτισης. 

 

Ενέργειες για την εξασφάλιση της επάρκειας σε απαιτούμενες δεξιότητες 
(ερώτηση πολλαπλής επιλογής) 
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Εισαγωγή σημαντικών καινοτομιών στην τελευταία διετία (2014-2015) 

 
 

Το μέγεθος της δηλωθείσας καινοτομικής δραστηριότητας, της τάξης του 15,7%, θα 

πρέπει να αντιμετωπιστεί με επιφύλαξη, δεδομένου του μέσου μεγέθους και των 

δεσποζόντων κλάδων των επιχειρήσεων της ποσοτικής έρευνας, καθώς και της 

πιθανότητας "σφαλμάτων" λόγω της κυμαινόμενης αντίληψης των ερωτώμενων περί 

καινοτομίας. 

 

Ετοιμότητα απασχολούμενων να προσαρμοστούν σε αλλαγές και καινοτομίες  

 

 

Ετοιμότητα απασχολούμενων να προσαρμοστούν σε αλλαγές και καινοτομίες 

  Έχουν κάνει καινοτομίες Δεν έχουν κάνει καινοτομίες 

Σίγουρα ναι 62,7% 32,2% 

Μάλλον ναι 29,2% 44,5% 

Μάλλον όχι 5,8% 13,9% 

Σίγουρα όχι 2,4% 5,5% 

ΔΓ/ΔΑ 0,0 3,8 
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6.2 Προσωπικές συνεντεύξεις 

Τα δεδομένα του παρόντος κεφαλαίου αφορούν την έρευνα με προσωπικές 

συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκε από 10 έως 20 Νοεμβρίου 2015 στην Αττική.  

Η εν λόγω έρευνα υπερκάλυψε το στόχο των 50 συνεντεύξεων για τις τάξεις μεγέθους 

επιχειρήσεων 0-9 και 10-49 και υστέρησε ως προς την τάξη 50+ απασχολούμενοι
16

. 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 182 συνεντεύξεις. 

Οι επιχειρήσεις της τάξης μεγέθους 0-9 εργαζόμενοι, αντιπροσωπεύονται με το 42,9%, 

της τάξης 10-49 με το 34,6% και της τάξης 50+ με το 22,5% του συνόλου των 

συνεντεύξεων. 

Το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων σε απασχολούμενους υπολογίστηκε σε 48 άτομα. 

Στην πρώτη τάξη μεγέθους 3 άτομα, στη δεύτερη 20 και στην τρίτη 178 άτομα. 

Οι αντιπροσωπευτικότεροι κλάδοι είναι του εμπορίου με 30,2% (55 συνεντεύξεις), της 

μεταποίησης με 14,3% (26 συνεντεύξεις) και των επαγγελματικών, επιστημονικών και 

τεχνικών δραστηριοτήτων με 11,5% (21 συνεντεύξεις). 

 

Συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τάξη μεγέθους των επιχειρήσεων 

Τάξεις μεγέθους 
Σχεδιασμός 

κατανομής 

Πλήθος 

συνεντεύξεων 
% 

0-9 απασχολούμενοι 50 78 42,9% 

10-49 απασχολούμενοι 50 63 34,6% 

50+ απασχολούμενοι 50 41 22,5% 

Σύνολο 150 182 100% 

 

 

                                                           
16 Λόγω του στενού χρονοδιαγράμματος, αντιμετωπίστηκε μία αναμενόμενη εν πολλοίς δυσκολία να 
καλυφθεί ο αριθμητικός στόχος για τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 
εργαζόμενους, καθώς ο χρονικός ορίζοντας ορισμού ραντεβού κατά κανόνα ήταν μακρύς. 
Ενημερώνοντας τον εργοδότη, ζητήθηκε να καλυφθεί η υστέρηση μεγεθύνοντας τον αριθμό των 
συνεντεύξεων στην προηγούμενη τάξη μεγέθους, έως δηλαδή 49 εργαζόμενους. 
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Συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν ανά κλάδο και τάξη μεγέθους  

των επιχειρήσεων 

Κλάδος Περιγραφή κλάδου 
Σχεδιασμός 

κατανομής 

Συνεντεύξεις  

0-9 10--49 50+ 

Ζ 

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 

13 27 18 10 

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 11 8 7 

Μ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
9 10 8 3 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5 8 2 3 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 4 5 3 3 

Θ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
2 2 6 2 

Ρ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 2 2 3 1 

Σ 
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
2 3 3 3 

Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 4 2 4 

Ν 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
1 3 5 3 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 3 5 2 

 

Αναλυτικότερα οι συνεντεύξεις έγιναν με 182 επιχειρήσεις των κάτωθι κλάδων17: 

 Βιομηχανία τροφίμων 

 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 

 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 

 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 

                                                           
17

 Ονοματολογία ΣΤΑΚΟΔ 2008 
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 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 

εξοπλισμού 

 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 

 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού  

 Κατασκευή επίπλων 

 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 

 Έργα πολιτικού μηχανικού 

 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 

 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσικλετών 

 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσικλετών 

 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσικλετών 

 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 

 Αεροπορικές μεταφορές 

 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 

 Καταλύματα 

 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 

 Εκδοτικές δραστηριότητες 

 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, 

ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 

 Τηλεπικοινωνίες 

 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 

συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 

 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 

 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών 

διαχείρισης 
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 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές 

και αναλύσεις 

 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 

 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 

 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 

 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 

 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και 

υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 

 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 

 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 

 Εκπαίδευση 

 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 

 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 

 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 

 

Συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, αθροιστικά, ανά κλάδο 

Κλάδοι Πλήθος % 

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
55 30,2% 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 26 14,3% 

Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
21 11,5% 

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 13 7,1% 

Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 11 6,0% 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 11 6,0% 

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 5,5% 

Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 10 5,5% 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
10 5,5% 
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Κλάδοι Πλήθος % 

Σ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9 4,9% 

Ρ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 6 3,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 182 100% 

 

Συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, αθροιστικά, ανά κλάδο (%) 

 

 

Συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν ανά κλάδο στην τάξη μεγέθους  

0-9 απασχολούμενων 

Κλάδος Περιγραφή κλάδου 
Σχεδιασμός 

κατανομής 

Συνεντεύξεις  

0-9 % 

Ζ 

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 

13 27 34,62% 

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 11 14,10% 
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Κλάδος Περιγραφή κλάδου 
Σχεδιασμός 

κατανομής 

Συνεντεύξεις  

0-9 % 

Μ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
9 10 12,82% 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5 8 10,26% 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 4 5 6,41% 

Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 4 5,13% 

Σ 
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
2 3 3,85% 

Ν 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
1 3 3,85% 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 3 3,85% 

Θ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

2 2 2,56% 

Ρ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 2 2 2,56% 

 

Συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν ανά κλάδο στην τάξη μεγέθους 10-49 
απασχολούμενοι 

Κλάδος Περιγραφή κλάδου 
Σχεδιασμός 

κατανομής 

Συνεντεύξεις  

10--49 % 

Ζ 

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 

13 18 28,57% 

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 8 12,70% 

Μ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
9 8 12,70% 

Θ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

2 6 9,52% 
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Κλάδος Περιγραφή κλάδου 
Σχεδιασμός 

κατανομής 

Συνεντεύξεις  

10--49 % 

Ν 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
1 5 7,94% 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 5 7,94% 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 4 3 4,76% 

Ρ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 2 3 4,76% 

Σ 
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
2 3 4,76% 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5 2 3,17% 

Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 2 3,17% 

 

Συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν ανά κλάδο στην τάξη μεγέθους  

50+ απασχολούμενων 

Κλάδος Περιγραφή κλάδου 
Σχεδιασμός 

κατανομής 

Συνεντεύξεις  

50+ % 

Ζ 

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 

13 10 24,39% 

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 7 17,07% 

Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 4 9,76% 

Μ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
9 3 7,32% 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5 3 7,32% 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 4 3 7,32% 

Σ 
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
2 3 7,32% 

Ν 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
1 3 7,32% 
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Κλάδος Περιγραφή κλάδου 
Σχεδιασμός 

κατανομής 

Συνεντεύξεις  

50+ % 

Θ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

2 2 4,88% 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2 4,88% 

Ρ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 2 1 2,44% 

 

Με συνέπεια προς τις συστάσεις του εργοδότη για αντιπροσώπευση των εξωστρεφών 

επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα αποτελούν το 21% περίπου 

του δείγματος. Για το 71,1% των εξαγωγικών επιχειρήσεων, οι εξαγωγές 

αντιπροσωπεύουν μέχρι το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών τους και για το 21% 

μεγαλύτερο του 50%. 

 

Αναλογία εξαγωγικών επιχειρήσεων στις συνεντεύξεις που 
πραγματοποιήθηκαν 

Εξαγωγικές Αναλογία στο σύνολο των συνεντεύξεων 

Ναι 20,9% 

Όχι 76,9% 

ΔΑ 2,2% 

 

Ποσοστό εξαγωγών επί του κύκλου εργασιών 

Ένταση εξαγωγών Πλήθος % 

1%-25% 27 71,1% 

26%-50% 5 13,2% 

51%-75% 2 5,3% 

75%-100% 4 10,5% 
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Ποσοστό εξαγωγών επί του κύκλου εργασιών 

Ένταση εξαγωγών Πλήθος % 

≤ 5% 11 28,95% 

≥ 50% 8 21,05% 

≥ 95% 4 10,53% 

 

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων (35,2%) έχει ιδρυθεί πριν το 1990, ενώ  1 στις 4 μεταξύ 

1990 και 1999. Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται νεοφυείς, δηλαδή όσες ιδρύθηκαν 

στο διάστημα 2011-2015 ή περισσότερο "αυστηρά" μεταξύ 2013-2015, αποτελούν το 19% 

και 12% του δείγματος αντίστοιχα. 

 

Έτος ίδρυσης των επιχειρήσεων 

 Περίοδος ίδρυσης Πλήθος % 

πριν το 1990 63 35,2% 

1990 έως 1999 45 25,1% 

2000 έως 2009 33 18,4% 

2010 έως σήμερα 38 21,2% 

 

Αναλογία των νεοφυών επιχειρήσεων στις συνεντεύξεις που 
πραγματοποιήθηκαν 

Περίοδος ίδρυσης Αναλογία στο σύνολο των συνεντεύξεων 

2013-2015 12% 

2011-2015 19% 

 

Αξιόλογη παρατήρηση είναι το γεγονός ότι σχεδόν σε 1 στις 4 επιχειρήσεις οι θέσεις 

εργασίας αυξήθηκαν στον τελευταίο χρόνο. Αυτό από μια πρώτη "ανάγνωση" 

δημιουργεί προβληματισμό. Διαπιστώθηκε όμως ότι στις επιχειρήσεις που αυξήθηκαν 

οι θέσεις εργασίας, ο μέσος όρος απασχολούμενων είναι 62 άτομα. Στην πρώτη τάξη 

μεγέθους 5 άτομα, στη δεύτερη 19 και στην τρίτη 141 άτομα. Συνυπολογίζοντας το 
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γεγονός ότι 1 στις 5 επιχειρήσεις σε όλο το δείγμα είναι εξαγωγική, συμπληρώνεται η 

ερμηνεία του εν λόγω γεγονότος. 

 

Μεταβολή θέσεων εργασίας στον τελευταίο χρόνο 

Κατεύθυνση μεταβολής Πλήθος % 

Αυξήθηκαν 43 23,6% 

Μειώθηκαν 40 22,0% 

Παρέμειναν ίδιες 96 52,7% 

Μειώθηκαν και Παρέμειναν ίδιες 136 74,7% 

ΔΞ/ΔΑ 3 1,6% 

 

Ένα άλλο αξιόλογο στοιχείο σχετίζεται με το γεγονός ότι στην τρέχουσα περίοδο το 

18% των επιχειρήσεων εμφανίζεται να βρίσκεται σε ενεργή αναζήτηση προσωπικού. 

Παρατηρήθηκε όμως ότι σε αυτές, ο μέσος όρος των απασχολούμενων είναι 93 άτομα, 

στοιχείο ισχυρό ως προς την ερμηνεία που πρέπει να δοθεί. Στην πρώτη τάξη μεγέθους 

ο μέσος όρος ήταν 3 άτομα, στη δεύτερη 16 και στην τρίτη 182 άτομα. 

Με όρους εκπαιδευτικού επιπέδου που απαιτείται στις δηλωθείσες κενές θέσεις, 

σχεδόν το 60% αφορά το πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ ως κύριοι λόγοι 

παραμονής των θέσεων κενών, προβλήθηκαν η έλλειψη ατόμων με τα απαιτούμενα 

προσόντα - δεξιότητες, η έλλειψη ατόμων που ενδιαφέρονται να κάνουν αυτό το είδος 

εργασίας και η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας σε σχέση με τις απαιτήσεις της εταιρείας.  

 

Επιχειρήσεις με κενές θέσεις στην τρέχουσα περίοδο  

Κενές θέσεις Πλήθος % 

Ναι 33 18,1% 

Όχι 146 80,2% 

ΔΞ/ΔΑ 3 1,6% 
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Εκπαιδευτικό επίπεδο που απαιτείται για τις τρέχουσες κενές θέσεις εργασίας 

Εκπαιδευτικό επίπεδο Πλήθος % 

Πρώτο επίπεδο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

(ΑΕΙ, ΤΕΙ) 
25 53,2% 

Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(γενικό και επαγγελματικό λύκειο) 
8 17% 

Καμία εκπαίδευση 4 8,5% 

Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο) 4 8,5% 

Δεύτερο επίπεδο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης   
(μεταπτυχιακό, διδακτορικό) 

3 6,4% 

Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη Πανεπιστημιακή 
(ΙΕΚ) 

2 4,3% 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση  (δημοτικό) 1 2,1% 

 

Λόγοι για τους οποίους οι θέσεις παραμένουν κενές 

Κατηγοριοποίηση % 

Έλλειψη ατόμων με τα απαιτούμενα προσόντα - δεξιότητες 63,6% 

Έλλειψη ατόμων που ενδιαφέρονται να κάνουν αυτό το είδος εργασίας 33,3% 

Έλλειψη εργασιακής εμπειρίας σε σχέση με τις απαιτήσεις της εταιρείας 30,3% 

Έντονος ανταγωνισμός από άλλους εργοδότες 21,2% 

Άλλο 18,2% 

Μη ελκυστικοί όροι και προϋποθέσεις που προσφέρονται για τη θέση 3,0% 

Μη ελκυστικοί όροι και προϋποθέσεις που δεν συνδέονται με τη θέση 3,0% 
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Λόγοι για τους οποίους οι θέσεις παραμένουν κενές (%) 

 

 

Στην ερώτηση αν πρόκειται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στην επιχείρηση 

στους επόμενους 6 μήνες, το 16% απάντησε καταφατικά, με κατεξοχήν απαιτούμενο 

εκπαιδευτικό επίπεδο λυκείου και πανεπιστημίου. Στις επιχειρήσεις αυτές ο μέσος 

όρος των απασχολούμενων τους υπολογίστηκε στα 36 άτομα.   

 

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους επόμενους 6 μήνες 

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας  Πλήθος  % 

Ναι 29 15,9% 

Όχι 109 59,9% 

ΔΞ/ΔΑ 44 24,2% 
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Εκπαιδευτικό επίπεδο που απαιτείται για τις θέσεις εργασίας 

που θα δημιουργηθούν στους επόμενους 6 μήνες 

Εκπαιδευτικό επίπεδο Πλήθος % 

Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(γενικό και επαγγελματικό λύκειο) 
12 31,6% 

Πρώτο επίπεδο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

(ΑΕΙ, ΤΕΙ) 
12 31,6% 

Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση   (γυμνάσιο) 6 15,8% 

Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη Πανεπιστημιακή 
(ΙΕΚ) 

4 10,5% 

Καμία εκπαίδευση 2 5,3% 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση  (δημοτικό) 1 2,6% 

Δεύτερο επίπεδο Παν.  εκπαίδευσης 

(μεταπτυχιακό, διδακτορικό) 
1 2,6% 

 

Ως κρισιμότερη ειδικότητα, με τη μεγαλύτερη συχνότητα δηλώθηκε η ειδικότητα 52 

"Απασχολούμενοι στις πωλήσεις". Πιο συγκεκριμένα, περίπου το 30% των δηλωθεισών 

ως κρισιμότερες κατατάσσονται σε αυτή. Αρκετά χαμηλότερα, στο 10% περίπου 

κατατάσσονται οι "Προσοντούχοι επιστημών και μηχανικής" (ειδικότητα 21) και οι 

"Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών" (ειδικότητα 51). Οι τρεις 

αυτές ειδικότητες σχηματίζουν το 47% περίπου των κρισιμότερων ειδικοτήτων στο 

δείγμα. Το υπόλοιπο 53% σχηματίστηκε από 22 άλλες ειδικότητες που 

αντιπροσωπεύτηκαν με ποσοστά από 0,5% έως 6,6%. 

 

Κρισιμότερη ειδικότητα 

Μονοψήφιος ISCO-08, ειδικότητα % 

5  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 37,4% 

2  ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 25,8% 

7  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 15,4% 

1  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 8,2% 
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Μονοψήφιος ISCO-08, ειδικότητα % 

4  ΓΡΑΦΕΙΣ 6% 

3  ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 3,8% 

8  ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 

2,2% 

9  ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 1,1% 

 

Κρισιμότερη ειδικότητα 

Διψήφιος ISCO-08, ειδικότητα % 

52 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

29,7% 

21 
ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

10,4% 

51 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

7,1% 

12 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 

6,6% 

42 
ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

5,5% 

75 
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ, 

ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ 

5,5% 

24 
ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
4,4% 

26 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

4,4% 

74 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

3,8% 

23 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

3,3% 

25 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
2,7% 

72 
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
2,7% 

71 
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ 

2,2% 
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Διψήφιος ISCO-08, ειδικότητα % 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

13 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1,6% 

34 
ΒΟΗΘΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
1,6% 

31 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

1,1% 

33 
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
1,1% 

73 
ΧΡΥΣΟΧΟΙ, ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ, ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ 
1,1% 

81 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
1,1% 

83 
ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1,1% 

22 
ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

0,5% 

44 
ΑΛΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΣ 

0,5% 

54 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

0,5% 

91 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ 

0,5% 

93 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
0,5% 
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Κρισιμότερη ειδικότητα (%) 
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Σ’ ότι αφορά τις δεξιότητες της κρισιμότερης ειδικότητας, που απαιτούνται, στις 3 

πρώτες θέσεις εμφανίζονται η ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α , οι 

ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς  και οι ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  γ ν ώ σ ε ι ς  π ο υ  

σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς . Αντίθετα, στη βάση των 

απαιτήσεων βρίσκονται οι ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ε ς  ψ η φ ι α κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς , η γ ν ώ σ η  

ξ έ ν ω ν  γ λ ω σ σ ώ ν  και το ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό  π ν ε ύ μ α .  

Συνολικά 10 από τις 15 δεξιότητες απαιτούνται σε αρκετά υψηλό βαθμό. Με την 

εξαίρεση της γ ν ώ σ η ς  κ α ι  χ ρ ή σ η ς  τ η ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ α ς , σε όλες τις 

υπόλοιπες καταγράφεται έλλειμμα επάρκειας που κυμαίνεται μεταξύ 19 

(ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  γ ν ώ σ ε ι ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  

ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς ) και 57/100  της μονάδας (α ν ά λ η ψ η  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ς ). 

 

Για την κρισιμότερη ειδικότητα 

ακολουθία δεξιοτήτων ανάλογα με το πόσο απαιτούνται (φθίνουσα σειρά στη 2η στήλη) 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ  ΔΙΑΦΟΡΑ 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,49 4,16 -0,33 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,42 4,13 -0,29 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και 
δεξιότητες που σχετίζονται με την 

άσκηση του επαγγέλματος 
4,37 4,18 -0,19 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα   
ομαδικό πνεύμα, καλής συνεργασίας 

4,26 4 -0,26 

Οι οργανωτικές ικανότητες 4,23 3,9 -0,33 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων   που απαιτούν 

σύνθετη και κριτική σκέψη 
4,22 3,82 -0,4 

Η καλή γνώση και χρήση της 
ελληνικής γλώσσας 

4,21 4,28 0,07 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας δηλαδή 
εκτέλεση εργασιών χωρίς ιδιαίτερη 

καθοδήγηση 
4,18 3,61 -0,57 
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ  ΔΙΑΦΟΡΑ 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

4,16 3,9 -0,26 

Η δημιουργικότητα 4,07 3,8 -0,27 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,83 3,85 0,02 

Η αριθμητική ικανότητα 3,73 3,85 0,12 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό 
πνεύμα 

3,54 3,35 -0,19 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,52 3,64 0,12 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές 
δεξιότητες 

3,14 3,29 0,15 

 

Min 3,14 3,29 -0,57 

Max 4,49 4,28 0,15 

 

Αναφορικά με το ποιες δεξιότητες κατεξοχήν διαθέτουν τα άτομα της κρισιμότερης 

ειδικότητας, διαπιστώνεται ότι αυτές είναι κατά σειρά η κ α λ ή  γ ν ώ σ η  κ α ι  χ ρ ή σ η  

τ η ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ α ς , οι ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  γ ν ώ σ ε ι ς  κ α ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  

π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς , η ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  

π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α , οι ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς , η  ι κ α ν ό τ η τ α  

ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  ο μ ά δ α , οι ο ρ γ α ν ω τ ι κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς  και η ι κ α ν ό τ η τ α  ν α  

μ α θ α ί ν ο υ ν  ν έ α  π ρ ά γ μ α τ α . Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε 3 δεξιότητες 

που απαιτούνται σε υψηλό βαθμό (ι κ α ν ό τ η τ α  ε π ί λ υ σ η ς  σ ύ ν θ ε τ ω ν  

π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν ,  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α  κ α ι  α ν ά λ η ψ η  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ς ), ο 

βαθμός επάρκειας διαμορφώνεται στα επίπεδα του μέτριου. Επίσης, 6 δεξιότητες 

διαπιστώνεται ότι κατέχονται σχεδόν σε όμοιο βαθμό και αυτές είναι οι 

ο ρ γ α ν ω τ ι κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς ,  η  ι κ α ν ό τ η τ α  ν α  μ α θ α ί ν ο υ ν  ν έ α  π ρ ά γ μ α τ α ,  

ο ι  β α σ ι κ έ ς  ψ η φ ι α κ έ ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς ,  η  α ρ ι θ μ η τ ι κ ή  ι κ α ν ό τ η τ α ,  η  

ι κ α ν ό τ η τ α  ε π ί λ υ σ η ς  σ ύ ν θ ε τ ω ν  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  κ α ι  η  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α . 

 



ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2015  

3ο Παραδοτέο: Τελική Ερευνητική Έκθεση 

 
 
 

 
 

 

Σελίδα | 186 

 
 

Για την κρισιμότερη ειδικότητα 

ακολουθία δεξιοτήτων ανάλογα με το πόσο τις διαθέτουν (φθίνουσα σειρά στην 3η στήλη) 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ  ΔΙΑΦΟΡΑ 

Η καλή γνώση και χρήση της 
ελληνικής γλώσσας 

4,21 4,28 0,07 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και 
δεξιότητες που σχετίζονται με την 

άσκηση του επαγγέλματος 
4,37 4,18 -0,19 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,49 4,16 -0,33 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,42 4,13 -0,29 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα   
ομαδικό πνεύμα, καλής συνεργασίας 

4,26 4 -0,26 

Οι οργανωτικές ικανότητες 4,23 3,9 -0,33 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

4,16 3,9 -0,26 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,83 3,85 0,02 

Η αριθμητική ικανότητα 3,73 3,85 0,12 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων   που απαιτούν 

σύνθετη και κριτική σκέψη 
4,22 3,82 -0,4 

Η δημιουργικότητα 4,07 3,8 -0,27 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,52 3,64 0,12 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας δηλαδή 
εκτέλεση εργασιών χωρίς ιδιαίτερη 

καθοδήγηση 
4,18 3,61 -0,57 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό 
πνεύμα 

3,54 3,35 -0,19 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές 
δεξιότητες 

3,14 3,29 0,15 

 

Min 3,14 3,29 -0,57 

Max 4,49 4,28 0,15 
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Στις βασικές - θεμελιώδεις δεξιότητες, κατά τους εργοδότες οι απαιτήσεις 

καλύπτονται. Στις τεχνικές δεξιότητες το έλλειμμα είναι της τάξης των 19/100. Στις 

εγκάρσιες - οριζόντιες δεξιότητες κατά μέσο όρο το έλλειμμα είναι ύψους 32/100 (εύρος 

από 19 έως 57/100). 
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Όσον αφορά, το απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης για την κρισιμότερη ειδικότητα, 

τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 

όσοι έχουν απολυτήριο λυκείου. Συγκεκριμένα στις 4 από τις 10 περιπτώσεις το 

απαιτούμενο επίπεδο είναι ΑΕΙ/ΤΕΙ και επιπέδου μεταπτυχιακού/διδακτορικού. 

Αντίστροφα, στο 58% των περιπτώσεων οι απαιτήσεις είναι για επίπεδο μη 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

Οι εργοδότες, προκειμένου να βελτιώσουν το επίπεδο επάρκειας των 

απασχολούμενων, εκτιμούν ως επί το πλείστον αναγκαία την αύξηση / επέκταση των 

προγραμμάτων κατάρτισης και την απόκτηση εμπειρίας κατά τη διάρκεια της 

εργασίας. 

 

Σύνηθες επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτείται για την κρισιμότερη ειδικότητα 

Επίπεδο εκπαίδευσης Πλήθος % 

Αποφοίτηση ΤΕΙ ΑΕΙ 58 31,9% 

Αποφοίτηση από γενικό λύκειο 50 27,5% 

Υποχρεωτική ή στοιχειώδης εκπαίδευση έως γυμνάσιο 23 12,6% 

Αποφοίτηση από σχολές ή ινστιτούτα μεταλυκειακής 23 12,6% 
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Επίπεδο εκπαίδευσης Πλήθος % 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης 

Μεταπτυχιακοί  διδακτορικοί τίτλοι 14 7,7% 

Αποφοίτηση από τεχνικό λύκειο 10 5,5% 

ΔΞ/ΔΑ 4 2,2% 

 

Ενέργειες για την εξασφάλιση της επάρκειας δεξιοτήτων στην κρισιμότερη ειδικότητα 

Ενέργειες % 

Αύξηση ή επέκταση προγραμμάτων κατάρτισης 42,3% 

Απόκτηση εμπειρίας κατά τη διάρκεια της εργασίας 38,8% 

Περισσότερες αξιολογήσεις υπαλλήλων  αξιολογήσεις επιδόσεων  
μπόνους 

26,9% 

Δεν το θεωρώ απαραίτητο 26,4% 

Ανακατανομή εργασιών 17,0% 

Αύξηση προσλήψεων 16,5% 

Άλλη ενέργεια 2,7% 
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Αποτελέσματα στην κρισιμότερη ειδικότητα ανά κλάδο 

Σε 10 από τις 15 δεξιότητες στον κλάδο του εμπορίου οι απαιτήσεις είναι υψηλές, με μία 
όμως κατά μέσο όρο υστέρηση 44/100. Τρεις οριζόντιες δεξιότητες, ανάληψη 
πρωτοβουλίας, επικοινωνιακές ικανότητες και ευελιξία και προσαρμοστικότητα, είναι 
οι κατεξοχήν ζητούμενες. Καλύτερες επιδόσεις, ανεξαρτήτως βαθμού απαιτήσεων, 
δίνουν στις επικοινωνιακές ικανότητες, στην ευελιξία και προσαρμοστικότητα, στις 
επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες και στην καλή γνώση και χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας. 
 

Αποτελέσματα στην κρισιμότερη ειδικότητα  

Κλάδος Ζ: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή οχημάτων και μοτοσικλετών 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 4,93 3,49 -1,44 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,65 4,25 -0,4 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,47 4,15 -0,33 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,36 4,13 -0,24 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

4,29 4,24 -0,05 

Οι οργανωτικές ικανότητες 4,27 3,75 -0,53 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,25 3,87 -0,38 

Η δημιουργικότητα 4,22 3,78 -0,44 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,2 3,84 -0,36 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

4,04 3,78 -0,25 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,78 3,62 -0,16 

Η αριθμητική ικανότητα 3,69 3,93 0,24 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,6 3,51 -0,09 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,42 3,44 0,02 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 2,64 2,91 0,27 
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Αποτελέσματα στην κρισιμότερη ειδικότητα ανά 

παραγωγικό τομέα 

Κατεξοχήν απαιτούμενες είναι οι τεχνικές δεξιότητες που σχετίζονται με το 

επάγγελμα, ενώ σε υψηλές θέσεις βρίσκονται και οι οριζόντιες δεξιότητες ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα, ικανότητα εργασίας σε ομάδα και οργανωτικές ικανότητες. Στις 

4 αυτές δεξιότητες το έλλειμμα είναι κατά μέσο όρο ύψους 16/100. 

 

Κρισιμότερη ειδικότητα, δευτερογενής τομέας 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,31 4,21 -0,1 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,26 4,05 -0,21 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,21 4,08 -0,13 

Οι οργανωτικές ικανότητες 4,18 3,97 -0,21 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

4,05 3,95 -0,1 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,05 4 -0,05 

Η δημιουργικότητα 3,97 3,92 -0,05 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,95 3,82 -0,13 

Η αριθμητική ικανότητα 3,87 3,9 0,03 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,79 3,64 -0,15 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,74 3,74 0 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,67 3,95 0,28 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,28 3,44 0,15 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 3,26 3,33 0,08 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,26 3,41 0,15 
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Στον τριτογενή τομέα, σε 10 από τις 15 δεξιότητες οι απαιτήσεις είναι αρκετά υψηλού 

βαθμού. Με την εξαίρεση της Ελληνικής γλώσσας σε όλες καταγράφεται ανεπάρκεια 

που είναι της τάξης των 35/100. 

 

Κρισιμότερη ειδικότητα, τριτογενής τομέας 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,55 4,19 -0,36 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,52 4,17 -0,35 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,39 4,17 -0,22 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

4,35 3,85 -0,5 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 4,29 3,6 -0,69 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,27 3,98 -0,29 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

4,26 4,36 0,1 

Οι οργανωτικές ικανότητες 4,24 3,88 -0,36 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,22 3,92 -0,3 

Η δημιουργικότητα 4,09 3,77 -0,32 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,88 3,82 -0,06 

Η αριθμητική ικανότητα 3,7 3,84 0,14 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,62 3,34 -0,28 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,59 3,69 0,1 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 3,11 3,28 0,17 
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Αντίστοιχα με την περίπτωση της κρισιμότερης ειδικότητας, στο σύνολο των 

ειδικοτήτων (κρισιμότερη, πολυπληθέστερη και τρίτη), τις πρώτες θέσεις στη λίστα με 

τις απαιτήσεις των εργοδοτών, καταλαμβάνουν η ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  η  

π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α  και οι ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς . Ακολουθούν η 

ι κ α ν ό τ η τ α  ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  ο μ ά δ α  και οι ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  γ ν ώ σ ε ι ς  π ο υ  

σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς . Συνολικά 9 δεξιότητες 

απαιτούνται σε αρκετά υψηλό βαθμό, πλην όμως και πάλι, με την εξαίρεση της γνώσης 

και χρήσης της Ελληνικής γλώσσας, διαπιστώνεται ένα χάσμα-ανεπάρκεια της τάξης 

των 19 έως 48/100 της μονάδας. 

 

Οι δεξιότητες που κατά μείζονα λόγο απαιτούνται και ταυτόχρονα κατέχονται από 

τους εργαζόμενους σε αρκετά υψηλό βαθμό είναι η κ α λ ή  γ ν ώ σ η  κ α ι  χ ρ ή σ η  τ η ς  

Ε λ λ η ν ι κ ή ς   γ λ ώ σ σ α ς ,  ο ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  γ ν ώ σ ε ι ς  κ α ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  

σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς ,  η  ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  

π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α  κ α ι  ο ι  ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς . Αντίθετα, οι 

δεξιότητες που απαιτούνται σε αρκετά υψηλό βαθμό, πλην όμως δεν κατέχονται 

εξίσου σε αρκετά υψηλό βαθμό αλλά σε μέτριο, είναι η  ι κ α ν ό τ η τ α  ν α  μ α θ α ί ν ο υ ν  

ν έ α  π ρ ά γ μ α τ α ,  ο ι  ο ρ γ α ν ω τ ι κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς  κ α ι  η  ι κ α ν ό τ η τ α  

ε π ί λ υ σ η ς  σ ύ ν θ ε τ ω ν  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  π ο υ  α π α ι τ ο ύ ν  σ ύ ν θ ε τ η  κ α ι  κ ρ ι τ ι κ ή  

σ κ έ ψ η . 

 

Στις 3 πρώτες απαιτούμενες οριζόντιες δεξιότητες (ευελιξία και προσαρμοστικότητα, 

επικοινωνιακές ικανότητες, ικανότητα εργασίας σε ομάδα) το έλλειμμα είναι κατά 

μέσο όρο της τάξης των 34/100. Κατεξοχήν οι κύριες σε όρους επάρκειας δεξιότητες 

είναι κατά σειρά η καλή γνώση και χρήση της Ελληνικής  γλώσσας, οι επαγγελματικές, 

η ευελιξία και προσαρμοστικότητα και οι επικοινωνιακές ικανότητες. 
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Από όλες τις ειδικότητες 
(κρισιμότερη και πολυπληθέστερη και τρίτη) 

ακολουθία δεξιοτήτων ανάλογα με το πόσο απαιτούνται (φθίνουσα σειρά στη 2η στήλη) 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,4 4,03 -0,37 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,32 4,02 -0,3 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα   
ομαδικό πνεύμα, καλής συνεργασίας 

4,28 3,94 -0,34 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και 
δεξιότητες που σχετίζονται με την 

άσκηση του επαγγέλματος 
4,26 4,07 -0,19 

Η καλή γνώση και χρήση της 
ελληνικής  γλώσσας 

4,22 4,34 0,12 

Οι οργανωτικές ικανότητες 4,08 3,74 -0,34 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

4,06 3,8 -0,26 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων   που απαιτούν 

σύνθετη και κριτική σκέψη 
4,03 3,65 -0,38 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας   δηλαδή 
εκτέλεση εργασιών χωρίς ιδιαίτερη 

καθοδήγηση 
3,98 3,5 -0,48 

Η δημιουργικότητα 3,81 3,61 -0,2 

Η αριθμητική ικανότητα 3,76 3,82 0,06 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,75 3,79 0,04 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,53 3,55 0,02 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό 
πνεύμα 

3,31 3,17 -0,14 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές 
δεξιότητες 

3,19 3,33 0,14 

 

Min 3,19 3,17 -0,48 

Max 4,4 4,34 0,14 
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Από όλες τις ειδικότητες  
(κρισιμότερη και πολυπληθέστερη και τρίτη) 

ακολουθία δεξιοτήτων ανάλογα με το πόσο τις διαθέτουν (φθίνουσα σειρά στην 3η στήλη)  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής  
γλώσσας 

4,22 4,34 0,12 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και 
δεξιότητες που σχετίζονται με την 

άσκηση του επαγγέλματος 
4,26 4,07 -0,19 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,4 4,03 -0,37 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,32 4,02 -0,3 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα   
ομαδικό πνεύμα, καλής συνεργασίας 

4,28 3,94 -0,34 

Η αριθμητική ικανότητα 3,76 3,82 0,06 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

4,06 3,8 -0,26 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,75 3,79 0,04 

Οι οργανωτικές ικανότητες 4,08 3,74 -0,34 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων   που απαιτούν σύνθετη 

και κριτική σκέψη 
4,03 3,65 -0,38 

Η δημιουργικότητα 3,81 3,61 -0,2 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,53 3,55 0,02 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας   δηλαδή 
εκτέλεση εργασιών χωρίς ιδιαίτερη 

καθοδήγηση 
3,98 3,5 -0,48 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 3,19 3,33 0,14 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό 
πνεύμα 

3,31 3,17 -0,14 

 

Min 3,19 3,17 -0,48 

Max 4,4 4,34 0,14 
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Στις βασικές - θεμελιώδεις δεξιότητες οι απαιτήσεις καλύπτονται. Στις αμιγώς 

επαγγελματικές υπάρχει έλλειμμα της τάξης των 20/100, ενώ σε όλες τις εγκάρσιες-

οριζόντιες επίσης έλλειμμα. 
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Αντιστοιχία με τα αποτελέσματα της κρισιμότερης ειδικότητας υπάρχει σε όλες μαζί 

τις ειδικότητες και σ’ ότι αφορά το απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης και τις ενέργειες 

διασφάλισης επάρκειας δεξιοτήτων. Στις πρώτες θέσεις του εκπαιδευτικού επιπέδου 

εμφανίζονται οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και γενικού λυκείου, ενώ 

πρώτες στη λίστα των ενεργειών είναι η αύξηση ή επέκταση των προγραμμάτων 

κατάρτισης και η απόκτηση εμπειρίας κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

 

Σύνηθες επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτείται για τις ειδικότητες που κρίθηκαν 

Επίπεδο εκπαίδευσης Πλήθος % 

Αποφοίτηση ΤΕΙ ΑΕΙ 94 31,3% 

Αποφοίτηση από γενικό λύκειο 80 26,7% 

Υποχρεωτική ή στοιχειώδης εκπαίδευση έως γυμνάσιο 40 13,3% 

Αποφοίτηση από σχολές ή ινστιτούτα μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
39 13% 
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Επίπεδο εκπαίδευσης Πλήθος % 

Μεταπτυχιακοί  διδακτορικοί τίτλοι 23 7,7% 

Αποφοίτηση από τεχνικό λύκειο 17 5,7% 

ΔΞ/ΔΑ 7 2,3% 

 

Ενέργειες για την εξασφάλιση της επάρκειας δεξιοτήτων  

σε όλες τις ειδικότητες που κρίθηκαν 

Τύπος ενέργειας % 

Αύξηση ή επέκταση προγραμμάτων κατάρτισης 41,7% 

Απόκτηση εμπειρίας κατά τη διάρκεια της εργασίας 36,0% 

Περισσότερες αξιολογήσεις υπαλλήλων  αξιολογήσεις επιδόσεων  
μπόνους 

30,3% 

Δεν το θεωρώ απαραίτητο 26,3% 

Ανακατανομή εργασιών 17,7% 

Αύξηση προσλήψεων 14,3% 

Άλλη ενέργεια 2,3% 

 

 

Στον κλάδο Ζ, πρωτεύουσα θέση έχουν οι επικοινωνιακές ικανότητες, η 

ανάληψη πρωτοβουλίας και η ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Στη δεύτερη 

καταγράφεται η μεγαλύτερη υστέρηση που ξεπερνά τη μονάδα, ενώ στις άλλες 

δύο είναι της τάξης περίπου των 35/100. Ανεξαρτήτως απαιτήσεων, καλύτερες 

επιδόσεις δίνονται για επικοινωνιακές ικανότητες, ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα, επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται 

με το επάγγελμα και γνώση και χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 

 



ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2015  

3ο Παραδοτέο: Τελική Ερευνητική Έκθεση 

 
 
 

 
 

 

Σελίδα | 201 

 
 

Αποτελέσματα στο σύνολο των ειδικοτήτων 

Κλάδος Ζ: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή οχημάτων και μοτοσικλετών 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,49 4,14 -0,36 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 4,44 3,4 -1,05 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,38 4,05 -0,33 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 
που σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,26 4,04 -0,22 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,21 3,79 -0,42 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

4,2 4,53 0,33 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,14 3,8 -0,33 

Οι οργανωτικές ικανότητες 4,1 3,62 -0,48 

Η δημιουργικότητα 3,91 3,58 -0,33 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,86 3,58 -0,28 

Η αριθμητική ικανότητα 3,7 3,89 0,19 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,51 3,35 -0,16 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,48 3,47 -0,01 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,36 3,28 -0,07 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 2,6 2,88 0,27 

 

Στην κορυφή των απαιτήσεων στο δευτερογενή τομέα βρίσκονται δύο 

οριζόντιες δεξιότητες (ικανότητα εργασίας σε ομάδα, ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα), οι επαγγελματικές δεξιότητες και η Ελληνική γλώσσα. Το 

κατά μέσο όρο έλλειμμα είναι χαμηλό και της τάξης των 15/100. 

 



ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2015  

3ο Παραδοτέο: Τελική Ερευνητική Έκθεση 

 
 
 

 
 

 

Σελίδα | 202 

 
 

Δευτερογενής τομέας  
στο σύνολο των ειδικοτήτων 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,24 4,05 -0,19 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,14 3,94 -0,21 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 
που σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,11 4 -0,11 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

4,03 3,95 -0,08 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,97 3,75 -0,22 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,92 3,81 -0,11 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 3,79 3,6 -0,19 

Η αριθμητική ικανότητα 3,68 3,73 0,05 

Η δημιουργικότητα 3,67 3,6 -0,06 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,63 3,44 -0,19 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,59 3,52 -0,06 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,46 3,73 0,27 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,17 3,17 0 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 3,1 3,17 0,08 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,1 3,16 0,06 

 
 

Σε 9 από τις 15 δεξιότητες οι απαιτήσεις είναι αρκετά υψηλού βαθμού. Στη μεν 

Ελληνική γλώσσα καταγράφεται επάρκεια, στις δε άλλες έλλειμμα της τάξης των 

38/100 κατά μέσο όρο. Ανεξαρτήτως απαιτήσεων, σε αρκετά υψηλό επίπεδο υπάρχει 

επάρκεια στην ευελιξία και προσαρμοστικότητα, στις επικοινωνιακές ικανότητες, στις 

γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το επάγγελμα και στην Ελληνική γλώσσα. 
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Τριτογενής τομέας  
στο σύνολο των ειδικοτήτων 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,47 4,05 -0,42 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,43 4,08 -0,36 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 
που σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,31 4,09 -0,22 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,29 3,91 -0,38 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

4,27 4,45 0,18 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

4,15 3,69 -0,46 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,13 3,85 -0,28 

Οι οργανωτικές ικανότητες 4,11 3,73 -0,38 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 4,07 3,52 -0,55 

Η δημιουργικότητα 3,85 3,61 -0,24 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,83 3,8 -0,03 

Η αριθμητική ικανότητα 3,77 3,84 0,06 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,62 3,65 0,02 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 3,37 3,17 -0,2 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 3,22 3,37 0,15 
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Άλλες ειδικότητες πλην της κρισιμότερης 
Εξαιρώντας την κρισιμότερη για τις επιχειρήσεις ειδικότητα, διψήφια 

αντιπροσώπευση έχουν κατά σειρά οι ειδικότητες 5, 2, 4, 9 και 7. 

 

Μονοψήφιος ISCO-08, ειδικότητα % 

5 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 23,7 

2 ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 22 

4 ΓΡΑΦΕΙΣ 18,6 

9 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 13,6 

7 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 12,7 

1 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 5,1 

8 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 

3,4 

3 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 0,8 

 

Σε όρους διψήφιας ανάλυσης, τα υψηλότερα ποσοστά αντιπροσώπευσης έχουν οι 

ειδικότητες 52, 93, 41 και 24. 

 

Διψήφιος ISCO-08, ειδικότητα % 

52 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

17,8 

93  
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
11,9 

41 
ΓΡΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 
11,0 

24 
ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
10,2 
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Διψήφιος ISCO-08, ειδικότητα % 

21 
ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

7,6 

42 
ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

7,6 

12 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 

5,1 

51 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

5,1 

72 
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
4,2 

75 
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ, 

ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ 

3,4 

83 
ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
3,4 

73 
ΧΡΥΣΟΧΟΙ, ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ, ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ 
2,5 

22 
ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

1,7 

74 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

1,7 

91 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ 

1,7 

23 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

0,8 

25 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
0,8 

26 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

0,8 

34 
ΒΟΗΘΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
0,8 

54 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

0,8 

71 
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
0,8 
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Η επεξεργασία των ειδικοτήτων εξαιρώντας την κρισιμότερη ειδικότητα, ανέδειξε ως 
κρισιμότερες δεξιότητες την ι κ α ν ό τ η τ α  ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  ο μ ά δ α ,  τ η ν  ε υ ε λ ι ξ ί α  
κ α ι  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α ,  τ η ν  κ α λ ή  γ ν ώ σ η  κ α ι  χ ρ ή σ η  τ η ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  
γ λ ώ σ σ α ς ,  τ ι ς  ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς  κ α ι  τ ι ς  γ ν ώ σ ε ι ς  κ α ι  
δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α . Στη γνώση και χρήση της 
Ελληνικής γλώσσας προκύπτει επάρκεια, ενώ αντίθετα στις υπόλοιπες έλλειμμα 
εύρους από 19 έως 47/100 της μονάδας. 
Με την πλέον ελάσσονα σημασία ως απαιτούμενες διαπιστώθηκαν οι 
ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ε ς  ψ η φ ι α κ έ ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  κ α ι  τ ο  ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό  π ν ε ύ μ α . 
 

Από τις ειδικότητες πλην της κρισιμότερης 
ακολουθία δεξιοτήτων ανάλογα με το πόσο απαιτούνται (φθίνουσα σειρά στην 2η στήλη)  

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,31 3,84 -0,47 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα  4,27 3,83 -0,44 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας  

4,22 4,45 0,23 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες  4,17 3,85 -0,32 

Γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,1 3,91 -0,19 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

3,91 3,64 -0,27 

Οι οργανωτικές ικανότητες  3,86 3,48 -0,38 

Η αριθμητική ικανότητα  3,79 3,76 -0,03 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων  

3,75 3,39 -0,36 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας  3,67 3,34 -0,33 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες   3,62 3,69 0,07 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,54 3,42 -0,12 

Η δημιουργικότητα  3,42 3,32 -0,1 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 3,27 3,39 0,12 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό 
πνεύμα 

2,96 2,88 -0,08 

 

Min 2,96 2,88 -0,47 

Max 4,31 4,45 0,23 
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Από τις ειδικότητες πλην της κρισιμότερης 
ακολουθία δεξιοτήτων ανάλογα με το πόσο τις διαθέτουν (φθίνουσα σειρά στην 3η στήλη)  

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας  

4,22 4,45 0,23 

Γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,1 3,91 -0,19 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες  4,17 3,85 -0,32 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,31 3,84 -0,47 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα  4,27 3,83 -0,44 

Η αριθμητική ικανότητα  3,79 3,76 -0,03 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες   3,62 3,69 0,07 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

3,91 3,64 -0,27 

Οι οργανωτικές ικανότητες  3,86 3,48 -0,38 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,54 3,42 -0,12 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 3,27 3,39 0,12 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων  

3,75 3,39 -0,36 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας  3,67 3,34 -0,33 

Η δημιουργικότητα  3,42 3,32 -0,1 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό 
πνεύμα 

2,96 2,88 -0,08 

 

Min 2,96 2,88 -0,47 

Max 4,31 4,45 0,23 

 

Η μελέτη των δεδομένων με την οπτική της διάκρισης ανά παραγωγικό τομέα, δίνει 

για το δευτερογενή τομέα ως πλέον απαιτούμενες τις δεξιότητες ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  
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ο μ ά δ α ,  τ η ς  γ ν ώ σ η ς  κ α ι  χ ρ ή σ η ς  τ η ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ α ς  κ α ι  τ η ς  

ε υ ε λ ι ξ ί α ς  κ α ι  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α ς . Η ανεπάρκεια στην Ελληνική γλώσσα 

είναι οριακή, ενώ στις άλλες δύο είναι άνω των 20/100 της μονάδας. 

 

Στον τριτογενή τομέα οι κύριες απαιτούμενες δεξιότητες είναι η ε υ ε λ ι ξ ί α  κ α ι  

π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ ό τ η τ α ,  η  ι κ α ν ό τ η τ α  ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  ο μ ά δ α ,  ο ι  

ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς ,  η  κ α λ ή  γ ν ώ σ η  κ α ι  χ ρ ή σ η  τ η ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  

γ λ ώ σ σ α ς ,  ο ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  γ ν ώ σ ε ι ς  κ α ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  

σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  η  ι κ α ν ό τ η τ α  ν α  μ α θ α ί ν ο υ ν  ν έ α  

π ρ ά γ μ α τ α . Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα, 

στις λοιπές όμως η διαφορά απαιτήσεων και επάρκειας έχει εύρος 21 έως 51/100 της 

μονάδας. 

 

Δευτερογενής τομέας 
 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,29 4 -0,29 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

4 3,96 -0,04 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 3,96 3,75 -0,21 

Γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

3,79 3,67 -0,12 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,71 3,5 -0,21 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,63 3,38 -0,25 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
πράγματα 

3,54 3,25 -0,29 

Η αριθμητική ικανότητα 3,38 3,46 0,08 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,38 3,13 -0,25 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,33 3,17 -0,16 

Η δημιουργικότητα 3,17 3,08 -0,09 
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Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,13 3,38 0,25 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3 2,75 -0,25 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 2,83 2,92 0,09 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό 
πνεύμα 

2,83 2,75 -0,08 

 

Min 2,83 2,75 -0,29 

Max 4,29 4 0,25 

 

Τριτογενής τομέας 

Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,35 3,85 -0,5 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 4,31 3,8 -0,51 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 4,29 3,94 -0,35 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής 
γλώσσας 

4,28 4,57 0,29 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 
που σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,18 3,97 -0,21 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4 3,74 -0,26 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,91 3,51 -0,4 

Η αριθμητική ικανότητα 3,89 3,84 -0,05 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων 

3,85 3,45 -0,4 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,74 3,77 0,03 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,74 3,39 -0,35 

Η γνώση ξένων γλωσσών 3,68 3,59 -0,09 
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Δεξιότητες Απαιτούνται Διαθέτουν Διαφορά 

Η δημιουργικότητα 3,49 3,38 -0,11 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 3,38 3,51 0,13 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,99 2,91 -0,08 

 

Min 2,99 2,91 -0,51 

Max 4,35 4,57 0,29 

 

Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης στις ειδικότητες πλην της κρισιμότερης, αυτό 

της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προσεγγίζει το 40%, ενώ το λυκειακής και 

μεταλυκειακής εκπαίδευσης το 45%. Μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αφορά το 60% 

περίπου των περιπτώσεων. 

 

Σύνηθες επίπεδο τυπικών προσόντων σε επίπεδο εκπαίδευσης 

Επίπεδο εκπαίδευσης % 

Αποφοίτηση ΤΕΙ ΑΕΙ 30,5 

Αποφοίτηση από γενικό λύκειο 25,4 

Υποχρεωτική ή στοιχειώδης εκπαίδευση   έως γυμνάσιο 14,4 

Αποφοίτηση από σχολές ή ινστιτούτα μεταλυκειακής 
εκπαίδευσης 

13,6 

Μεταπτυχιακοί  διδακτορικοί τίτλοι 7,6 

Αποφοίτηση από τεχνικό λύκειο 5,9 

ΔΞ/ΔΑ 2,5 

 

Ως προς τις ενέργειες διασφάλισης της επάρκειας σε δεξιότητες, αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι 23,6% δήλωσε ότι δεν είναι απαραίτητο. Υψηλά ποσοστά λαμβάνουν ως 

επιλογή τα προγράμματα κατάρτισης και η απόκτηση εμπειρίας κατά τη διάρκεια της 

εργασίας. 



ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2015  

3ο Παραδοτέο: Τελική Ερευνητική Έκθεση 

 
 
 

 
 

 

Σελίδα | 211 

 
 

 

Ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια σε απαιτούμενες δεξιότητες 
(ερώτηση πολλαπλής επιλογής) 

Ενέργειες  % 

Αύξηση ή επέκταση προγραμμάτων κατάρτισης 26,4 

Δεν το θεωρώ απαραίτητο 23,6 

Απόκτηση εμπειρίας κατά τη διάρκεια της εργασίας 20,3 

Περισσότερες αξιολογήσεις υπαλλήλων/ επιδόσεων / μπόνους 16,5 

Ανακατανομή εργασιών 12,1 

Αύξηση προσλήψεων 7,1 

Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια 1,1 
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  7   │ Συμπεράσματα 
 

7.1 Δυσκολίες - περιορισμοί των ερευνών 

Στην παρούσα υποενότητα, σχολιάζονται σύντομα μερικές απολογιστικές 

παρατηρήσεις, βλέποντας μακροσκοπικά προς τα πίσω το περιβάλλον εκτέλεσης των 

δύο ερευνών. 

 

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση έχει παγιώσει μία άσχημη ψυχολογία στους 

εργοδότες-επιχειρηματίες. Το κύριο ενδιαφέρον τους αφορά στις τρέχουσες και 

επικείμενες υποχρεώσεις, στη βιωσιμότητα και προοπτική των επιχειρήσεων τους. 

Μία κυμαινόμενη αδιαφορία ή και υποβάθμιση θεμάτων που θεώρησαν ως 

δευτερεύοντα, μεγέθυνε τις αρνήσεις, ωστόσο, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι αυτές 

δεν επηρέασαν την αξιοπιστία της έρευνας λόγω της μεθόδου δειγματοληψίας που 

ακολουθήθηκε, με τη χρήση  των ποσοστώσεων  ανά κλάδο, γεωγραφική περιοχή και 

μέγεθος των επιχειρήσεων.  

Μία μεγάλη μερίδα εκ των εργοδοτών είναι βέβαιο ότι θα επιθυμούσε να ερωτηθεί για 

θέματα άλλα από τις οριζόντιες δεξιότητες. Ένα δυσάρεστο αίσθημα έγινε αντιληπτό 

στους ερωτώμενους, όντας με κακή ψυχολογία και φλέγοντα προβλήματα, να τους 

απευθύνονται ερωτήσεις για οριζόντιες δεξιότητες. 

 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει πρόσφατο δειγματοληπτικό πλαίσιο, τα διαθέσιμα 

δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ λήφθηκαν υπόψη εξ ανάγκης, ως αναφορά όμως μικρής 

ακρίβειας ως προς τον αριθμό και την εσωτερική κατανομή του εξεταζόμενου 

πληθυσμού. 

 

Ως προς τα χρονικά περιθώρια υλοποίησης των ερευνών ήταν πράγματι στενά και 

αυτό είχε αντίκτυπο τόσο στο σκέλος του προγραμματισμού, όσο και στο σκέλος της 

εκτέλεσης τους. 
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Τα μεγέθη των δειγμάτων ήταν μικρά και περιοριστικά με όρους προϋποθέσεων για 

μία σε βάθος ανάλυση σε μεγάλο αριθμό παραμέτρων. Ήταν κατάλληλα αθροιστικά 

για το σύνολο της επικράτειας και της Αττικής, η ειδικότερη όμως ανάλυση 

αντιμετώπισε τον περιορισμό των μικρών δειγμάτων. 

 

Τα ερωτηματολόγια μπορούν να βελτιωθούν στην έκταση, στο περιεχόμενο και στις 

διατυπώσεις των ερωτήσεων, ενώ υπάρχει ζήτημα ορισμών των δεξιοτήτων. Οι 

δεξιότητες και η διατύπωση τους στα σχετικά ερωτήματα, δεν κατανοούνται με 

ακριβώς όμοιο τρόπο από διαφορετικά πρόσωπα. Υπάρχουν δηλαδή περιθώρια 

υποκειμενικής αντίληψης των ορισμών / εννοιών και κατά συνέπεια διαφοροποίησης 

στην αξιολόγηση, επί κοινής πεποίθησης, ανάλογα με τον αντιλαμβανόμενο ορισμό. 

Χρειάστηκαν πολλές επεξηγήσεις, π.χ. «τι εννοείτε καλή γνώση και τι καλή χρήση....., τι 

εννοείτε ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα...». Επιπλέον, ιδιαίτερα οι νοητικές 

δεξιότητες δεν είναι εύκολο να μετρηθούν ποσοτικά π.χ. η δημιουργικότητα. 

 

Πιστεύεται ότι με τις έρευνες καταγράφηκαν αντιλαμβανόμενες ανάγκες και 

πιθανότατα όχι οι μείζονες από την πλευρά των εργοδοτών. Η άποψη δε των 

εργοδοτών σε διάφορα πεδία εκτιμάται ότι δεν αρκεί από μόνη της να οδηγήσει σε 

συμπαγή συμπεράσματα. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρήθηκε μια υπερβολή στη 

βαθμοδότηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων. Ωστόσο σημειώνεται ότι πρέπει να 

ληφθούν σοβαρά υπόψη η ιεράρχηση της αναγκαιότητας των συγκεκριμένων 

δεξιοτήτων και η σχέση που έχουν με τις δεξιότητες που συμπαρατέθηκαν.    

 

Το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων που καταγράφηκε κρίνεται υψηλό. Αυτό 

αναδεικνύει δύο θέματα που είναι, από τη μία η λανθασμένη αντίληψη της 

καινοτομίας και από την άλλη η μεγάλη προσπάθεια των επιχειρήσεων για 

προσαρμογές και υπερβάσεις στη δύσκολη οικονομική συγκυρία.  

 

Μία από τις βασικές υποσχέσεις για μικρής διάρκειας συνέντευξη (σημειωτέον ότι το 

μικρής είναι αντιλαμβανόμενο διαφορετικά), εν συνεχεία μεγέθυνε τη δυσφορία 

κατεξοχήν από την επανάληψη των ερωτημάτων των δεξιοτήτων και εν τέλει τη 
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διάρκεια των συνεντεύξεων. Κατ' επανάληψη ζητήθηκε από ερωτώμενους να διακοπεί 

η συνέντευξη, να τους αποσταλεί το ερωτηματολόγιο και να το συμπληρώσουν οι ίδιοι 

σε επόμενο χρόνο. Υπήρξε επίσης αριθμός επιχειρήσεων, από τις οποίες ζητήθηκε 

ραντεβού, που εξηγούσαν ότι σε ερωτηματολόγια απαντούν μόνο με γραπτή 

διαδικασία. 
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7.2 Κύρια ευρήματα της ποσοτικής έρευνας 

Από τα αποτελέσματα που διεξοδικά αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες ενότητες 

συνάγεται ότι στις βασικές -  θεμελιώδεις  δεξιότητες  δεν τεκμηριώνεται 

ανεπάρκεια. Αντίθετα, στις εγκάρσιες -  οριζόντιες  και τεχνικές δεξιότητες, που 

κατεξοχήν δεν διδάσκονται μέσω της τυπικής εκπαίδευσης ή προσφέρονται ως 

κατάρτιση κατά κανόνα μη εντατικά, το χάσμα είναι ορατό, με την επάρκεια να 

υπολείπεται των απαιτήσεων.  

 

Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι ως προς το βαθμό που οι εργαζόμενοι διαθέτουν τις 15 

δεξιότητες της έρευνας, οι τιμές που προκύπτουν σε όλες είναι χαμηλότερες του 4, 

δηλαδή ως επί το πλείστον τις διαθέτουν σε χαμηλό και μέτριο βαθμό. 

 

Ως κυριότερες απαιτούμενες δεξιότητες, στο σύνολο της χώρας, των κλάδων και των 

τάξεων μεγέθους των επιχειρήσεων, τεκμηριώθηκαν οι γνώσεις  που σχετίζονται 

με το επάγγελμα  και οι οριζόντιες δεξιότητες ευελιξία και προσαρμοστικότητα,  

ικανότητα μάθησης νέων πραγμάτων, επικοινωνιακές ικανότητες  και 

ικανότητα ομαδικής εργασίας .  

 

Με άλλα λόγια, οι σχετικές με το επάγγελμα γνώσεις, είναι κατά τους εργοδότες υψηλής 

σημασίας, ταυτόχρονα όμως 4 ακόμη δεξιότητες που είναι κατεξοχήν δεξιότητες 

προσωπικότητας . Για την ευελιξία και προσαρμοστικότητα , καθώς και την 

ικανότητα μάθησης νέων πραγμάτων  μπορεί να ειπωθεί ότι οι εργοδότες 

επιθυμούν "ελαστικούς"  εργαζόμενους, πέρα από στεγανές υπευθυνότητες, σε 

περιβάλλοντα υποκείμενα σε αλλαγές και με αντανακλαστικά προσαρμογής. 

 

Ως προς την επάρκεια των εργαζόμενων σε αυτές τις 5 πρώτες, κύρια απαραίτητες 

δεξιότητες, χαρακτηριστικό είναι ότι και στις 5 υπολείπονται, κατά μέσο όρο, κατά 

30/100 της μονάδας, σημαντικά δηλαδή, και κατά συνέπεια, επεμβατικά υπάρχει 

σαφής ένδειξη τόσο σκοπιμότητας, όσο και περιθωρίου βελτίωσης. Αξιόλογο επίσης 
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είναι το γεγονός ότι στις οργανωτικές ικανότητες  καταγράφεται η "κορυφή" των 

υστερήσεων μεταξύ των 15 δεξιοτήτων. 

 

Από τα αποτελέσματα ανά τάξη μεγέθους προκύπτει ότι στην τάξη 2 έως 5 

εργαζόμενοι, στις 5 δεξιότητες που κατεξοχήν απαιτούνται, το χάσμα δηλώνει 

ανεπάρκεια μέτριου βαθμού. Στην τάξη 6 έως 20, η πρώτη απαιτούμενη δεξιότητα δεν 

είναι οι επαγγελματικές γνώσεις, αλλά η ομαδική εργασία. Σε αυτήν είναι 

αξιοσημείωτα δυσμενής η εικόνα, τη στιγμή που είναι στην πρώτη θέση από πλευράς 

απαιτήσεων, και το ίδιο ισχύει στις οργανωτικές ικανότητες, όπως και στις λοιπές 

δεξιότητες που κατεξοχήν απαιτούνται, το χάσμα των οποίων έχει μια διακύμανση σε 

υψηλά επίπεδα. Στη μεγαλύτερη τάξη, των 21 και πλέον εργαζόμενων, ξανά ως πρώτη 

απαιτούμενη αναδεικνύεται η ομαδική εργασία. Το μεγαλύτερο χάσμα αφορά την 

ευελιξία και προσαρμοστικότητα, τις οργανωτικές ικανότητες, την ικανότητα εργασίας 

σε ομάδα και τις επικοινωνιακές ικανότητες. Οι επαγγελματικές γνώσεις και 

δεξιότητες κατέχονται σε αρκετά υψηλό επίπεδο.  

 

Με όρους παραγωγικών τομέων, καταρχήν στον πρωτογενή και με την υποσημείωση 

του μικρού δείγματος, υπογραμμίζεται η υστέρηση στην κύρια απαιτούμενη 

δεξιότητα, αυτή των γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με το επάγγελμα. 

Στο δευτερογενή, η προσοχή πρέπει να στραφεί στις πλέον απαιτούμενες δεξιότητες 

ήτοι στις επαγγελματικές και στην ευελιξία και προσαρμοστικότητα.  

Στον τριτογενή η υστέρηση είναι σχεδόν καθολική. Στις με πολύ υψηλή σημασία 

δεξιότητες (κατά σειρά, επικοινωνιακές ικανότητες, επαγγελματικές, ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα, ικανότητα νέας μάθησης και ικανότητα ομαδικής εργασίας), η 

απόκλιση που καταγράφηκε, τονίζει κατεξοχήν το κενό στις εγκάρσιες - οριζόντιες 

δεξιότητες (πλην δηλαδή των επαγγελματικών). 

 

Στην κατά κλάδο εξέταση των δεδομένων, οι δεξιότητες που με τη μεγαλύτερη 

συχνότητα (μεταξύ των 10 κλάδων) καλύπτουν τις απαιτήσεις είναι οι βασικές - 

θεμελιώδεις δεξιότητες. 
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Στον κλάδο Α (Γεωργία, δασοκομία και αλιεία), το μεγαλύτερο χάσμα υπάρχει στην 

ικανότητα εργασίας σε ομάδα και στις γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 

επάγγελμα. 

Στον κλάδο Γ (Μεταποίηση), στις 4 πρώτες απαιτούμενες δεξιότητες, ήτοι ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα, γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το επάγγελμα, 

ικανότητα εργασίας σε ομάδα και ικανότητα νέας μάθησης, η υστέρηση έχει σχετικά 

χαμηλό εύρος. 

Στον κλάδο ΣΤ (Κατασκευές) οι εργοδότες αξιολόγησαν ως μείζονες δεξιότητες, τις 

γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το επάγγελμα, την ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα και την ικανότητα εργασίας σε ομάδα. Στις εν λόγω δεξιότητες η 

υστέρηση έχει σχετικά χαμηλό εύρος. 

Στον εμπορικό κλάδο (Ζ) η υστέρηση είναι σχεδόν καθολική. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι στις 3 πρώτες σημαντικότερες δεξιότητες (επικοινωνιακές ικανότητες, 

ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα), η επάρκεια 

των εργαζόμενων είναι σημαντικά χαμηλότερη των απαιτήσεων. 

Στον κλάδο Η, Μεταφορές και Αποθήκευση, η προσοχή θα πρέπει να εστιαστεί στη 

δεξιότητα της ευελιξίας και προσαρμοστικότητας. 

Στις 4 σημαντικότερες για τους εργοδότες δεξιότητες στον κλάδο Θ (Δραστηριότητες  

υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης), η υστέρηση είναι 

πολύ σημαντική. Επεμβατικά η σειρά προτεραιότητας θα πρέπει να είναι αντίστοιχη 

της σημαντικότητας, ήτοι ικανότητα εργασίας σε ομάδα, δεξιότητες επαγγέλματος, 

ευελιξία και προσαρμοστικότητα και επικοινωνιακές ικανότητες. 

Ο κλάδος Ι της Επικοινωνίας και Ενημέρωσης είναι κλάδος υψηλών απαιτήσεων. 

Άμβλυνση της ανεπάρκειας αναγκαιεί τόσο στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, όσο και 

σε πλήθος οριζόντιων (επικοινωνιακές ικανότητες, ικανότητα εργασίας σε ομάδα, 

ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ικανότητα νέας μάθησης, ικανότητα επίλυσης 

σύνθετων προβλημάτων). 

Ο κλάδος Μ (Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες) ομοίως είναι 

υψηλών απαιτήσεων και ομοίως οι υστερήσεις στρέφουν την προσοχή σε πλήθος 

δεξιοτήτων (βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ικανότητα νέας μάθησης, επαγγελματικές 

γνώσεις και δεξιότητες, επικοινωνιακές ικανότητες, ικανότητα ομαδικής εργασίας, 
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ευελιξία και προσαρμοστικότητα, οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα επίλυσης 

σύνθετων προβλημάτων). 

Στον κλάδο Ν (Διοικητικές και υποστηρικτικές  δραστηριότητες), στις 4 σημαντικότερες 

δεξιότητες το έλλειμμα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα (ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα, επικοινωνιακές ικανότητες, επαγγελματικές γνώσεις και 

δεξιότητες, ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα). 

Στον κλάδο Σ (Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών), για 5 δεξιότητες που οι 

απαιτήσεις είναι υψηλές, το έλλειμμα είναι μέτριου έως και υψηλού επιπέδου. Αυτές 

είναι η ικανότητα νέας μάθησης, οι επικοινωνιακές ικανότητες, οι γνώσεις και 

δεξιότητες που σχετίζονται με το επάγγελμα, η ευελιξία και προσαρμοστικότητα και η 

ικανότητα εργασίας σε ομάδα. 

 

Στις παρατηρήσεις για τις περιφέρειες, το πλέον βάσιμο αφορά την Αττική και την 

Κεντρική Μακεδονία για τις οποίες υπάρχει μεγάλος αριθμός αναφορών. Όπως 

αναμένονταν, έχουν εικόνα που προσομοιάζει με το σύνολο της  επικράτειας. Η 

παρατηρούμενη διαφορά έγκειται στην ένταση των απαιτήσεων (μεγαλύτερες), αλλά 

και στην επάρκεια, σε μικρότερο όμως βαθμό. 

 

Στα "Ανώτερα Διευθυντικά και Διοικητικά στελέχη", σε 10 δεξιότητες που ζητούνται σε 

αρκετά υψηλό βαθμό, καταγράφεται ανεπάρκεια ως επί το πλείστον μεγάλης 

έκτασης, που δηλώνει τις υψηλές προσδοκίες των εργοδοτών. Αξιοσημείωτη είναι η 

υστέρηση η οποία αναδεικνύεται στην ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 

και στις οργανωτικές ικανότητες. 

Στην ειδικότητα «Προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί», επίσης, οι απαιτήσεις είναι υψηλές 

(σε 11 από τις 15 δεξιότητες) και δεν καλύπτονται με επάρκεια. Σημαντική απόκλιση 

από το επίπεδο των προσδοκιών παρατηρείται στην ικανότητα επίλυσης σύνθετων 

προβλημάτων, στις οργανωτικές ικανότητες, στην ικανότητα να μαθαίνουν νέα 

πράγματα και στην ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 

Οι «Τεχνικοί και βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα» εμφανίζουν υστέρηση στις 

περισσότερες δεξιότητες, με μεγαλύτερο κενό στην ικανότητα να μαθαίνουν νέα 
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πράγματα και στις οργανωτικές ικανότητες. Στις 7 σημαντικότερες από πλευράς 

απαιτήσεων, η υστέρηση κατά μέσο όρο είναι αρκετά υψηλή.  

Οι «Γραφείς», έχουν τη μεγαλύτερη κατά μέσο όρο υστέρηση ως προς την επάρκεια 

τους, από όλες τις ειδικότητες. Στις 5 βασικότερες δεξιότητες (επικοινωνιακές 

ικανότητες, ευελιξία και προσαρμοστικότητα, βασικές ψηφιακές δεξιότητες, 

ικανότητα εργασίας σε ομάδα, ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα) υστερούν 

πολύ σημαντικά. Οι "κορυφές" του ελλείμματος εντοπίζονται στην επικοινωνία, 

καθώς και στην ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 

Οι «Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και στις πωλήσεις», αν και σημειώνουν 

πολύ καλή επίδοση στις επικοινωνιακές ικανότητες, παρόλα αυτά δεν καλύπτουν τις 

εργοδοτικές προσδοκίες και μάλιστα με σημαντική υστέρηση. Στις 3 πιο σημαντικές 

οριζόντιες δεξιότητες (επικοινωνιακές ικανότητες, ευελιξία και προσαρμοστικότητα, 

ικανότητα εργασίας σε ομάδα) η ανεπάρκεια είναι πολύ υψηλή. Αξιοσημείωτη, αν και 

δεν περιλαμβάνεται στις κύρια απαιτούμενες, είναι και η "κορυφή" του ελλείμματος 

που εντοπίζεται στις οργανωτικές ικανότητες. 

Στις ειδικότητες του πρωτογενή τομέα επειδή η ανάλυση είναι στατιστικά μη 

σημαντική, αμιγώς ενδεικτικά μπορεί να ειπωθεί ότι οι περισσότερες απαιτήσεις 

φαίνονται να είναι αρκετά χαμηλές και κατά μέσο όρο σχεδόν καλύπτονται.  

Στην ειδικότητα «Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα», στις 2 

σημαντικότερες δεξιότητες, που είναι οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες και η 

ικανότητα εργασίας σε ομάδα, οι απαιτήσεις δεν καλύπτονται.  

Η ειδικότητα "Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 

και συναρμολογητές" απαιτεί κατεξοχήν επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, όπου 

η υστέρηση είναι πολύ μικρή.  

Τέλος, η ειδικότητα 9 «Ανειδίκευτοι, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες» έχουν την 

αναμενόμενη χαμηλή διακύμανση απαιτήσεων. Αμιγώς ενδεικτικά, ως επί το πλείστον 

τους ζητείται ευελιξία και προσαρμοστικότητα και οι επαγγελματικές γνώσεις, με 

μεγαλύτερη υστέρηση στην πρώτη από αυτές.  
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Στη μελέτη των δεδομένων στο επίπεδο της διψήφιας ανάλυσης, για τις ειδικότητες 

που ο πληθυσμός τους το επιτρέπει, κατεξοχήν αξιόλογες είναι οι παρακάτω 

πληροφορίες. 

Προσοντούχοι επιστημών και μηχανικοί (21): Έχουν γενικά απαιτήσεις σε υψηλά 

επίπεδα. Στις 5 σημαντικότερες δεξιότητες λαμβάνουν μεν υψηλές βαθμολογίες, αλλά 

διαπιστώνεται και σημαντική ανεπάρκεια. "Κορυφές" ελλείμματος είναι η επίλυση 

σύνθετων προβλημάτων και η ικανότητα νέας μάθησης. 

Προσοντούχοι του τομέα υγείας (22): Στις 5 περισσότερο απαιτούμενες δεξιότητες η 

ανεπάρκεια έχει μεγάλο εύρος, αλλά κορυφώνεται στην ικανότητα νέας μάθησης και 

στην ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 

Λογιστές, σύμβουλοι και άλλοι επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης (24): Έχουν 

απαιτήσεις σε υψηλά επίπεδα. Στις 5 σημαντικότερες δεξιότητες, οι οποίες μάλιστα 

ζητούνται σε πολύ υψηλό βαθμό, η ανεπάρκεια έχει επίσης μεγάλο εύρος και 

κορυφώνεται ελλειμματικά στην ικανότητα νέας μάθησης και στις αμιγώς 

επαγγελματικές δεξιότητες. 

Ειδικοί του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου (26): Αναγνωρίζονται 

απαιτήσεις σε υψηλά επίπεδα. Επάρκεια διαπιστώνεται στις βασικές - θεμελιώδεις 

δεξιότητες. Στις 5 σημαντικότερες σε όρους απαιτήσεων η ανεπάρκεια είναι μέτρια.  

Τεχνικοί του τομέα υγείας (32): Στις 5 σημαντικότερες, η ανεπάρκεια κυμαίνεται σε 

μέτρια επίπεδα. 

Βοηθοί λογιστών, συμβούλων και άλλων ειδικών επιχειρήσεων και διοίκησης (33): 

Αναγνωρίζεται ως ειδικότητα υψηλών απαιτήσεων. Στις 5 σημαντικότερες, η 

ανεπάρκεια κυμαίνεται από χαμηλά στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, έως πολύ 

υψηλά στην ικανότητα νέας μάθησης. 

Βοηθοί ειδικών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα (34): Στις 5 

σημαντικότερες δεξιότητες, η ανεπάρκεια κυμαίνεται από μέτρια έως υψηλά επίπεδα. 

Κορυφώνεται ελλειμματικά στη δημιουργικότητα και στην ικανότητα νέας μάθησης. 

Γραφείς γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο (41): Στις 5 

σημαντικότερες, μείζονα ελλείμματα διαπιστώνονται στις επικοινωνιακές ικανότητες, 

στην ικανότητα νέας μάθησης, στην ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 
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Γραφείς εξυπηρέτησης πελατών (42): Στην εν λόγω ειδικότητα, όπου στις 10 από τις 15 

δεξιότητες οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές, η ανεπάρκεια λαμβάνει από τις 

υψηλότερες τιμές μεταξύ των ειδικοτήτων. 

Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών (51): Από τις 5 σημαντικότερες 

δεξιότητες, περισσότερο υστερούν στην ομαδική εργασία και στην ικανότητα νέας 

μάθησης. 

Απασχολούμενοι στις πωλήσεις (52): Υστερούν σημαντικά στις κυριότερες οριζόντιες 

δεξιότητες. 

Τεχνίτες ανέγερσης κτιρίων και αποπεράτωσης κτιρίων, πλην των ηλεκτρολόγων (71): 

Υστερούν κατεξοχήν στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στην ομαδική εργασία και σε 

δεύτερο βαθμό στην ευελιξία και στην ικανότητα νέας μάθησης. 

Τεχνίτες μεταλλικών κατασκευών, μηχανημάτων, ασκούντες συναφή επαγγέλματα (72): 

Εμφανίζουν υστέρηση και στις επαγγελματικές δεξιότητες και στην ικανότητα νέας 

μάθησης.  

Τεχνίτες επεξεργασίας και παραγωγής τροφίμων, επίπλων, ειδών ένδυσης (75): Επάρκεια 

διαπιστώνεται στις βασικές - θεμελιώδεις δεξιότητες. Υστερούν στην ομαδική εργασία. 

Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων (81): Μικρού 

βαθμού ανεπάρκεια σημειώνεται στις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. 

Οδηγοί μεταφορικών μέσων και χειριστές κινητού εξοπλισμού (83): Έχουν εν γένει καλή 

εικόνα. 

Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών (93): Οι 

απαιτήσεις είναι χαμηλές. Κατεξοχήν υστερούν σε ευελιξία. 

 

Μελετώντας τις δεξιότητες στις μονοψήφιες ειδικότητες ανά κλάδο, για όσες έχουν 

ικανές αναφορές, συνάγεται η κάτωθι πληροφορία. 

Στον Κλάδο Γ και την Ειδικότητα 7 (Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα), στις πρώτες απαιτούμενες δεξιότητες οι επιδόσεις είναι μέτριες και με 

έλλειμμα επίσης μέτριο. 

Στον Κλάδο ΣΤ και την Ειδικότητα 2 (Προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί), οι απαιτήσεις είναι 

υψηλές.  Αντίστοιχα υψηλός είναι και ο βαθμός επάρκειας, αν και στις περισσότερες 

δεξιότητες εμφανίζεται ελλειμματικός. 
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Στον κλάδο των Κατασκευών και την Ειδικότητα των εξειδικευμένων τεχνιτών 

καταγράφονται απαιτήσεις κατεξοχήν μέτριου βαθμού. Στην κορυφή βρίσκονται οι 

επαγγελματικές γνώσεις με ένα μικρό έλλειμμα. Στη δεύτερη σε σημαντικότητα 

δεξιότητα, την ομαδική εργασία, το έλλειμμα είναι υψηλό. 

Στον Κλάδο Ζ και την Ειδικότητα 5 (Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και στις 

πωλήσεις), παρατηρείται ότι στις πρώτες σημαντικότερες δεξιότητες η ανεπάρκεια 

είναι υψηλή. 

Στον Κλάδο Ζ και Ειδικότητα 7 (Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα), στις 4 πρώτες απαιτούμενες δεξιότητες καταγράφεται υψηλό έλλειμμα. 

Στην πλειονότητα των δεξιοτήτων του Κλάδου Θ και της Ειδικότητας 4 (Γραφείς) οι 

απαιτήσεις είναι αρκετά υψηλές. Στις 4 κύριες δεξιότητες, η ανεπάρκεια κατά τους 

εργοδότες είναι κατά μέσο όρο πολύ υψηλή. 

Η Ειδικότητα 5 (Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και στις πωλήσεις) στον Κλάδο 

Θ, στην κατεξοχήν απαιτούμενη δεξιότητα, αυτή της ομαδικής εργασίας, το έλλειμμα 

είναι αρκετά υψηλό. 

Στην Ειδικότητα 2 στον Κλάδο Μ (Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 

δραστηριότητες) τόσο οι απαιτήσεις, όσο και η επάρκεια είναι από τις υψηλότερες. 

Ωστόσο, η γενική εικόνα από πλευράς ελλείμματος είναι όμοια με τις προηγούμενες 

περιπτώσεις, καθώς μόνο σε 2 δεξιότητες καταγράφεται κάλυψη των απαιτήσεων. 

 

Η μελέτη στα αποτελέσματα ανά εκπαιδευτικό επίπεδο πληροφορεί ότι στις 

θεμελιώδεις - βασικές δεξιότητες που διδάσκονται με τυπική μάθηση, η εικόνα είναι 

σχετικά καλή, ενώ στις υπόλοιπες, που μπαίνουν οι παράμετροι μη τυπική μάθηση και 

«προσωπικότητα», ισχύει το αντίθετο. Επίσης, οι «γνώσεις και δεξιότητες που 

σχετίζονται με το επάγγελμα» έχουν δυσμενή εικόνα που θα μπορούσε να αποδοθεί 

στο γεγονός πως οι εργοδότες είναι πάρα πολύ απαιτητικοί και ταυτόχρονα πολύ 

αυστηροί στην αξιολόγηση. Μία τάση επίσης είναι ορατή, όσο μεγαλώνει το 

εκπαιδευτικό επίπεδο να μεγαλώνει η ανεπάρκεια.  

 

Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων σχετικά με τη μεταβολή των θέσεων εργασίας 

αναδεικνύει ότι σε 1 στις 5 επιχειρήσεις το ανθρώπινο δυναμικό μειώθηκε σε σχέση με 
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ένα χρόνο πριν και μάλιστα 5η χρονιά μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Περισσότερο 

αμετάβλητες θέσεις απασχόλησης καταγράφηκαν στην τάξη μεγέθους επιχειρήσεων 

2-5 εργαζόμενοι, καθώς και μεγαλύτερη μείωση, δείχνοντας ότι αυτές είναι οι 

περισσότερο πληγείσες. 

Ο δυναμισμός - αντοχές των επιχειρήσεων σχετίζεται θετικά με το μέγεθος τους. Ο 

μέσος όρος απασχολούμενων στις επιχειρήσεις που αυξήθηκε το ανθρώπινο δυναμικό 

υπολογίστηκε σε 22 άτομα, ενώ στις επιχειρήσεις που παρέμεινε σταθερό, 9 άτομα, 

στοιχεία που υπερτονίζουν την ανθεκτικότητα των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. 

Στο 95% και πλέον των επιχειρήσεων του δείγματος δηλώθηκε ότι δεν υπάρχουν κενές 

θέσεις εργασίας. Είναι εμφανές όμως ότι όσο μεγαλώνει το μέγεθος των επιχειρήσεων, 

η εικόνα αυτή διαφοροποιείται προς ένα μειούμενο ποσοστό, δηλαδή με περισσότερες 

θετικές απαντήσεις στο ερώτημα εάν υπάρχουν στην τρέχουσα περίοδο κενές θέσεις, 

ήτοι η επιχείρηση είναι σε ενεργή αναζήτηση προσωπικού.  

Παρατηρώντας την εικόνα και των περιφερειών, των παραγωγικών τομέων και των 

κλάδων (με ικανές σε αριθμό καταγραφές) είναι αρκετά ασφαλής η εκτίμηση για το 

ποσοστό των επιχειρήσεων με κενές θέσεις εργασίας ότι κυμαίνεται μεταξύ 3%-5%. 

Αναφορικά με τις ειδικότητες στις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας, οι περισσότερες 

κατά σειρά κατατάσσονται στους Προσοντούχους και άλλους ειδικούς και στους 

Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και τις πωλήσεις. 

Η κατά κλάδο καταγραφή αποδίδει την πληροφορία ότι το 85% και πλέον των κενών 

θέσεων συναντάται στους εξής 5 κλάδους (κατά σειρά): Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία, 

Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, Θ. Δραστηριότητες 

υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, Γ. Μεταποίηση και Ζ. 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο-Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών. 

Ως προς το απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης για τις κενές θέσεις εργασίας, στις 6 από 

τις 10, το απαιτούμενο επίπεδο είναι μη πανεπιστημιακό. 

Ως κύριος λόγος που οι θέσεις παραμένουν κενές, με τη μεγαλύτερη συχνότητα 

δηλώθηκε η έλλειψη ατόμων με τα απαιτούμενα προσόντα. Αν και αυτός αποτελεί τον 

κύριο λόγο, αξιοσημείωτα είναι και τα λοιπά ποσοστά, δηλαδή αυτά για τους μη 

ελκυστικούς όρους και προϋποθέσεις που προσφέρονται για την θέση, την έλλειψη 
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ατόμων που ενδιαφέρονται να κάνουν αυτό το είδος εργασίας και την έλλειψη 

εργασιακής εμπειρίας σε σχέση με τις απαιτήσεις της εταιρίας. 

Ως προς την προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στους επόμενους 6 μήνες, 

στις 8 από τις 10 επιχειρήσεις η απάντηση ήταν αρνητική, πλην όμως όσο μεγαλύτερες 

οι επιχειρήσεις, τόσο η αναλογία αυτή μικραίνει δηλώνοντας τον αντίστοιχο 

δυναμισμό - αντοχή των μεγαλύτερων. Πιο συγκεκριμένα, η μέση τιμή του αριθμού 

εργαζόμενων στις επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι υπάρχει θετική προοπτική 

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, υπολογίστηκε σε 24 άτομα. 

Η κατά παραγωγικό τομέα παρατήρηση των δεδομένων, πληροφορεί ότι συγκριτικά 

με τον πρωτογενή τομέα, η προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στους 

επόμενους 6 μήνες στο δευτερογενή και τριτογενή είναι 1,5 και 2 φορές τουλάχιστον 

μεγαλύτερη.  

Κλαδικά, η αντίστοιχη παρατήρηση των δεδομένων αναδεικνύει τους κλάδους Θ και Μ 

ως τους περισσότερο δυναμικούς (λαμβάνονται υπόψη μόνον οι κλάδοι με 

καταγραφές πάνω από 100). 

Στις θετικές δηλώσεις των εργοδοτών για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους 

επόμενους 6 μήνες, τη δεσπόζουσα θέση καταλαμβάνουν οι ειδικότητες των 

Απασχολούμενων στην παροχή υπηρεσιών και τις πωλήσεις και οι Ανειδίκευτοι 

εργάτες. 

Σε κλαδικό επίπεδο, την περισσότερο ευμενή εικόνα παρουσιάζουν οι κλάδοι Θ. 

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, Μ. 

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες και Ζ. Χονδρικό και 

λιανικό εμπόριο- Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών. 

Το εκπαιδευτικό επίπεδο που απαιτείται για τις θέσεις που εκτιμάται ότι θα 

δημιουργηθούν είναι κατεξοχήν της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ της 

πανεπιστημιακής (πρώτου και δεύτερου επιπέδου) περίπου το μισό από αυτό. Μη 

πανεπιστημιακά προσόντα ζητούνται στις 8 και πλέον από τις 10 περιπτώσεις. 

 

Οι περισσότεροι εργοδότες εκτίμησαν ότι δεν είναι απαραίτητο να προχωρήσουν σε 

κάποιες ενέργειες ώστε να εξασφαλισθεί η επάρκεια σε απαιτούμενες δεξιότητες, ενώ 

σημαντικό ποσοστό τους σκέπτονται ως σκόπιμη την αύξηση της κατάρτισης.  
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Τέλος, το μέγεθος της δηλωθείσας καινοτομικής δραστηριότητας, της τάξης του 15,7%, 

θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με επιφύλαξη, δεδομένου του μέσου μεγέθους και των 

δεσποζόντων κλάδων των επιχειρήσεων της ποσοτικής έρευνας, καθώς και της 

πιθανότητας "σφαλμάτων" λόγω της κυμαινόμενης αντίληψης των ερωτώμενων περί 

καινοτομίας. 
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7.3 Κύρια ευρήματα από τις προσωπικές συνεντεύξεις 

Σε ότι αφορά τις δεξιότητες της κρισιμότερης ειδικότητας , 10 από τις 15 

απαιτούνται σε αρκετά υψηλό βαθμό. Με την εξαίρεση της γνώσης και χρήσης της 

Ελληνικής γλώσσας, σε όλες τις υπόλοιπες καταγράφεται έλλειμμα. Ειδικότερα, στις 

βασικές - θεμελιώδεις δεξιότητες, οι απαιτήσεις καλύπτονται. Στις τεχνικές δεξιότητες 

το έλλειμμα είναι μέτριο, ενώ στις εγκάρσιες - οριζόντιες δεξιότητες κατά μέσο όρο το 

έλλειμμα είναι υψηλό. 

Όσον αφορά, το απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης για την κρισιμότερη ειδικότητα, 

τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 

όσοι έχουν απολυτήριο λυκείου. Συγκεκριμένα στις 4 από τις 10 περιπτώσεις το 

απαιτούμενο επίπεδο είναι πανεπιστημιακό πρώτου και δεύτερου επιπέδου. 

Αντίστροφα, στο 60% περίπου των περιπτώσεων, οι απαιτήσεις είναι για μη 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

Οι εργοδότες, προκειμένου να βελτιώσουν το επίπεδο επάρκειας των 

απασχολούμενων, εκτιμούν ως επί το πλείστον αναγκαία την αύξηση / επέκταση των 

προγραμμάτων κατάρτισης και την απόκτηση εμπειρίας κατά τη διάρκεια της 

εργασίας. 

Στο δευτερογενή τομέα, κατεξοχήν απαιτούμενες είναι οι τεχνικές δεξιότητες που 

σχετίζονται με το επάγγελμα, ενώ σε υψηλές θέσεις βρίσκονται και οι οριζόντιες 

δεξιότητες ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ικανότητα εργασίας σε ομάδα και 

οργανωτικές ικανότητες. Στις 4 αυτές δεξιότητες το έλλειμμα δεν είναι μεγάλο. 

Στον τριτογενή τομέα, σε 10 από τις 15 δεξιότητες οι απαιτήσεις είναι αρκετά υψηλού 

βαθμού. Με την εξαίρεση της Ελληνικής γλώσσας σε όλες καταγράφεται ανεπάρκεια 

που είναι σημαντική. 

 

Αντίστοιχα με την περίπτωση της κρισιμότερης ειδικότητας, στο σύνολο των 

ειδικοτήτων  (κρισιμότερη, πολυπληθέστερη και τρίτη), τις πρώτες θέσεις στη λίστα 

με τις απαιτήσεις των εργοδοτών, καταλαμβάνουν η ευελιξία και η 

προσαρμοστικότητα και οι επικοινωνιακές ικανότητες. Ακολουθούν η ικανότητα 

εργασίας σε ομάδα και οι επαγγελματικές γνώσεις που σχετίζονται με την άσκηση του 
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επαγγέλματος. Συνολικά 9 δεξιότητες απαιτούνται σε αρκετά υψηλό βαθμό, πλην 

όμως, με την εξαίρεση της γνώσης και χρήσης της Ελληνικής γλώσσας, διαπιστώνεται 

σημαντική ανεπάρκεια.  Στις βασικές - θεμελιώδεις δεξιότητες οι απαιτήσεις 

καλύπτονται. Στις αμιγώς επαγγελματικές υπάρχει μέτριο έλλειμμα, ενώ σε όλες τις 

εγκάρσιες-οριζόντιες σημαντικό έλλειμμα. 

Αντιστοιχία με τα αποτελέσματα της κρισιμότερης ειδικότητας υπάρχει σε όλες μαζί 

τις ειδικότητες και σ’ ότι αφορά το απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης και τις ενέργειες 

διασφάλισης επάρκειας δεξιοτήτων. Στις πρώτες θέσεις του εκπαιδευτικού επιπέδου 

εμφανίζονται οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και γενικού λυκείου. Μη 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης απαιτείται σχεδόν στο 60%. 

Στην κορυφή των απαιτήσεων στο δευτερογενή τομέα βρίσκονται δύο οριζόντιες 

δεξιότητες (ικανότητα εργασίας σε ομάδα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα), οι 

επαγγελματικές δεξιότητες και η Ελληνική γλώσσα. Το κατά μέσο όρο έλλειμμα είναι 

χαμηλό. 

Σε 9 από τις 15 δεξιότητες στον τριτογενή τομέα οι απαιτήσεις είναι αρκετά υψηλού 

βαθμού. Στη μεν Ελληνική γλώσσα καταγράφεται επάρκεια, στις δε άλλες σημαντικό 

κατά μέσο όρο έλλειμμα.  

 

Η επεξεργασία των δεξιοτήτων εξαιρώντας την κρισιμότερη ειδικότητα , 

ανέδειξε ως κρισιμότερες δεξιότητες την ικανότητα εργασίας σε ομάδα, την ευελιξία 

και προσαρμοστικότητα, την καλή γνώση και χρήση της Ελληνικής γλώσσας, τις 

επικοινωνιακές ικανότητες και τις γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το 

επάγγελμα. Στη γνώση και χρήση της Ελληνικής γλώσσας προκύπτει επάρκεια, ενώ 

αντίθετα στις υπόλοιπες σημαντικό έλλειμμα. 

Η μελέτη των δεδομένων με την οπτική της διάκρισης ανά παραγωγικό τομέα, δίνει 

για το δευτερογενή τομέα ως πλέον απαιτούμενες τις δεξιότητες εργασίας σε ομάδα, 

τη γνώση και χρήση της Ελληνικής γλώσσας και την ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 

Η ανεπάρκεια στην Ελληνική γλώσσα είναι οριακή, ενώ στις άλλες δύο είναι μέτριου 

βαθμού. 

Στον τριτογενή τομέα οι κύριες απαιτούμενες δεξιότητες είναι η ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα, η ικανότητα εργασίας σε ομάδα, οι επικοινωνιακές ικανότητες, η 
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καλή γνώση και χρήση της Ελληνικής γλώσσας, οι επαγγελματικές γνώσεις και 

δεξιότητες που σχετίζονται με το επάγγελμα και η ικανότητα να μαθαίνουν νέα 

πράγματα. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα, στις 

λοιπές όμως, η διαφορά απαιτήσεων και επάρκειας βεβαιώνει σημαντικό χάσμα. 

Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης στις ειδικότητες πλην της κρισιμότερης, αυτό 

της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προσεγγίζει το 40%, ενώ το λυκειακής και 

μεταλυκειακής εκπαίδευσης το 45%. Μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αφορά το 60% 

περίπου των περιπτώσεων. 

Σε σχεδόν 1 στις 4 επιχειρήσεις οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν στον τελευταίο χρόνο. 

Πρόκειται για επιχειρήσεις με μέση τιμή απασχολούμενων 62 άτομα.  

Άλλο αξιόλογο στοιχείο σχετίζεται με το γεγονός ότι στην τρέχουσα περίοδο το 18% 

των επιχειρήσεων εμφανίζεται να βρίσκεται σε ενεργή αναζήτηση προσωπικού. Η 

μέση τιμή των απασχολούμενων σε αυτές είναι 93 άτομα.  

Με όρους εκπαιδευτικού επιπέδου που απαιτείται στις δηλωθείσες κενές θέσεις, 

σχεδόν το 60% αφορά το πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ ως κύριοι λόγοι 

παραμονής των θέσεων κενών, προβλήθηκαν η έλλειψη ατόμων με τα απαιτούμενα 

προσόντα - δεξιότητες, η έλλειψη ατόμων που ενδιαφέρονται να κάνουν αυτό το είδος 

εργασίας και η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας σε σχέση με τις απαιτήσεις της εταιρείας.  

Στην ερώτηση αν πρόκειται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στην επιχείρηση 

στους επόμενους 6 μήνες, το 15% περίπου απάντησε καταφατικά, με κατεξοχήν 

απαιτούμενο εκπαιδευτικό επίπεδο λυκείου και πανεπιστημίου. Στις επιχειρήσεις 

αυτές η μέση τιμή των απασχολούμενων τους υπολογίστηκε στα 36 άτομα.   
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7.4 Σύνθεση ευρημάτων 

Στην περίπτωση που οι τάξεις μεγέθους των επιχειρήσεων στις δύο έρευνες ήταν 

όμοιες, η συνθετική συμπερασματολογία θα ήταν περισσότερο ευχερής και αναλυτική. 

Τα δύο δείγματα έχουν πολλές διαφορές, όπως λόγου χάριν το μέσο μέγεθος των 

επιχειρήσεων (11 έναντι 48 ατόμων, ήτοι 4,36 φορές) και η εξαγωγική εξωστρέφεια 

τους (8,5% έναντι 21%). Παρόλα αυτά υπάρχουν δεδομένα που τεκμηριώνουν την 

αλληλοεπιβεβαίωση των δύο ερευνών.  

 

Συγκεκριμένα η σύγκριση των αποτελεσμάτων της περιφέρειας Αττικής στην 

ποσοτική έρευνα, με τα αποτελέσματα της έρευνας των προσωπικών συνεντεύξεων 

στο σύνολο των ειδικοτήτων, αποτυπώνει την κάτωθι εικόνα στο σχετικό πίνακα. Εν 

πολλοίς από αυτόν επαληθεύεται ότι στις μεγαλύτερες και περισσότερο εξωστρεφείς 

επιχειρήσεις, οι απαιτήσεις, αλλά και το επίπεδο κατοχήςτων δεξιοτήτων είναι 

υψηλότερο. Ακόμη, σε όλες τις περιπτώσεις δεξιοτήτων που δεν υπάρχει ανεπάρκεια 

στην μία πλευρά, ισχύει το ίδιο και στην άλλη. Αντίστροφα, όπου υπάρχει υστέρηση, 

επίσης υπάρχει υστέρηση και στην άλλη πλευρά. 

 

Θα πρέπει βέβαια να υπογραμμιστεί ότι ενδέχεται με σημαντική πιθανότητα τα υψηλά 

επίπεδα στην περίπτωση των προσωπικών συνεντεύξεων να μην δίνουν την ακριβή 

εικόνα. Δεδομένου όμως ότι η "φορά" επάρκειας και ανεπάρκειας είναι όμοια, 

επεμβατικά θα συνιστούταν όμοιος προσανατολισμός. 

 

Δεξιότητες 
Αττική 

(ποσοτική έρευνα) 
Αττική 

(προσωπικές συνεντεύξεις) 

Α Δ Διαφορά Α Δ Διαφορά 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας 3,57 3,26 -0,31 3,98 3,5 -0,48 

Η αριθμητική ικανότητα 3,26 3,26 0 3,76 3,82 0,06 

Η γνώση ξένων γλωσσών 2,95 2,95 0 3,53 3,55 0,02 

Η δημιουργικότητα 3,3 3,07 -0,23 3,81 3,61 -0,2 

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα 4,02 3,7 -0,32 4,4 4,03 -0,37 

Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων 3,51 3,19 -0,32 4,03 3,65 -0,38 
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Δεξιότητες 
Αττική 

(ποσοτική έρευνα) 

Αττική 
(προσωπικές συνεντεύξεις) 

Α Δ Διαφορά Α Δ Διαφορά 

Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 3,97 3,67 -0,3 4,28 3,94 -0,34 

Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 4,01 3,68 -0,33 4,06 3,8 -0,26 

Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας 3,68 3,69 0,01 4,22 4,34 0,12 

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες 3,26 3,27 0,01 3,75 3,79 0,04 

Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες 2,04 2,06 0,02 3,19 3,33 0,14 

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα 

4,23 4,02 -0,21 4,26 4,07 -0,19 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες 3,98 3,72 -0,26 4,32 4,02 -0,3 

Οι οργανωτικές ικανότητες 3,68 3,29 -0,39 4,08 3,74 -0,34 

Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 2,65 2,42 -0,23 3,31 3,17 -0,14 
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7.5 Προτάσεις 

Η παρούσα έρευνα, ως πιλοτική, εκτιμάται ότι χωρίς να συνδυαστεί με άλλες και πριν 

την επανάληψη σε μεγαλύτερα δείγματα, για πολλούς λόγους δεν μπορεί να 

αποτελέσει αποκλειστική αφετηρία λήψης οριστικών αποφάσεων για επεμβατικές 

προτεραιότητες, στοχεύσεις, πρωτοβουλίες, δράσεις και πολιτικές.  

 

Πεδία της έρευνας (ερωτήματα) που μελετώνται από άλλες έρευνες διεξοδικότερα, θα 

μπορούσαν να απαλειφτούν. Λόγου χάριν το πεδίο "καινοτομία". Ενδεχομένως σε 

συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, σχετικά θέματα και η συσχέτιση τους 

με βασικές και οριζόντιες δεξιότητες, να είναι ένα περαιτέρω ανάπτυγμα των ερευνών 

που εκπονούν. 

 

Κάποια από τα ερωτήματα της έρευνας θα μπορούσαν να αναδιατυπωθούν με 

μεγαλύτερη σαφήνεια. Ειδικότερα, οι επιλογές 1, 5 και 6 της ερώτησης "Ποιος είναι ο 

κύριος λόγος που η θέση παραμένει κενή;", καθώς και "Η γνώση ξένων γλωσσών.... ", "Η 

ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα...", "Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα...", "Οι 

επικοινωνιακές ικανότητες...", "Η δημιουργικότητα...", "Το να διαθέτουν επιχειρηματικό 

πνεύμα..." και "Οι οργανωτικές ικανότητες...". 

 

Ο περιορισμός της έλλειψης δειγματοληπτικού πλαισίου θα πρέπει να αμβλυνθεί ή να 

δρομολογηθεί σε ένα εύλογο αριθμό ετών η αποκατάσταση του ή να επιδιωχθεί ο 

συνδυασμός με τμήματα φορολογικών μητρώων και τυχόν άλλους, ολιστικούς και όχι 

αποσπασματικούς, πρόσφορους τρόπους. 

 

Η συμπερασματολογία των ερευνών θα εμβαθύνονταν σε πολύτιμο βαθμό αν 

δίνονταν η δυνατότητα εκ των υστέρων, να ακτινοσκοπούνται λεπτομερώς οι 

φυσιογνωμίες των επιχειρήσεων που ρωτήθηκαν. Με άλλα λόγια οι σε βάθος κρίσεις 

απαιτούν να γίνεται αξιολογικά κτήμα η ταυτότητα των μεγεθών των επιχειρήσεων, 

των υποκλάδων (διψήφια ΣΤΑΚΟΔ) και άλλων ειδοποιών χαρακτηριστικών (π.χ. 

τριψήφια ISCO).  
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Ένας εύλογος προβληματισμός εστιάζεται στην ερώτηση για το επιχειρηματικό 

πνεύμα των εργαζόμενων, απευθυνόμενος σε ένα εργοδότη. 

 

Διερεύνησης επίσης χρήζει το ζήτημα του εάν η διάκριση των μεγεθών των ΜΜΕ, σε 

πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες (Σύσταση 2003/361/ΕΚ), θα ήταν αμιγώς ή 

συνδυαστικά χρήσιμη, προγραμματικά και αναλυτικά, ή και για συγκρίσεις με άλλα 

στοιχεία αναφοράς. 

 

Στην κατεύθυνση του προβληματισμού ενδεχόμενης επικαιροποίησης και 

αναδιατύπωσης ερωτημάτων που αφορούν τις δεξιότητες, θα μπορούσαν να 

μελετηθούν τα εξής πεδία:  

 προσθήκη ερωτήματος για την ταμειακή κατάσταση της επιχείρησης 

 διατήρηση ή μη του ερωτήματος για την Ελληνική γλώσσα 

 ειδικότερη ανάλυση του ερωτήματος για τις τεχνικές επαγγελματικές γνώσεις 

και δεξιότητες (θεωρητικές, εμπειρικές) 

 προσθήκη, δυνητικά, ερωτημάτων για οργάνωση ατομικών υποχρεώσεων, 

προγραμματισμό και παρακολούθηση υποχρεώσεων προς τρίτους (ραντεβού, 

εκτέλεση εργασίας), ασφαλή εργασία, εξυπηρέτηση πελατών, γνώση και 

αντίληψη του οικονομικού συστήματος, αυτόνομη επίλυση προβλημάτων, 

συνεργατική επίλυση προβλημάτων, εστίαση στην προσωπική ανάπτυξη  

 διερεύνηση με σχετικά ερωτήματα πως διάκειται έναντι της επαγγελματικής 

κατάρτισης ο ερωτώμενος εργοδότης, σε ποιες δεξιότητες η επιχείρηση 

αντιμετωπίζει μείζονες αδυναμίες, ποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα επέλεγε 

για το προσωπικό του ο εργοδότης αν του προσφέρονταν χωρίς οικονομική 

επιβάρυνση, ποιες είναι οι μέθοδοι της επιχείρησης για την αναζήτηση 

προσωπικού, με τι συχνότητα εκπαιδεύεται με τη συνδρομή της επιχείρησης το 

προσωπικό, με τι συχνότητα εκπαιδεύεται με πρωτοβουλία του το προσωπικό, 

ποιες δεξιότητες από το πρόσφατο παρελθόν μέχρι και σήμερα έχει ανάγκη η 

επιχείρηση, ποιες είναι οι σπανίζουσες δεξιότητες, ποιες δεξιότητες 

προβλέπουν ως απαιτούμενες στο εγγύς μέλλον. 
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Όπως προαναφέρθηκε, ένα μείζον ζήτημα είναι η μελέτη σχετικά με τη μεγέθυνση 

των δειγμάτων μιας μελλοντικής ποσοτικής έρευνας και έρευνας με προσωπικές 

συνεντεύξεις, προκειμένου να διευκολύνεται επαρκώς η ανάλυση στο επίπεδο των 

κλάδων, των περιφερειών, των συνδυαζόμενων αποτελεσμάτων κλπ. 

 

Άλλο πεδίο διερεύνησης μπορεί να είναι το εάν οι εν λόγω έρευνες θα πρέπει να 

συνδυάζονται με έρευνες αμοιβών, εάν επίσης θα πρέπει να διερευνώνται προσεκτικά 

οι πεποιθήσεις του ερωτώμενου σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης των 

δεξιοτήτων, καθώς και εάν υπάρχει σκοπιμότητα να περιλαμβάνονται στοχευμένες 

και σαφείς ερωτήσεις σχετικά με αναντιστοιχίες δεξιοτήτων (ήτοι, υπο/υπερ-

εκπαίδευση, υπο/υπερ-ειδίκευση, υπο/υπερ-κατάρτιση, καθώς και οικονομική 

απαξίωση δεξιοτήτων, φυσική/τεχνική απαξίωση δεξιοτήτων και 

εκτόπιση/υποβάθμιση). 

 

Συνιστάται επίσης σε μελλοντικές έρευνες, η ανάλυση να ξεκινά από διψήφιο και όχι 

μονοψήφιο ΣΤΑΚΟΔ και ει δυνατόν από τριψήφιο ISCO. Επίσης να υπάρχει ικανή 

ποσόστωση για τη διερεύνηση των νεοφυών και εξαγωγικών επιχειρήσεων ή και 

κλάδων εκ των 9 σε προτεραιότητα από το ΕΣΠΑ, προκειμένου να στηριχτεί η 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας με την εν λόγω ειδική πληροφορία. 

 

Ακόμη, υπάρχουν σε συγκεκριμένους κλάδους και μεγέθη επιχειρήσεων 

ειδικότητες/θέσεις, ως οιονεί εργοδότες, που μπορούν να δίνουν πληρέστερες και 

ακριβέστερες απαντήσεις συγκριτικά με τους εργοδότες π.χ. Διευθυντές Ξενοδοχείων 

στον κλάδο Θ ή Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού σε μεγάλες επιχειρήσεις. 

 

Εν κατακλείδι, η παρούσα έρευνα, που σημειωτέον εκτελέστηκε εν μέσω μιας 

συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, καθώς και περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, 

τροφοδοτεί με επίκαιρα, πρωτογενή δεδομένα το σχηματιζόμενο Εθνικό Σύστημα 

Διάγνωσης Αναγκών Δεξιοτήτων. Για τους λόγους που παρατέθηκαν πιο πάνω και δεν 

είναι πλεονασμός να επαναληφθεί, στο εξής, η χρήση πολλαπλών μεθόδων και 
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ερευνών, καθώς και δευτερογενών δεδομένων είναι πραγματικά σκόπιμη. Μόνον έτσι 

θα σχηματιστούν λεπτομερείς και ακριβείς πληροφορίες για την ορθή λήψη 

αποφάσεων στα πεδία του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας, της μαθητείας, της κατάρτισης, της περιφερειακής και εθνικής, 

τομεακής και κλαδικής, παρέμβασης. Η τροφοδότηση αυτών των υποσυστημάτων 

οφείλει να είναι μια δυναμική διαδικασία μόχλευσης επίκαιρων δεδομένων της 

Ελληνικής επιχειρηματικότητας και αγοράς εργασίας. Ελπίζουμε, η Γενική Έρευνα 

Εργοδοτών 2015 να συνεισέφερε σε αυτό. 
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    │ Παράρτημα 

 

Έρευνα τηλεφωνικών συνεντεύξεων (σύνολο χώρας, κλάδων και 
μεγέθους επιχειρήσεων) 

 

1. Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας 
Απαιτείται: 

 

Μ.Ο.:   3,59 

Την διαθέτουν: 

 

Μ.Ο.:   3,59 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ PEARSON 

Correlations 

 Απαιτούνται Διαθέτουν 

Q13a PearsonCorrelation 1 ,988** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 1600 1600 

Q13b PearsonCorrelation ,988** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 1600 1600 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ΑΠΟΛΥΤΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΤΑ PEARSON 

 

2. Η γνώση ξένων γλωσσών 

Απαιτείται: 

 

Μ.Ο.:   2,77 
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Την διαθέτουν: 

 

Μ.Ο.:   2,79 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ PEARSON 

Correlations 

 Απαιτούνται Διαθέτουν 

Q14a PearsonCorrelation 1 ,687** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 1600 1600 

Q14b PearsonCorrelation ,687** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 1600 1600 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

ΚΑΤΑ PEARSON 
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3. Η αριθμητική ικανότητα 

Απαιτείται: 

 

Μ.Ο.:   3,20 

 

Την διαθέτουν: 

 

Μ.Ο.:   3,21 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ PEARSON 

Correlations 

 Απαιτούνται Διαθέτουν 

Q15a PearsonCorrelation 1 ,831** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 1599 1599 

Q15b PearsonCorrelation ,831** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 1599 1600 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΤΑ PEARSON 

 

4. Οι βασικές ψηφιακές ικανότητες 

Απαιτούνται: 

 

Μ.Ο.:   3,06 



ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2015  

3ο Παραδοτέο: Τελική Ερευνητική Έκθεση 

 
 
 

 
 

 

Σελίδα | 240 

 
 

Τις διαθέτουν: 

 

Μ.Ο.:   3,04 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ PEARSON 

Correlations 

 Απαιτούνται Διαθέτουν 

Q16a PearsonCorrelation 1 ,841** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 1600 1600 

Q16b PearsonCorrelation ,841** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 1600 1600 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΤΑ PEARSON 
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5. Οι εξειδικευμένες ψηφιακές ικανότητες 

Απαιτούνται: 

 

Μ.Ο.:   1,88 

Τις διαθέτουν: 

 

Μ.Ο.:   1,89 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ PEARSON 

Correlations 

 Απαιτούνται Διαθέτουν 

Q17a PearsonCorrelation 1 ,894** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 1600 1600 

Q17b PearsonCorrelation ,894** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 1600 1600 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΤΑ PEARSON 

 

6. Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 

 που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος 

Απαιτούνται: 

 

Μ.Ο.:   4,10 
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Τις διαθέτουν: 

 

Μ.Ο.:   3,89 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ PEARSON 

Correlations 

 Απαιτούνται Διαθέτουν 

Q18a PearsonCorrelation 1 ,717** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 1594 1594 

Q18b PearsonCorrelation ,717** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 1594 1597 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

ΚΑΤΑ PEARSON 
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7. Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα 

Απαιτείται: 

 

Μ.Ο.:   3,99 

Την διαθέτουν: 

 

Μ.Ο.:   3,64 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ PEARSON 

Correlations 

 Απαιτούνται Διαθέτουν 

Q19a PearsonCorrelation 1 ,662** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 1599 1599 

Q19b PearsonCorrelation ,662** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 1599 1599 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΤΑ PEARSON 

 

8. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα 

Απαιτείται: 

 

Μ.Ο.:   4,02 
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Την διαθέτουν: 

 

Μ.Ο.:   3,70 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ PEARSON 

Correlations 

 Απαιτούνται Διαθέτουν 

Q20a PearsonCorrelation 1 ,617** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 1599 1599 

Q20b PearsonCorrelation ,617** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 1599 1599 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΤΑ PEARSON 
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9. Οι επικοινωνιακές ικανότητες 

Απαιτούνται: 

 

Μ.Ο.:   3,99 

Τις διαθέτουν: 

 

Μ.Ο.:   3,71 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ PEARSON 

Correlations 

 Απαιτούνται Διαθέτουν 

Q21a PearsonCorrelation 1 ,733** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 1595 1595 

Q21b PearsonCorrelation ,733** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 1595 1599 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ΙΣΧΥΡΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΤΑ PEARSON 

 
10. Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων  

Απαιτείται: 

 

Μ.Ο.:   3,37 
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Την διαθέτουν: 

 

Μ.Ο.:   3,04 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ PEARSON 

Correlations 

 Απαιτούνται Διαθέτουν 

Q22a PearsonCorrelation 1 ,775** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 1597 1597 

Q22b PearsonCorrelation ,775** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 1597 1597 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ΙΣΧΥΡΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΤΑ PEARSON 
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11. Η δημιουργικότητα 

Απαιτείται: 

 

Μ.Ο.:   3,27 

Την διαθέτουν: 

 

Μ.Ο.:   3,05 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ PEARSON 

Correlations 

 Απαιτούνται Διαθέτουν 

Q23a PearsonCorrelation 1 ,800** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 1599 1599 

Q23b PearsonCorrelation ,800** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 1599 1599 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΤΑ PEARSON 

 

12. Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα 

Απαιτείται: 

 

Μ.Ο.:   3,96 
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Την διαθέτουν: 

 

Μ.Ο.:   3,64 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ PEARSON 

Correlations 

 Απαιτούνται Διαθέτουν 

Q24a PearsonCorrelation 1 ,694** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 1598 1598 

Q24b PearsonCorrelation ,694** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 1598 1599 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΤΑ PEARSON 
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13. Η ανάληψη πρωτοβουλίας  

Απαιτείται: 

 

Μ.Ο.:   3,60 

Την διαθέτουν: 

 

Μ.Ο.:   3,30 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ PEARSON 

Correlations 

 Απαιτούνται Διαθέτουν 

Q25a PearsonCorrelation 1 ,691** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 1599 1599 

Q25b PearsonCorrelation ,691** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 1599 1599 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΤΑ PEARSON 

 
14. Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα 

Απαιτείται: 

 

Μ.Ο.:   2,73 
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Την διαθέτουν: 

 

Μ.Ο.:   2,53 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ PEARSON 

Correlations 

 Απαιτούνται Διαθέτουν 

Q26a PearsonCorrelation 1 ,790** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 1597 1597 

Q26b PearsonCorrelation ,790** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 1597 1597 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

ΚΑΤΑ PEARSON 
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15. Η οργανωτική ικανότητα 

Απαιτείται: 

 

Μ.Ο.:   3,62 

Την διαθέτουν: 

 

Μ.Ο.:   3,22 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ PEARSON 

Correlations 

 Απαιτούνται Διαθέτουν 

Q27a PearsonCorrelation 1 ,729** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 1597 1597 

Q27b PearsonCorrelation ,729** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 1597 1599 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΤΑ PEARSON 
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Στατιστικοί κώδικες επαγγελμάτων ISCO-08 

ISCO-08 
Κώδικας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

11 ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

111 Μέλη των νομοθετικών σωμάτων και ανώτερα διοικητικά στελέχη 

1111 Μέλη των νομοθετικών σωμάτων 

1112 Ανώτερα διοικητικά στελέχη της δημόσιας διοίκησης 

1113 Παραδοσιακοί αρχηγοί και αρχηγοί χωριών (πρωτογέροντες) 

1114 Ανώτερα διοικητικά στελέχη οργανισμών ειδικών συμφερόντων 

112 Διευθύνοντες σύμβουλοι και γενικοί διευθυντές  

1120 Διευθύνοντες σύμβουλοι και γενικοί διευθυντές  

12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 

121 Διευθυντές επιχειρηματικών υπηρεσιών και διοίκησης 

1211 Οικονομικοί διευθυντές 

1212 Διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού 

1213 Διευθυντές χάραξης πολιτικής και σχεδιασμού 

1219 Διευθυντές και ανώτερα διευθυντικά στελέχη επιχειρηματικών υπηρεσιών 
και διοίκησης π.δ.κ.α. 

122 Διευθυντές πωλήσεων, μάρκετινγκ και ανάπτυξης 

1221 Διευθυντές πωλήσεων και μάρκετινγκ 

1222 Διευθυντές διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων 

1223 Διευθυντές έρευνας και ανάπτυξης 

13 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

131 Διευθυντές παραγωγής στη γεωργία, στη δασοκομία και στην αλιεία 

1311 Διευθυντές παραγωγής στη γεωργία και στη δασοκομία 

1312 Διευθυντές παραγωγής στην ιχθυοκαλλιέργεια και στην αλιεία 

132 Διευθυντές επιχειρήσεων μεταποίησης, εξόρυξης, κατασκευών και 
διανομής 
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ISCO-08 
Κώδικας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1321 Διευθυντές επιχειρήσεων μεταποίησης 

1322 Διευθυντές επιχειρήσεων εξόρυξης 

1323 Διευθυντές επιχειρήσεων κατασκευών 

1324 Διευθυντές επιχειρήσεων τροφοδοσίας, διανομής και σχετικών 
δραστηριοτήτων 

133 Διευθυντές υπηρεσιών των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας 

1330 Διευθυντές υπηρεσιών των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας  

134 Διευθυντές επιχειρήσεων παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών 

1341 Διευθυντές υπηρεσιών παιδικής μέριμνας 

1342 Διευθυντές υπηρεσιών υγείας 

1343 Διευθυντές υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων 

1344 Διευθυντές υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας 

1345 Διευθυντές εκπαίδευσης 

1346 Διευθυντές υπηρεσιών του χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού 
κλάδου 

1349 Διευθυντές οργανισμών παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών π.δ.κ.α. 

14 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

141 Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων 

1411 Διευθυντές ξενοδοχείων 

1412 Διευθυντές εστιατορίων 

142 Διευθυντές επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου 

1420 Διευθυντές επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου 

143 Διευθυντές άλλων υπηρεσιών 

1431 Διευθυντές αθλητικών κέντρων, κέντρων αναψυχής και πολιτιστικών 
κέντρων 

1439 Διευθυντές υπηρεσιών π.δ.κ.α. 

2 ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 
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ISCO-08 
Κώδικας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

21 ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

211 Προσοντούχοι των φυσικών επιστημών, γεωλόγοι και γεωφυσικοί 

2111 Φυσικοί και αστρονόμοι 

2112 Μετεωρολόγοι 

2113 Χημικοί 

2114 Γεωλόγοι και γεωφυσικοί 

212 Μαθηματικοί, αναλογιστές και στατιστικοί 

2120 Μαθηματικοί, αναλογιστές και στατιστικοί  

213 Προσοντούχοι των επιστημών της ζωής 

2131 Βιολόγοι, βοτανολόγοι, ζωολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

2132 Σύμβουλοι γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας 

2133 Ειδικοί προστασίας του περιβάλλοντος 

214 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των μηχανικών ηλεκτροτεχνολογίας) 

2141 Μηχανικοί βιομηχανίας και παραγωγής 

2142 Πολιτικοί μηχανικοί 

2143 Μηχανικοί περιβάλλοντος 

2144 Μηχανολόγοι μηχανικοί 

2145 Χημικοί μηχανικοί 

2146 Μηχανικοί ορυχείων, μεταλλειολόγοι και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

2149 Μηχανικοί π.δ.κ.α. 

215 Μηχανικοί ηλεκτροτεχνολογίας 

2151 Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 

2152 Ηλεκτρονικοί μηχανικοί 

2153 Μηχανικοί τηλεπικοινωνιών 

216 Αρχιτέκτονες, τοπογράφοι,  πολεοδόμοι και γραφίστες 

2161 Αρχιτέκτονες κτιρίων 
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ISCO-08 
Κώδικας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2162 Αρχιτέκτονες τοπίου 

2163 Σχεδιαστές προϊόντων και ενδυμάτων 

2164 Πολεοδόμοι και συγκοινωνιολόγοι 

2165 Χαρτογράφοι,  τοπογράφοι – γεωμέτρες και γεωδαίτες 

2166 Γραφίστες και σχεδιαστές πολυμέσων 

22 ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

221 Ιατροί 

2211 Ιατροί γενικής ιατρικής 

2212 Ειδικευμένοι ιατροί 

222 Νοσηλευτές και μαίες 

2221 Νοσηλευτές 

2222 Μαίες 

223 Ειδικοί παραδοσιακής και συμπληρωματικής ιατρικής 

2230 Ειδικοί παραδοσιακής και συμπληρωματικής ιατρικής  

224 Ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα 

2240 Ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα  

225 Κτηνίατροι 

2250 Κτηνίατροι 

226 Άλλοι προσοντούχοι του τομέα της υγείας 

2261 Οδοντίατροι 

2262 Φαρμακοποιοί 

2263 Ειδικοί περιβαλλοντικής και επαγγελματικής υγείας και υγιεινής 

2264 Φυσιοθεραπευτές  

2265 Διαιτολόγοι και διατροφολόγοι 

2266 Ακουολόγοι και λογοθεραπευτές 

2267 Οπτομέτρες και οπτικοί που εξετάζουν την όραση (οφθαλμολόγοι 
οπτικοί) 
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ISCO-08 
Κώδικας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2269 Ειδικοί του τομέα της υγείας π.δ.κ.α.  

23 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

231 Διδακτικό προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

2310 Διδακτικό προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  

232 Καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης 

2320 Καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης  

233 Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

2330 Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

234 Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί 

2341 Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

2342 Νηπιαγωγοί 

235 Άλλοι εκπαιδευτικοί 

2351 Ειδικοί εκπαιδευτικών μεθόδων και σχολικοί επιθεωρητές 

2352 Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

2353 Καθηγητές ξένων γλωσσών, εκτός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

2354 Καθηγητές μουσικής, εκτός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

2355 Καθηγητές καλλιτεχνικών, εκτός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

2356 Εκπαιδευτικοί πληροφορικής, εκτός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

2359 Άλλοι εκπαιδευτικοί π.δ.κ.α. 

24 ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

241 Λογιστές, σύμβουλοι και άλλοι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού 
τομέα 

2411 Λογιστές/Ελεγκτές 

2412 Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι επενδύσεων 

2413 Οικονομικοί αναλυτές 

242 Σύμβουλοι και άλλοι επαγγελματίες διοίκησης 
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ISCO-08 
Κώδικας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2421 Αναλυτές διοίκησης και οργάνωσης 

2422 Σύμβουλοι διαχείρισης πολιτικής 

2423 Σύμβουλοι προσωπικού και επαγγελματικού προσανατολισμού  

2424 Σύμβουλοι επιμόρφωσης και ανάπτυξης του προσωπικού 

243 Σύμβουλοι και άλλοι ειδικοί πωλήσεων, μάρκετινγκ και δημοσίων 
σχέσεων 

2431 Σύμβουλοι και άλλοι ειδικοί διαφήμισης και μάρκετινγκ 

2432 Σύμβουλοι και άλλοι ειδικοί δημοσίων σχέσεων 

2433 Σύμβουλοι και άλλοι ειδικοί τεχνικών και ιατρικών πωλήσεων (εξαιρ. του 
τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας) 

2434 Σύμβουλοι και άλλοι ειδικοί πωλήσεων στον τομέα των τεχνολογιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας  

25 ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

251 Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών 

2511 Αναλυτές συστημάτων 

2512 Σχεδιαστές λογισμικού 

2513 Σχεδιαστές διαδικτύου και πολυμέσων 

2514 Προγραμματιστές εφαρμογών 

2519 Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών π.δ.κ.α. 

252 Ειδικοί βάσεων δεδομένων και δικτύων 

2521 Σχεδιαστές και διαχειριστές βάσεων δεδομένων 

2522 Διαχειριστές συστημάτων 

2523 Ειδικοί δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών 

2529 Ειδικοί βάσεων δεδομένων και δικτύων π.δ.κ.α.  

26 ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

261 Νομικοί  

2611 Δικηγόροι 
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2612 Δικαστές 

2619 Ειδικοί του νομικού κλάδου π.δ.κ.α. 

262 Βιβλιοθηκονόμοι, αρχειοφύλακες και έφοροι αρχαιοτήτων, μουσείων και 
αιθουσών έργων τέχνης 

2621 Αρχειοφύλακες και έφοροι αρχαιοτήτων, μουσείων και αιθουσών έργων 
τέχνης 

2622 Βιβλιοθηκονόμοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στον τομέα της 
τεκμηρίωσης και της πληροφόρησης 

263 Ειδικοί του κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα 

2631 Οικονομολόγοι 

2632 Κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα  

2633 Φιλόσοφοι, ιστορικοί και πολιτικοί επιστήμονες 

2634 Ψυχολόγοι 

2635 Κοινωνικοί λειτουργοί και σύμβουλοι 

2636 Κληρικοί 

264 Συγγραφείς, δημοσιογράφοι και γλωσσολόγοι 

2641 Συγγραφείς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

2642 Δημοσιογράφοι 

2643 Μεταφραστές, διερμηνείς και άλλοι γλωσσολόγοι 

265 Εικαστικοί καλλιτέχνες, μουσικοί, τραγουδιστές, ηθοποιοί και παρόμοιοι 

2651 Εικαστικοί καλλιτέχνες 

2652 Μουσικοί, τραγουδιστές και συνθέτες 

2653 Χορευτές και χορογράφοι 

2654 Σκηνοθέτες και παρόμοιοι διευθυντές και παραγωγοί κινηματογράφου και 
θεάτρου 

2655 Ηθοποιοί 

2656 Παρουσιαστές ραδιοφώνου, τηλεόρασης και άλλων μέσων μαζικής 
επικοινωνίας 
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2659 Άλλοι καλλιτέχνες και παρόμοιοι π.δ.κ.α. 

3 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

31 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

311 Τεχνικοί βοηθοί φυσικών επιστημών και μηχανικής 

3111 Τεχνικοί βοηθοί χημείας και φυσικών επιστημών 

3112 Τεχνικοί βοηθοί δομικών έργων  

3113 Τεχνικοί βοηθοί ηλεκτρολόγων μηχανικών 

3114 Τεχνικοί βοηθοί ηλεκτρονικών μηχανικών  

3115 Τεχνικοί βοηθοί μηχανολόγων μηχανικών 

3116 Τεχνικοί βοηθοί χημικών μηχανικών 

3117 Τεχνικοί βοηθοί μεταλλειολόγων και μεταλλουργών 

3118 Σχεδιαστές αρχιτεκτονικού  και άλλου σχεδίου 

3119 Τεχνικοί βοηθοί φυσικών επιστημών και μηχανικής π.δ.κ.α. 

312 Επόπτες, εργοδηγοί και επιστάτες ορυχείων, μεταποιητικών και 
κατασκευαστικών μονάδων  

3121 Επόπτες, εργοδηγοί και επιστάτες ορυχείων και μεταλλείων 

3122 Επόπτες, εργοδηγοί και επιστάτες μεταποίησης  

3123 Επόπτες, εργοδηγοί και επιστάτες οικοδομών 

313 Τεχνικοί ελέγχου διαδικασίας 

3131 Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

3132 Χειριστές μηχανημάτων αποτέφρωσης και επεξεργασίας νερού  

3133 Ελεγκτές μηχανημάτων χημικής επεξεργασίας  

3134 Χειριστές μονάδων διύλισης πετρελαίου και φυσικού αερίου  

3135 Ελεγκτές διαδικασίας παραγωγής μετάλλων 

3139 Τεχνικοί ελέγχου διαδικασίας π.δ.κ.α.  

314 Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας, γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασοκομίας  

3141 Τεχνικοί βοηθοί βιολογίας 
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3142 Τεχνικοί βοηθοί γεωργίας και κτηνοτροφίας 

3143 Τεχνικοί βοηθοί δασοκομίας 

315 Ελεγκτές και τεχνικοί ναυσιπλοΐας και αεροπλοΐας 

3151 Μηχανικοί ναυσιπλοΐας 

3152 Αξιωματικοί καταστρώματος και πλοηγοί πλοίων 

3153 Πιλότοι αεροσκαφών και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

3154 Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας 

3155 Τεχνικοί ηλεκτρονικοί ασφάλειας εναέριας κυκλοφορίας 

32 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

321 Τεχνικοί και βοηθοί ιατρικής και φαρμακευτικής 

3211 Τεχνικοί εξοπλισμού ιατρικής απεικόνισης και θεραπευτικού εξοπλισμού  

3212 Τεχνικοί εργαστηρίων ιατρικής και παθολογίας  

3213 Τεχνικοί και βοηθοί φαρμακοποιών  

3214 Τεχνικοί ιατρικής και οδοντικής προσθετικής  

322 Βοηθοί επαγγελματιών νοσηλευτικής και μαιευτικής  

3221 Βοηθοί επαγγελματιών νοσηλευτικής  

3222 Βοηθοί επαγγελματιών μαιευτικής 

323 Βοηθοί επαγγελματιών παραδοσιακής και συμπληρωματικής ιατρικής   

3230 Βοηθοί επαγγελματιών παραδοσιακής και συμπληρωματικής ιατρικής  

324 Τεχνικοί και βοηθοί κτηνιάτρων  

3240 Τεχνικοί και βοηθοί κτηνιάτρων  

325 Άλλοι βοηθοί επαγγελματιών του τομέα της υγείας   

3251 Βοηθοί οδοντιάτρων και οδοντοθεραπευτές  

3252 Τεχνικοί ιατρικών αρχείων και πληροφοριών υγείας 

3253 Εργαζόμενοι σε κοινοτικές υπηρεσίες υγείας  

3254 Οπτικοί που εκτελούν συνταγές 

3255 Τεχνικοί και βοηθοί φυσιοθεραπείας  
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3256 Βοηθοί επαγγελματιών ιατρικής  

3257 Επιθεωρητές και βοηθοί επαγγελματιών περιβαλλοντικής και 
επαγγελματικής υγείας  

3258 Εργαζόμενοι σε ασθενοφόρα  

3259 Βοηθοί επαγγελματιών του τομέα της υγείας π.δ.κ.α. 

33 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

331 Βοηθοί ειδικών του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου  

3311 Μεσίτες χρηματιστηριακών και άλλων αξιών  

3312 Υπεύθυνοι χορήγησης δανείων και πιστώσεων  

3313 Βοηθοί λογιστών  

3314 Βοηθοί επαγγελματιών στατιστικής, μαθηματικών και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα  

3315 Εκτιμητές αξιών και ζημιών  

332 Αντιπρόσωποι, πράκτορες και παραγγελιοδόχοι αγοραπωλησιών  

3321 Αντιπρόσωποι ασφαλειών  

3322 Εμπορικοί αντιπρόσωποι    

3323 Αγοραστές εμπορευμάτων και πρώτων υλών  

3324 Μεσίτες εμπορίου και ναυλώσεων πλοίων 

333 Πράκτορες εμπορικών υπηρεσιών 

3331 Εκτελωνιστές και πράκτορες αποστολής εμπορευμάτων 

3332 Διοργανωτές συνεδρίων και εκδηλώσεων 

3333 Πράκτορες και αντιπρόσωποι εξεύρεσης εργασίας και παρόμοιοι 

3334 Κτηματομεσίτες και υπεύθυνοι διαχείρισης ακινήτων  

3339 Πράκτορες εμπορικών υπηρεσιών π.δ.κ.α. 

334 Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένες γραμματείς 

3341 Επόπτες γραφείου  

3342 Γραμματείς νομικών γραφείων 
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3343 Γραμματείς ανώτερων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών  

3344 Γραμματείς ιατρών  

335 Κυβερνητικοί λειτουργοί δασμών, τελωνείων, φόρων, επιδομάτων και 
αδειών και αξιωματούχοι αστυνομίας 

3351 Τελωνειακοί και συνοριακοί ελεγκτές 

3352 Λειτουργοί δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών ειδικοί επί φορολογικών 
θεμάτων 

3353 Λειτουργοί χορήγησης κρατικών κοινωνικών επιδομάτων  

3354 Λειτουργοί χορήγησης κρατικών αδειών 

3355 Αστυνομικοί επιθεωρητές και ερευνητές (ντετέκτιβς)  

3359 Άλλοι κυβερνητικοί λειτουργοί και ελεγκτές ρυθμιστικών - εκτελεστικών 
υπηρεσιών π.δ.κ.α. 

34 ΒΟΗΘΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

341 Βοηθοί ειδικών του νομικού, κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα 

3411 Βοηθοί ειδικών του νομικού τομέα και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

3412 Βοηθοί κοινωνικοί λειτουργοί και παρόμοιοι 

3413 Βοηθοί κληρικών και επαγγελματιών του θρησκευτικού τομέα 

342 Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής 

3421 Επαγγελματίες αθλητές, εν γένει 

3422 Προπονητές και εκπαιδευτές αθλημάτων και διαιτητές 

3423 Γυμναστές και εκπαιδευτές φυσικής κατάστασης και προγραμμάτων 
ευεξίας και αναψυχής 

343 Βοηθοί επαγγελματιών του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού τομέα και της 
μαγειρικής 

3431 Φωτογράφοι 

3432 Διακοσμητές και σχεδιαστές εσωτερικών χώρων 

3433 Τεχνικοί γκαλερί, μουσείων και βιβλιοθηκών 

3434 Αρχιμάγειροι 
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3435 Άλλοι βοηθοί επαγγελματιών του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού τομέα 

35 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

351 Τεχνικοί λειτουργιών και υποστήριξης χρηστών τεχνολογιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας  

3511 Τεχνικοί λειτουργιών των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας 

3512 Τεχνικοί υποστήριξης χρηστών των τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας 

3513 Τεχνικοί δικτύων και συστημάτων Η/Υ 

3514 Τεχνικοί του διαδικτύου 

352 Τεχνικοί τηλεπικοινωνιών και εκπομπών ραδιοφώνου και τηλεόρασης 

3521 Τεχνικοί εκπομπών ραδιοφώνου και τηλεόρασης και οπτικό-ακουστικών 
μέσων 

3522 Τεχνικοί μηχανικοί τηλεπικοινωνιών  

4 ΓΡΑΦΕΙΣ 

41 ΓΡΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

411 Γραφείς γενικών καθηκόντων 

4110 Γραφείς γενικών καθηκόντων 

412 Ιδιαίτερες γραμματείς   

4120 Ιδιαίτερες γραμματείς  

413 Χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 

4131 Δακτυλογράφοι και χειριστές μηχανών επεξεργασίας κειμένου 

4132 Χειριστές μηχανών καταχώρισης δεδομένων 

42 ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

421 Ταμίες, εισπράκτορες και παρόμοιοι 

4211 Ταμίες τραπεζών και παρόμοιοι 

4212 Εισπράκτορες γραφείων στοιχημάτων, κρουπιέρηδες και παρόμοιοι 

4213 Ενεχυροδανειστές και δανειστές χρημάτων 
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4214 Εισπράκτορες οφειλών και παρόμοιοι 

422 Γραφείς παροχής πληροφοριών 

4221 Σύμβουλοι ταξιδίων και γραφείς ταξιδιωτικών γραφείων 

4222 Υπάλληλοι πληροφοριών κέντρου επικοινωνίας 

4223 Τηλεφωνητές τηλεφωνικού κέντρου 

4224 Υπάλληλοι υποδοχής ξενοδοχείων 

4225 Υπάλληλοι πληροφοριών 

4226 Υπάλληλοι υποδοχής (γενικά) 

4227 Ερευνητές/απογραφείς ερευνών και ερευνών αγοράς 

4229 Άλλοι γραφείς παροχής πληροφοριών μ.α.τ. 

43 ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ  

431 Γραφείς εγγραφής αριθμητικών δεδομένων 

4311 Γραφείς λογιστηρίου και τήρησης λογιστικών βιβλίων 

4312 Γραφείς στατιστικής, τραπεζών και ασφαλειών 

4313 Γραφείς μισθοδοσίας 

432 Γραφείς καταγραφής υλικών και γραφείς μεταφορών 

4321 Γραφείς αποθήκης 

4322 Γραφείς παραγωγής 

4323 Γραφείς μεταφορών 

44 ΑΛΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΣ 

441 Άλλοι γραφείς 

4411 Γραφείς βιβλιοθήκης 

4412 Διανομείς και διαχωριστές ταχυδρομείου 

4413 Γραφείς κωδικοποίησης και επαλήθευσης 

4414 Γραφείς συμπλήρωσης εντύπων και παρόμοιοι 

4415 Γραφείς αρχείου και αντιγράφων 

4416 Γραφείς για θέματα προσωπικού 
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4419 Άλλοι γραφείς μ.α.τ. 

5 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

51 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

511 Ταξιδιωτικοί συνοδοί, εισπράκτορες και ξεναγοί 

5111 Ταξιδιωτικοί συνοδοί και φροντιστές 

5112 Εισπράκτορες μεταφορικών μέσων 

5113 Ξεναγοί 

512 Μάγειροι 

5120 Μάγειροι 

513 Σερβιτόροι και μπάρμεν 

5131 Σερβιτόροι 

5132 Μπάρμεν 

514 Κομμωτές, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

5141 Κομμωτές 

5142 Αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα  

515 Επόπτες προσωπικού παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και κατοικίες 

5151 Επόπτες καθαριότητας και οικονόμοι σε γραφεία, ξενοδοχεία και άλλα 
υποστατικά 

5152 Επόπτες καθαριότητας και οικονόμοι οικιών 

5153 Επιστάτες/φροντιστές κτιρίων 

516 Άλλοι απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 

5161 Αστρολόγοι, μάντεις και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

5162 Προσωπικοί συνοδοί και προσωπικοί υπηρέτες 

5163 Εργολάβοι κηδειών και ταριχευτές 

5164 Φροντιστές κατοικίδιων ζώων και πρόσωπα που απασχολούνται με την 
περιποίηση ζώων 

5165 Δάσκαλοι οδήγησης 
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5169 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών μ.α.κ. 

52 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

521 Πωλητές σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

5211 Πωλητές σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

5212 Πωλητές φαγητού στο δρόμο 

522 Καταστηματάρχες και πωλητές σε καταστήματα  

5221 Καταστηματάρχες 

5222 Επόπτες καταστημάτων 

5223 Πωλητές σε καταστήματα 

523 Ταμίες καταστημάτων και ταμίες έκδοσης εισιτηρίων εισόδου σε 
εκδηλώσεις 

5230 Ταμίες καταστημάτων και ταμίες έκδοσης εισιτηρίων εισόδου σε 
εκδηλώσεις 

524 Άλλοι απασχολούμενοι στις πωλήσεις 

5241 Μοντέλα επιδείξεων μόδας και άλλα μοντέλα 

5242 Πωλητές μέσω επιδείξεων εμπορευμάτων 

5243 Πωλητές από πόρτα σε πόρτα 

5244 Πωλητές μέσω τηλεφωνικού κέντρου 

5245 Πωλητές σε πρατήρια καυσίμων 

5246 Απασχολούμενοι στην προετοιμασία και πώληση τροφίμων σε πάγκο 

5249 Άλλοι πωλητές μ.α.κ. 

53 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

531 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας σε παιδιά και 
βοηθοί δασκάλων 

5311 Παιδοκόμοι 

5312 Βοηθοί δασκάλων 

532 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας σε υπηρεσίες 
υγείας 
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5321 Βοηθοί νοσηλευτικού προσωπικού 

5322 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας σε ιδρύματα και 
κατ’ οίκον 

5329 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας σε υπηρεσίες 
υγείας μ.α.κ. 

54 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

541 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 

5411 Πυροσβέστες 

5412 Αστυνομικοί 

5413 Δεσμοφύλακες 

5414 Φύλακες και θυρωροί 

5419 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας μ.α.κ. 

6 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ, ΔΑΣΟΚΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΣ 

61 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ 

611  Απασχολούμενοι στις καλλιέργειες κηπευτικών και φυτειών 

6111 Καλλιεργητές σιτηρών και πατατοπαραγωγοί 

6112 Αμπελουργοί και καλλιεργητές - παραγωγοί καρποφόρων δένδρων και 
θάμνων 

6113 Καλλιεργητές λαχανικών και μανιταριών, ιδιοκτήτες και ειδικευμένοι 
εργάτες φυτωρίων και κηπουροί   

6114 Γεωργοί - απασχολούμενοι σε μικτές καλλιέργειες 

612 Κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και παρόμοιοι 

6121 Κτηνοτρόφοι 

6122 Πτηνοτρόφοι 

6123 Μελισσοκόμοι και σηροτρόφοι 

6129 Εκτροφείς ζώων μ.α.κ. 

613 Γεωργοκτηνοτρόφοι (μικτών εκμεταλλεύσεων) 

6130 Γεωργοκτηνοτρόφοι (μικτών εκμεταλλεύσεων) 
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62 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΔΑΣΩΝ, ΑΛΙΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΟΙ 

621 Ειδικευμένοι δασών και παρόμοιοι 

6210 Ειδικευμένοι δασών, υλοτόμοι και παρόμοιοι 

622 Ιχθυοτρόφοι, ψαράδες, κυνηγοί και παγιδευτές θηραμάτων 

6221 Ιχθυοτρόφοι και οστρακοτρόφοι 

6222 Ψαράδες παράκτιας αλιείας και εσωτερικών υδάτων 

6223 Ψαράδες ανοικτού πελάγους 

6224 Κυνηγοί και παγιδευτές θηραμάτων 

63 ΓΕΩΡΓΟΙ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ, ΨΑΡΑΔΕΣ, ΚΥΝΗΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

631 Καλλιεργητές φυτικών προϊόντων για ιδία κατανάλωση 

6310 Καλλιεργητές φυτικών προϊόντων για ιδία κατανάλωση 

632 Κτηνοτρόφοι για ιδία κατανάλωση 

6320 Κτηνοτρόφοι για ιδία κατανάλωση 

633 Γεωργοκτηνοτρόφοι μικτών εκμεταλλεύσεων για ιδία κατανάλωση 

6330 Γεωργοκτηνοτρόφοι μικτών εκμεταλλεύσεων για ιδία κατανάλωση 

634 Αλιείς, κυνηγοί, παγιδευτές θηραμάτων και συλλέκτες φυτικών 
προϊόντων για ιδία κατανάλωση 

6340 Αλιείς, κυνηγοί, παγιδευτές θηραμάτων και συλλέκτες φυτικών 
προϊόντων για ιδία κατανάλωση 

7 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

71 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

711 Τεχνίτες ανέγερσης κτιρίων και ασκούντες συναφείς εργασίες 

7111 Κτίστες κατοικιών  

7112 Κτίστες τούβλων και ασκούντες συναφείς εργασίες 

7113 Κτίστες, κόφτες, σχίστες και πελεκητές πέτρας 

7114 Τεχνίτες τοποθέτησης και αποπεράτωσης σκυροδέματος, καλουψιήδες 
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και σιδεράδες (οικοδομών) 

7115 Ξυλουργοί και μαραγκοί 

7119 Τεχνίτες ανέγερσης κτιρίων και ασκούντες συναφείς εργασίες μ.α.κ. 

712 Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφείς εργασίες 

7121 Τεχνίτες στεγών 

7122 Τοποθετητές πατωμάτων και πλακακιών 

7123 Γυψοτεχνίτες και σουβατζιήδες 

7124 Τεχνίτες τοποθέτησης μονώσεων 

7125 Τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων 

7126 Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων 

7127 Μηχανικοί κλιματιστικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων 

713 Ελαιοχρωματιστές-βαφείς, καθαριστές οικοδομών και ασκούντες 
συναφείς εργασίες 

7131 Ελαιοχρωματιστές-βαφείς και ασκούντες συναφείς εργασίες 

7132 Ελαιοχρωματιστές αυτοκινήτων και μετάλλων και στιλβωτές - 
λουστραδόροι 

7133 Καθαριστές εξωτερικών τοίχων και καπνοδόχων οικοδομών 

72 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ 
ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

721 Συγκολλητές, κατασκευαστές καλουπιών μεταλλουργίας, ελασματουργοί, 
συγκολλητές, τεχνίτες μεταλλικών δομικών κατασκευών και παρόμοιοι 

7211 Κατασκευαστές τύπων (καλουπιών) και πυρήνων μεταλλουργίας  

7212 Συγκολλητές και φλογοκόπτες μετάλλων 

7213 Ελασματουργοί, ισιωτές αυτοκινήτων, χαλκουργοί, γανωτές, 
κατασκευαστές μεταλλικών επίπλων και κατασκευαστές, εγκαταστάτες 
και επιδιορθωτές ειδών από φύλλα μετάλλου 

7214 Τεχνίτες προετοιμασίας,  συναρμολόγησης και ανέγερσης μεταλλικών 
δομικών κατασκευών 

7215 Εγκαταστάτες ανυψωτικού εξοπλισμού και συρματόσχοινων 
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722 Σιδηρουργοί (κωμοδρόμοι) κατασκευαστές εργαλείων και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα 

7221 Σιδηρουργοί (κωμοδρόμοι), σφυρήλατες, σχηματιστές μετάλλου με 
εργαλεία χεριού και κατασκευαστές (τραβηκτές) σύρματος με το χέρι 

7222 Κατασκευαστές εργαλείων και ασκούντες συναφείς εργασίες 

7223 Ρυθμιστές και χειριστές εργαλειομηχανών μεταλλουργίας 

7224 Στιλβωτές μετάλλου, χειριστές λειαντικών τροχών μετάλλου και 
ακονιστές-τροχιστές εργαλείων 

723 Μηχανικοί και επισκευαστές μηχανολογικού εξοπλισμού 

7231 Μηχανικοί και επισκευαστές αυτοκινήτων οχημάτων 

7232 Μηχανικοί και επισκευαστές κινητήρων αεροσκαφών 

7233 Μηχανικοί και επισκευαστές γεωργικού και βιομηχανικού εξοπλισμού και 
μηχανικοί πλοίων 

7234 Επισκευαστές ποδηλάτων και παρόμοιοι 

73 ΧΡΥΣΟΧΟΙ, ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ, ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ 

731 Χρυσοχοί, αγγειοπλάστες, κεραμοποιοί και τεχνίτες χειροτεχνίας 

7311 Κατασκευαστές και επισκευαστές οργάνων ακριβείας 

7312 Κατασκευαστές – επιδιορθωτές και χορδιστές μουσικών οργάνων 

7313 Κοσμηματοποιοί, χρυσοχοί, αργυροχοί και τεχνίτες πολύτιμων λίθων 

7314 Αγγειοπλάστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

7315 Υαλουργοί, κοπείς, τροχιστές και τεχνίτες φινιρίσματος γυαλιού 

7316 Σχεδιαστές σημάτων, ζωγράφοι-διακοσμητές, χαράκτες και χαλκογράφοι  

7317 Τεχνίτες χειροτεχνίας ειδών από ξύλο, καλάμι και παρόμοια υλικά 

7318 Τεχνίτες χειροτεχνίας υφαντών, κεντημάτων, ειδών από δέρμα και 
παρόμοια υλικά 

7319 Χειροτέχνες π.δ.τ.α. 

732 Τυπογράφοι και παρόμοιοι 

7321 Τεχνικοί προ του πιεστηρίου 
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7322 Τυπογράφοι 

7323 Τεχνίτες φινιρίσματος και βιβλιοδεσίας 

74 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

741 Τεχνικοί εγκατάστασης και επισκευής ηλεκτρικού εξοπλισμού 

7411 Ηλεκτρολόγοι κτηρίων και παρόμοιοι 

7412 Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και εφαρμοστές 

7413 Εγκαταστάτες και συντηρητές ηλεκτρικών γραμμών και συνδετές 
καλωδίων 

742 Τεχνικοί εγκατάστασης και επισκευής ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 
εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών  

7421 Μηχανικοί και εγκαταστάτες ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανών και 
συσκευών 

7422 Τεχνικοί εγκατάστασης και επισκευής εξοπλισμού τεχνολογίας 
πληροφορικής και επικοινωνιών 

75 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΩΝ 
ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ 

751 Παρασκευαστές τροφίμων και ποτών και παρόμοιοι 

7511 Κρεοπώλες, αλλαντοποιοί, συντηρητές και τεμαχιστές κρέατος και 
ψαριών  

7512 Αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες και παρασκευαστές ζαχαρωτών και 
σοκολάτων 

7513 Παρασκευαστές γαλακτοκομικών προϊόντων 

7514 Τεχνίτες συντήρησης φρούτων, λαχανικών και συναφών ειδών 

7515 Δοκιμαστές και βαθμολογητές τροφίμων και ποτών 

7516 Παρασκευαστές καπνού και κατασκευαστές προϊόντων καπνού 

752 Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου, επιπλοποιοί και παρόμοιοι 

7521 Τεχνίτες συντήρησης και επεξεργασίας ξύλου 

7522 Επιπλοποιοί και παρόμοιοι τεχνίτες  

7523 Ρυθμιστές και χειριστές μηχανημάτων επεξεργασίας ξύλου (σε ξυλουργεία 
και επιπλοποιεία) 
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753 Τεχνίτες παραγωγής ειδών ένδυσης και παρόμοιοι 

7531 Ράφτες, μόδιστροι, γουνοποιοί και πιλοποιοί 

7532 Κατασκευαστές και κόπτες πατρόν προϊόντων ένδυσης 

7533 Κατασκευαστές τεντών, σκηνών και ομπρελών, κεντητές/τριες, 
ράπτες/επιδιορθωτές ενδυμάτων και άλλοι παρόμοιοι 

7534 Ταπετσάρηδες, παπλωματάδες και παρόμοιοι 

7535 Τεχνίτες βυρσοδεψίας και επεξεργαστές δορών, δερμάτων και γουνών 

7536 Υποδηματοποιοί και παρόμοιοι τεχνίτες 

754 Άλλοι τεχνίτες και παρόμοιοι 

7541 Δύτες 

7542 Φαλιαδόροι και ειδικοί για ανατινάξεις  

7543 Βαθμολογητές και δοκιμαστές προϊόντων (εκτός από τρόφιμα και ποτά)  

7544 Εξολοθρευτές και άλλοι ειδικοί για τον έλεγχο ζιζανίων 

7549 Άλλοι ειδικευμένοι τεχνίτες π.δ.τ.α. 

8 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 

81 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

811 Χειριστές μηχανημάτων εξόρυξης και επεξεργασίας στα μεταλλεία και 
ορυχεία και εγκαταστάσεων επεξεργασίας μεταλλευμάτων 

8111 Μεταλλωρύχοι και λατόμοι 

8112 Χειριστές μηχανημάτων επεξεργασίας μεταλλευμάτων και πετρωμάτων 

8113 Χειριστές γεωτρύπανων διάνοιξης φρεάτων και ασκούντες συναφείς 
εργασίες 

8114 Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος και προϊόντων από 
τσιμέντο, επεξεργασίας πέτρας και άλλων ορυκτών προϊόντων 

812 Χειριστές μηχανημάτων κατεργασίας και φινιρίσματος μετάλλων 

8121 Χειριστές μηχανημάτων κατεργασίας μετάλλων 

8122 Χειριστές μηχανημάτων φινιρίσματος, επιμετάλλωσης και επίχρισης 
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Κώδικας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

μετάλλων 

813 Χειριστές μηχανημάτων και εξοπλισμού παραγωγής χημικών και 
φωτογραφικών προϊόντων 

8131 Χειριστές μηχανημάτων και εξοπλισμού παραγωγής χημικών προϊόντων 

8132 Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής φωτογραφικών προϊόντων 

814 Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής προϊόντων από ελαστικό, πλαστικό 
και χαρτί 

8141 Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής προϊόντων από ελαστικό 

8142 Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής προϊόντων από πλαστικό 

8143 Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής προϊόντων από χαρτί 

815 Χειριστές μηχανών κλωστοϋφαντουργίας, πλεκτοβιομηχανίας και 
νηματουργίας και κατασκευής προϊόντων από ύφασμα, γούνα και δέρμα 

8151 Χειριστές μηχανών προπαρασκευής ινών, κλωστικών μηχανών και 
στριπτηρίων 

8152 Χειριστές υφαντικών μηχανών και πλεκτομηχανών 

8153  Χειριστές ραπτομηχανών 

8154 Χειριστές μηχανών αποχρωματισμού, βαφής και καθαρισμού υφαντικών 
ινών 

8155 Χειριστές μηχανών προπαρασκευής γούνας και δέρματος 

8156 Χειριστές μηχανών υποδηματοποιίας και παρόμοιοι 

8157 Χειριστές μηχανημάτων πλυντηρίων και στεγνοκαθαριστηρίων 

8159 Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων από ύφασμα, γούνα και δέρμα 
μ.α.κ. 

816 Χειριστές μηχανών παραγωγής και συντήρησης ειδών διατροφής 

8160 Χειριστές μηχανών παραγωγής και συντήρησης ειδών διατροφής 

817 Χειριστές μηχανημάτων επεξεργασίας ξύλου και χαρτοποιίας 

8171 Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής χαρτοπολτού και χαρτοποιίας 

8172 Χειριστές μηχανημάτων επεξεργασίας ξύλου 

818 Άλλοι χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και 
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ISCO-08 
Κώδικας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

μηχανημάτων 

8181 Χειριστές μηχανημάτων υαλουργίας και κεραμουργίας 

8182 Χειριστές ατμομηχανών και λεβήτων 

8183 Χειριστές μηχανών συσκευασίας, εμφιάλωσης και επικόλλησης ετικετών 

8189 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μηχανών μ.α.κ. 

82 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 

821 Συναρμολογητές   

8211 Συναρμολογητές μηχανημάτων και μηχανών 

8212 Συναρμολογητές ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

8219 Συναρμολογητές μ.α.κ. 

83 ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

831 Μηχανοδηγοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

8311 Μηχανοδηγοί σιδηροδρόμων 

8312 Τροχοπεδητές, σηματοδότες και κλειδούχοι σιδηροδρόμων 

832 Οδηγοί αυτοκινήτων, ταξί, βαν και μοτοσυκλετών 

8321 Οδηγοί μοτοσυκλετών 

8322 Οδηγοί αυτοκινήτων, ταξί, μικρών φορτηγών και βαν 

833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων 

8331 Οδηγοί λεωφορείων και τραμ 

8332 Οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών 

834 Χειριστές μηχανοκίνητων οχημάτων και εξοπλισμού 

8341 Χειριστές μηχανοκίνητων αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 

8342 Χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων και παρόμοιου εξοπλισμού 

8343 Χειριστές γερανών, ανυψωτήρων και παρόμοιου εξοπλισμού 

8344 Χειριστές μηχανοκίνητων οχημάτων ανύψωσης (φορκ-λιφτ) 

835 Υπαξιωματικοί και ναύτες καταστρώματος πλοίων και παρόμοιοι 
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ISCO-08 
Κώδικας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

8350 Υπαξιωματικοί και ναύτες καταστρώματος πλοίων και παρόμοιοι 

9 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

91 ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ  

911 Οικιακοί βοηθοί και καθαριστές οικιών, γραφείων, ξενοδοχείων και άλλων 
υποστατικών 

9111 Οικιακοί βοηθοί και καθαριστές οικιών 

9112 Καθαριστές γραφείων, ξενοδοχείων και άλλων υποστατικών 

912 Πλύντες και σιδερωτές στο χέρι και άλλοι καθαριστές 

9121 Πλύντες και σιδερωτές στο χέρι  

9122 Καθαριστές οχημάτων 

9123 Καθαριστές παραθύρων 

9129 Άλλοι καθαριστές π.δ.κ.α.  

92 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ  

921 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασών και αλιείας 

9211 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας 

9212 Ανειδίκευτοι εργάτες κτηνοτροφίας 

9213 Ανειδίκευτοι εργάτες μικτών εκμεταλλεύσεων γεωργίας-κτηνοτροφίας 

9214 Ανειδίκευτοι εργάτες ανθοκομίας και φυτοκομίας 

9215 Ανειδίκευτοι εργάτες δασών 

9216 Ανειδίκευτοι εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιεργειών 

93 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

931 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων και κατασκευών 

9311 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων και λατομείων 

9312 Ανειδίκευτοι εργάτες οδοποιίας και παρόμοιων κατασκευών 

9313 Ανειδίκευτοι εργάτες οικοδομών 

932 Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποιητικών βιομηχανιών 
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ISCO-08 
Κώδικας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

9321 Συσκευαστές με το χέρι 

9329 Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποιητικών βιομηχανιών μ.α.κ.  

933 Ανειδίκευτοι εργάτες μεταφορών και αποθήκευσης 

9331 Μεταφορείς αγαθών με ποδήλατα οχήματα ή χειράμαξες 

9332 Οδηγοί ζωήλατων οχημάτων και μηχανημάτων 

9333 Χειριστές φορτίων 

9334 Εφοδιαστές ραφιών 

94 ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΑ 

941 Βοηθοί μάγειρα 

9411 Παρασκευαστές φαγητού σε ταχυφαγεία (φαστ-φουντ) 

9412 Βοηθοί κουζίνας 

95 ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

951 Πλανόδιοι παροχείς υπηρεσιών 

9510 Πλανόδιοι παροχείς υπηρεσιών 

952 Πλανόδιοι πωλητές (πλην φαγητού) 

9520 Πλανόδιοι πωλητές (πλην φαγητού) 

96 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ 
ΕΡΓΑΤΕΣ 

961 Εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων 

9611 Εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλούμενων υλικών 

9612 Ταξινομητές απορριμμάτων 

9613 Οδοκαθαριστές και παρόμοιοι εργάτες 

962 Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες 

9621 Αγγελιαφόροι, διανομείς, μεταφορείς μικροδεμάτων και αχθοφόροι 
αποσκευών 

9622 Άτομα που εκτελούν μικροδουλειές (δουλειές του ποδαριού) 

9623 Καταγραφείς ενδείξεων μετρητών και συλλέκτες κερμάτων από 
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ISCO-08 
Κώδικας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

αυτόματους πωλητές 

9624 Συλλέκτες νερού και καυσόξυλων 

9629 Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες μ.α.κ. 

0 ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

01 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

011 Αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων  

0110 Αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων  

02 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  

021 Υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων 

0210 Υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων  

03 ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

031 Άλλα μέλη των ενόπλων δυνάμεων 

0310 Άλλα μέλη των ενόπλων δυνάμεων 
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Κλάδοι ΣΤΑΚΟΔ 2008 πλην των εξαιρούμενων Ξ, Τ, Υ 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 

01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

01.1 Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών 

01.2 Πολυετείς καλλιέργειες 

01.3 Πολλαπλασιασμός των φυτών 

01.4 Ζωική παραγωγή 

01.5 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες 

01.6 
Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά 
τη συγκομιδή 

01.7 Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες 

02 Δασοκομία και υλοτομία 

02.1 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες 

02.2 Υλοτομία 

02.3 Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής 

02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 

03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 

03.1 Αλιεία 

03.2 Υδατοκαλλιέργεια 

Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 

05.1 Εξόρυξη λιθάνθρακα 

05.2 Εξόρυξη λιγνίτη 

06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 

06.1 Άντληση αργού πετρελαίου 

06.2 Άντληση φυσικού αερίου 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 

07.1 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 

07.2 Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων 

08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 

08.1 Εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου 

08.9 Ορυχεία και λατομεία π.δ.κ.α. 

09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

10 Βιομηχανία τροφίμων 

10.1 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος 

10.2 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

10.3 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 

10.4 Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών 

10.5 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 

10.6 
Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή αμύλων και προϊόντων 
αμύλου 

10.7 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων 

10.8 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής 

10.9 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών 

11 Ποτοποιία 

11.0 Ποτοποιία 

12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 

12.0 Παραγωγή προϊόντων καπνού 

13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 

13.1 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών 

13.2 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

13.3 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων 

13.9 Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 

14.1 Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα ενδύματα 

14.2 Κατασκευή γούνινων ειδών 

14.3 Κατασκευή πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 

15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 

15.1 

Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), 
τσαντών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας· κατεργασία και βαφή 
γουναρικών 

15.2 Κατασκευή υποδημάτων 

16 
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 
έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

16.1 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου 

16.2 
Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό και ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής 

17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 

17.1 Παραγωγή χαρτοπολτού· κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού 

17.2 Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι 

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

18.1 Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες 

18.2 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 

19.1 Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης) 

19.2 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου 

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

20.1 
Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αζωτούχων 
ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές 

20.2 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων 

20.3 
Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών 
τυπογραφίας και μαστιχών 

20.4 
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και 
στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

20.5 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων 

20.6 Παραγωγή μη φυσικών ινών 

21 
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων 

21.1 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων 

21.2 Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων 

22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 

22.1 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 

22.2 Κατασκευή πλαστικών προϊόντων 

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 

23.1 Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί 

23.2 Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων 

23.3 Παραγωγή δομικών υλικών από άργιλο 

23.4 Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής 

23.5 Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου 

23.6 Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο και γύψο 

23.7 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 

23.9 
Παραγωγή λειαντικών προϊόντων και μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 
π.δ.κ.α. 

24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 
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24.1 Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων 

24.2 
Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη 
μορφή και συναφών εξαρτημάτων 

24.3 Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα 

24.4 
Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων 
μετάλλων 

24.5 Χύτευση μετάλλων 

25 
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού 

25.1 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων 

25.2 Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων 

25.3 
Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την 
κεντρική θέρμανση 

25.4 Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών 

25.5 
Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων 
με έλαση· κονιομεταλλουργία 

25.6 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων· μεταλλοτεχνία 

25.7 Κατασκευή μαχαιροπίρουνων, εργαλείων και σιδηρικών 

25.9 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 

26 
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών 
προϊόντων 

26.1 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και πλακετών 

26.2 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

26.3 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

26.4 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 

26.5 
Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης· 
κατασκευή ρολογιών 

26.6 
Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και 
θεραπευτικής χρήσης 
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26.7 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού 

26.8 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων 

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

27.1 

Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος 

27.2 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

27.3 Κατασκευή καλωδιώσεων και εξαρτημάτων καλωδίωσης 

27.4 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 

27.5 Κατασκευή οικιακών συσκευών 

27.9 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού 

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 

28.1 Κατασκευή μηχανημάτων γενικής χρήσης 

28.2 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης 

28.3 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 

28.4 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου και εργαλειομηχανών 

28.9 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 

29 
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

29.1 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

29.2 
Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

29.3 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα 

30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 

30.1 Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών 

30.2 Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού 

30.3 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων 
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30.4 Κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης 

30.9 Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. 

31 Κατασκευή επίπλων 

31.0 Κατασκευή επίπλων 

32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 

32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών 

32.2 Κατασκευή μουσικών οργάνων 

32.3 Κατασκευή αθλητικών ειδών 

32.4 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 

32.5 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών 

32.9 Μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 

33.1 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 

33.2 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

Δ 
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 

35.1 Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας 

35.2 Παραγωγή φυσικού αερίου· διανομή αέριων καυσίμων με αγωγούς 

35.3 Παροχή ατμού και κλιματισμού 

Ε 
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 

36.0 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 

37 Επεξεργασία λυμάτων 

37.0 Επεξεργασία λυμάτων 
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38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 

38.1 Συλλογή απορριμμάτων 

38.2 Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων 

38.3 Ανάκτηση υλικών 

39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 

39.0 
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση 
αποβλήτων 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

41 Κατασκευές κτιρίων 

41.1 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 

41.2 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 

42 Έργα πολιτικού μηχανικού 

42.1 Κατασκευή δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών 

42.2 Κατασκευή κοινωφελών έργων 

42.9 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού 

43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 

43.1 Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοτάξιου 

43.2 
Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών 
εγκαταστάσεων 

43.3 Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 

43.9 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 

Ζ 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 

45 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσικλετών 

45.1 Πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.2 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 
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45.3 Πώληση μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.4 
Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και 
εξαρτημάτων τους 

46 
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσικλετών 

46.1 Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

46.2 
Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων γεωργικών πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων 

46.3 Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 

46.4 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης 

46.5 
Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών 
συστημάτων 

46.6 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 

46.7 Άλλο ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 

46.9 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 

47 
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσικλετών 

47.1 Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα 

47.2 
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.3 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.4 
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών 
συστημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.5 Λιανικό εμπόριο άλλου οικιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.6 
Λιανικό εμπόριο επιμορφωτικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 

47.7 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.8 Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.9 Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών 
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Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 

49.1 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 

49.2 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων 

49.3 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών 

49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης 

49.5 Μεταφορές μέσω αγωγών 

50 Πλωτές μεταφορές 

50.1 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.2 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 

50.3 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

50.4 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 

51 Αεροπορικές μεταφορές 

51.1 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

51.2 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και διαστημικές μεταφορές 

52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

52.1 Αποθήκευση 

52.2 Δραστηριότητες υποστηρικτικές των μεταφορών 

53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 

53.1 
Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής 
υπηρεσίας 

53.2 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 

Θ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55 Καταλύματα 

55.1 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 
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55.2 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.3 
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και 
ρυμουλκούμενα οχήματα 

55.9 Άλλα καταλύματα 

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 

56.1 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

56.2 
Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες 
υπηρεσιών εστίασης 

56.3 Δραστηριότητες παροχής ποτών 

Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

58 Εκδοτικές δραστηριότητες 

58.1 Έκδοση βιβλίων, περιοδικών και άλλες εκδοτικές δραστηριότητες 

58.2 Έκδοση λογισμικού 

59 
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 

59.1 
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων 

59.2 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 

60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 

60.1 Ραδιοφωνικές εκπομπές 

60.2 Τηλεοπτικός προγραμματισμός και τηλεοπτικές εκπομπές 

61 Τηλεπικοινωνίες 

61.1 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

61.2 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

61.3 Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

61.9 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 
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62 
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 

62.0 
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 

63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 

63.1 
Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες· 
δικτυακές πύλες 

63.9 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 

Κ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

64 
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 

64.1 Οργανισμοί χρηματικής διαμεσολάβησης 

64.2 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) 

64.3 
Δραστηριότητες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) και 
παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα 

64.9 
Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με εξαίρεση τις 
ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 

65 
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

65.1 Ασφάλιση 

65.2 Αντασφάλιση 

65.3 Συνταξιοδοτικά ταμεία (εκτός υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης) 

66 
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες 

66.1 
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με 
εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 

66.2 
Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά 
ταμεία 

66.3 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων 

Λ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 

68.1 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 

68.2 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 

68.3 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

Μ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 

69.1 Νομικές δραστηριότητες 

69.2 
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· 
παροχή φορολογικών συμβουλών 

70 
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών 
διαχείρισης 

70.1 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων 

70.2 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 

71 
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις 

71.1 
Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες 
παροχής τεχνικών συμβουλών 

71.2 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 

72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 

72.1 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 

72.2 
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες 

73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 

73.1 Διαφήμιση 

73.2 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 

74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 

74.1 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

74.2 Φωτογραφικές δραστηριότητες 

74.3 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 

74.9 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

75.0 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 

77.1 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων 

77.2 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

77.3 
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και 
υλικών αγαθών 

77.4 
Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού 

78 Δραστηριότητες απασχόλησης 

78.1 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης απασχόλησης 

78.2 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης 

78.3 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 

79 
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 
και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 

79.1 
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων 
ταξιδιών 

79.9 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 

80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 

80.1 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας 

80.2 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας 

80.3 Δραστηριότητες έρευνας 

81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

81.1 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών 

81.2 Δραστηριότητες καθαρισμού 

81.3 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου 

82 
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες 
δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 

82.1 Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες γραφείου 

82.2 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 

82.3 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

82.9 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

85 Εκπαίδευση 

85.1 Προσχολική εκπαίδευση 

85.2 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

85.3 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.4 Ανώτερη εκπαίδευση 

85.5 Άλλη εκπαίδευση 

85.6 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 

Π 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 

86.1 Νοσοκομειακές δραστηριότητες 

86.2 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων 

86.9 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 

87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 

87.1 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

87.2 
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική 
υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών 

87.3 
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και 
άτομα με αναπηρία 

87.9 Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος 

88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 

88.1 
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για 
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 

88.9 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 

Ρ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 

90.0 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 

91 
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές 
πολιτιστικές δραστηριότητες 

91.0 
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές 
πολιτιστικές δραστηριότητες 

92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 

92.0 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 

93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

93.1 Αθλητικές δραστηριότητες 

93.2 Δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

Σ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

94 Δραστηριότητες οργανώσεων 

94.1 
Δραστηριότητες επιχειρηματικών, εργοδοτικών και επαγγελματικών 
οργανώσεων 

94.2 Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων 

94.9 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων 

95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

95.1 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού επικοινωνίας 

95.2 Επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 

96.0 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 
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  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

 

ENOTHTA 1 – ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
1. Σε ποια διοικητική Περιφέρεια βρίσκεται η  επιχείρησή σας; (τοπικό κατάστημα/τοπική 
μονάδα) 

1. Αττική 
2. Ανατ. Μακεδονία & Θράκη 
3. Κεντρική Μακεδονία 
4. Δυτική Μακεδονία 
5. Ήπειρος 
6. Θεσσαλία 
7. Στερεά Ελλάδα 
8. Δυτική Ελλάδα 
9. Πελοπόννησος 
10. Ιονίων νήσων 
11. Νοτίου Αιγαίου 
12. Βορείου Αιγαίου 
13. Κρήτης 

 
2. Σε ποιο κλάδο δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας; Ποιο είναι το αντικείμενο της επιχείρησής 
σας; 
Ακριβής και λεπτομερειακή περιγραφή (ξεκινάμε λέγοντας αυτό που ήδη γνωρίζουμε και 
συμπληρώνει ο ερωτώμενος για μεγαλύτερη ακρίβεια) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2α. Κωδικοποίηση με βάση ΣΤΑΚΟΔ 2008  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2β. Ποια είναι η θέση σας στην επιχείρηση; Είστε… 

1. Εργοδότης 
2. Άλλη θέση. Ποια……………………………. 
3. ΔΞ/ΔΑ 

 
3. Ποιος είναι σήμερα ο αριθμός των απασχολουμένων  στην επιχείρηση 
(συμπεριλαμβανομένου και του ιδιοκτήτη); (στο τοπικό κατάστημα/τοπική μονάδα) 
 
Συνολικός αριθμός……………….. 
 
 
4. Πότε ιδρύθηκε η επιχείρησή σας;  
Έτος ίδρυσης (4 ψηφία) ………………………………………… 
 
5. Η  επιχείρησή σας έχει εξαγωγική δραστηριότητα; 
1. Ναι  
2. Όχι  ->ερ.6 
3. ΔΞ/ΔΑ 
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5α. Αν ναι: τι ποσοστό περίπου του κύκλου εργασιών σας (τζίρου) προέρχεται από την 
εξαγωγική σας δραστηριότητα; …….% 
 
ENOTHTA 2 – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
6. Σε σχέση με ένα χρόνο πριν, οι θέσεις εργασίας στην επιχείρησή σας (τοπικό 
κατάστημα/τοπική μονάδα), 

1. Αυξήθηκαν 
2. Μειώθηκαν 
3. Παρέμειναν ίδιες 
4. ΔΞ/ΔΑ 

 
7. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κενές θέσεις εργασίας στην  επιχείρησή σας (τοπικό 
κατάστημα/τοπική μονάδα); Ο όρος «κενές θέσεις» σημαίνει θέσεις για τις οποίες η επιχείρηση 
είναι σε ενεργ ή α ναζ ήτ η ση πρ ο σωπικ ού . 

1. Ναι 
2. Όχι   ->ερ10 
3. ΔΞ/ΔΑ 

 
8. Φ. Αν υπάρχουν κενές θέσεις, σε ποιες επαγγελματικές ειδικότητες υπάρχουν κενές θέσεις και 
ποιο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο που απαιτείται για τις θέσεις αυτές;  

Κενές θέσεις που υπάρχουν στην επιχείρηση  

Αριθμός Επαγγελματική Ειδικότητα 
Εκπαιδευτική 

βαθμίδα * 

Πόσο καιρό 
αναζητείτε αυτήν 
την ειδικότητα (σε 

μήνες) 

    

    

    

* 0 = καμία εκπαίδευση,  
1=Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικό) 
2= Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο) 
3= Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γενικό και επαγγελματικό λύκειο) 
4=Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη Πανεπιστημιακή (ΙΕΚ) 
5= Πρώτο επίπεδο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) 
6= Δεύτερο επίπεδο Παν. εκπαίδευσης (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) 

 
9. Ποιος είναι ο κύριος λόγος που η ΘΕΣΗ παραμένει ΚΕΝΗ;  (η ερώτηση αυτή επαναλαμβάνεται 
για όσες ειδικότητες αναφέρει η επιχείρηση) 

ειδικότητα 1 2 ..... 

1. Έλλειψη ατόμων με τα απαιτούμενα προσόντα - δεξιότητες    

2. Έλλειψη ατόμων που ενδιαφέρονται να κάνουν αυτό το 
είδος εργασίας  

   

3. Έντονος ανταγωνισμός από άλλους εργοδότες    

4. Έλλειψη εργασιακής εμπειρίας σε σχέση με τις απαιτήσεις 
της εταιρείας 

   

5. Μη ελκυστικοί όροι και προϋποθέσεις που προσφέρονται    



ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2015  

3ο Παραδοτέο: Τελική Ερευνητική Έκθεση 

 
 
 

 
 

 

Σελίδα | 303 

 
 

για τη θέση (ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΤΕ) (π.χ. αμοιβή, εξέλιξη, εποχική 
εργασίας, βάρδιες) 

6. Μη ελκυστικοί όροι και προϋποθέσεις που δεν συνδέονται 
με τη θέση (ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΤΕ)  (απομακρυσμένη περιοχή, 
κακή συγκοινωνία) 

   

7. Άλλο (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ) ..............................................................    

8. Δεν Γνωρίζω    

 
10. Πρόκειται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στην επιχείρησή σας (τοπικό 
κατάστημα/τοπική μονάδα) στους επόμενους 6 μήνες;  

1. Ναι 
2. Όχι  ->ερωτ. 12 
3. ΔΞ/ΔΑ 

 
11. Φ. Αν πρόκειται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας σε ποιες επαγγελματικές ειδικότητες 
θα δημιουργηθούν κενές θέσεις (τοπικό κατάστημα/τοπική μονάδα) και ποιο είναι το 
εκπαιδευτικό επίπεδο που απαιτείται για τις θέσεις αυτές; 

Κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν στην επιχείρηση 

Αριθμός Επαγγελματική Ειδικότητα Εκπαιδευτική βαθμίδα 

   

   

   

 
ENOTHTA 3 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
12. Ποια είναι η πιο σημαντική επαγγελματική ειδικότητα στην επιχείρησή σας, δηλαδή η  π ι ο  
κ ρ ί σ ι μ η  για την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας; (ανοιχτή ερώτηση) 
 

 
Πόσους εργαζόμενους απασχολείτε σε αυτήν την ειδικότητα 
………………… 
 
Θα ήθελα τώρα να επικεντρωθούμε σε αυτήν τ η ν  π λ έ ο ν  κ ρ ί σ ι μ η  ειδικότητα των 
εργαζομένων που απασχολείτε. Δηλαδή [ανέφερε την ειδικότητα]. 
Θα σας διαβάσω μία σειρά από δεξιότητες και θα ήθελα να μου πείτε για καθεμία από αυτές:  
α) σε ποιο βαθμό απαιτούνται για να ασκεί ικανοποιητικά την εργασία της αυτή η ειδικότητα 
και  
β) σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι διαθέτουν την αντίστοιχη δεξιότητα οι [ανέφερε την 
ειδικότητα]. 
 
13α) Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας σε ποιον βαθμό απαιτείται για να 
ασκήσουν ικανοποιητικά την εργασία τους οι [ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 
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13β) Και σε ποιο βαθμό διαθέτουν αυτή την  δεξιότητα, οι [ανέφερε την ειδικότητα] που 
απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
14α) Η γνώση ξένων γλωσσών σε ποιον βαθμό απαιτείται για να ασκήσουν ικανοποιητικά την 
εργασία τους οι [ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
14β) Και σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι διαθέτουν αυτή την δεξιότητα, οι [ανέφερε την 
ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
15α) Η αριθμητική ικανότητα (δηλαδή η χρήση και κατανόηση αριθμητικών ή στατιστικών 
πληροφοριών)  σε ποιον βαθμό απαιτείται για να ασκήσουν ικανοποιητικά την εργασία τους οι 
[ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
15β) Και σε ποιο βαθμό διαθέτουν αυτή την  δεξιότητα, οι [ανέφερε την ειδικότητα] που 
απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
16α) Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες (π.χ. αποστολή και λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 
εκτύπωση εγγράφων, εισαγωγή δεδομένων) σε ποιον βαθμό απαιτούνται για να ασκήσουν 
ικανοποιητικά την εργασία τους οι [ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 
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16β) Και σε ποιο βαθμό διαθέτουν αυτές τις  δεξιότητες, οι [ανέφερε την ειδικότητα] που 
απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
17α) Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες (π.χ. χρήση λογισμικού όπως π.χ. excel, 
powerpoint, γνώσεις δικτύων κλπ) σε ποιον βαθμό απαιτούνται για να ασκήσουν 
ικανοποιητικά την εργασία τους οι [ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
17β) Και σε ποιο βαθμό διαθέτουν αυτές τις  δεξιότητες, οι [ανέφερε την ειδικότητα] που 
απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
18α) Οι τεχνικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση του 
επαγγέλματος σε ποιον βαθμό απαιτούνται για να ασκήσουν ικανοποιητικά την εργασία τους 
οι [ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
18β) Και σε ποιο βαθμό διαθέτουν τις απαιτούμενες τεχνικές επαγγελματικές γνώσεις και 
δεξιότητες, οι [ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
19α) Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα σε ποιον βαθμό απαιτείται για να ασκήσουν 
ικανοποιητικά την εργασία τους οι [ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 
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19β) Και σε ποιο βαθμό διαθέτουν αυτή την ικανότητα οι [ανέφερε την ειδικότητα] που 
απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
20α) Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα  σε ποιον βαθμό απαιτούνται για την θέση των 
[ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
20β) Και σε ποιο βαθμό διαθέτουν ευελιξία και προσαρμοστικότητα οι [ανέφερε την 
ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
21α) Οι επικοινωνιακές ικανότητες σε ποιον βαθμό απαιτούνται για να ασκήσουν ικανοποιητικά 
την εργασία τους οι [ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
21β) Και σε ποιο βαθμό διαθέτουν επικοινωνιακές ικανότητες οι [ανέφερε την ειδικότητα] που 
απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
22α) Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων (που απαιτούν σύνθετη και κριτική 
σκέψη) σε ποιον βαθμό απαιτούνται για να ασκήσουν ικανοποιητικά την εργασία τους οι 
[ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε;  

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 
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22β) Και σε ποιο βαθμό διαθέτουν αυτή την ικανότητα οι [ανέφερε την ειδικότητα] που 
απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
23α) Η δημιουργικότητα σε ποιον βαθμό απαιτείται για την θέση των [ανέφερε την ειδικότητα] 
που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
23β) Και σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως είναι δημιουργικοί οι [ανέφερε την ειδικότητα] που 
απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
24α) Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα (ομαδικό πνεύμα, καλής συνεργασίας) σε ποιον βαθμό 
απαιτείται για να ασκήσουν ικανοποιητικά την εργασία τους οι [ανέφερε την ειδικότητα] που 
απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
24β) Και σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως διαθέτουν την ικανότητα της ομαδικής εργασίας οι 
[ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
25α) Η ανάληψη πρωτοβουλίας (δηλαδή εκτέλεση εργασιών χωρίς ιδιαίτερη καθοδήγηση) σε 
ποιον βαθμό απαιτείται για να ασκήσουν ικανοποιητικά την εργασία τους οι [ανέφερε την 
ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 
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25β) Και σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως διαθέτουν αυτή την ικανότητα οι [ανέφερε την 
ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
26α) Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα, σε ποιον βαθμό απαιτείται για να ασκήσουν 
ικανοποιητικά την εργασία τους οι [ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
26β) Και σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα οι [ανέφερε την 
ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
27α) Οι οργανωτικές ικανότητες, σε ποιον βαθμό απαιτείται για να ασκήσουν ικανοποιητικά 
την εργασία τους οι [ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
27β) Και σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως διαθέτουν οργανωτικό πνεύμα οι [ανέφερε την 
ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
28. Σκέφτεστε να προχωρήσετε σε κάποιες ενέργειες ώστε να εξασφαλισθεί η επάρκεια σε 
απαιτούμενες δεξιότητες ή θεωρείτε πως δεν είναι απαραίτητο; (πολλαπλής επιλογής, εφόσον 
επιθυμητό) 
1. Αύξηση ή επέκταση προγραμμάτων κατάρτισης 
2. Ανακατανομή εργασιών 
3. Αύξηση προσλήψεων 
4. Περισσότερες αξιολογήσεις υπαλλήλων/ αξιολογήσεις επιδόσεων/ μπόνους 
6. Απόκτηση εμπειρίας κατά τη διάρκεια της εργασίας 
7. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια; …………………………………………….. 
8. Δεν το θεωρώ απαραίτητο. 
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29. Η συγκεκριμένη επαγγελματική ειδικότητα θα λέγατε ότι είναι και η πολυπληθέστερη στην 
επιχείρησής σας; 
1. Ναι είναι [στην περίπτωση που η απάντηση είναι Ναι, δεν κάνετε τις ερωτήσεις της Ενότητας 5] 
2. Από τις πολυπληθέστερες 
3. Όχι 
4. ΔΞ/ΔΑ 
 
30. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το σύνηθες επίπεδο τυπικών προσόντων που απαιτείται για 
αυτήν την ειδικότητα σε επίπεδο εκπαίδευσης; 

1. Υποχρεωτική ή στοιχειώδης εκπαίδευση (έως γυμνάσιο) 
2. Αποφοίτηση από τεχνικό λύκειο 
3. Αποφοίτηση από γενικό λύκειο 
4. Αποφοίτηση από σχολές ή ινστιτούτα μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
5. Αποφοίτηση ΤΕΙ/ΑΕΙ  
6. Μεταπτυχιακοί/ διδακτορικοί τίτλοι 
7. ΔΞ/ΔΑ 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
31.Κατά τη τελευταία διετία (2014-2015) η επιχείρησή σας έχει εισάγει κάποιες σημαντικές 
καινοτομίες; (νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες/ διαδικασίες) 

1. Ναι 
2. Όχι 
3. ΔΞ/ΔΑ 

 
32. Γενικά θα λέγατε ότι είναι έτοιμοι οι απασχολούμενοι της επιχείρησής σας να 
προσαρμοστούν σε τέτοιου είδους αλλαγές και καινοτομίες; 

1. Σίγουρα ναι 
2. Μάλλον ναι 
3. Μάλλον όχι 
4. Σίγουρα Όχι 
5. ΔΞ/ΔΑ 

 
ENOTHTA 5 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
33. Ποια είναι η π ο λ υ π λ η θ έ σ τ ε ρ η  επαγγελματική ειδικότητα στην επιχείρησή σας; (ανοιχτή 
ερώτηση) 
 

 
Πόσους εργαζόμενους απασχολείτε σε αυτήν την ειδικότητα 
………………… 
 
Θα ήθελα τώρα να επικεντρωθούμε σε αυτήν την πολυπληθέστερη ειδικότητα των 
εργαζομένων που απασχολείτε. Δηλαδή [ανέφερε την ειδικότητα] 
Θα σας διαβάσω ξανά τη σειρά από δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες και θα ήθελα να μου 
πείτε για καθεμία από αυτές  
α) σε ποιο βαθμό απαιτούνται για να ασκεί ικανοποιητικά την εργασία της αυτή η ειδικότητα 
και  
β) σε ποιο βαθμό πιστεύετε εσείς ότι διαθέτουν την αντίστοιχη δεξιότητα, γνώση ή ικανότητα 
οι [ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε. 



ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2015  

3ο Παραδοτέο: Τελική Ερευνητική Έκθεση 

 
 
 

 
 

 

Σελίδα | 310 

 
 

 
34α) Η καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας σε ποιον βαθμό απαιτείται για να 
ασκήσουν ικανοποιητικά την εργασία τους οι [ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
34β) Και σε ποιο βαθμό διαθέτουν αυτή την δεξιότητα, οι [ανέφερε την ειδικότητα] που 
απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
35α) Η γνώση ξένων γλωσσών σε ποιον βαθμό απαιτείται για να ασκήσουν ικανοποιητικά την 
εργασία τους οι [ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
35β) Και σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι διαθέτουν αυτή την δεξιότητα, οι [ανέφερε την 
ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
36α) Η αριθμητική ικανότητα (δηλαδή η χρήση και κατανόηση αριθμητικών ή στατιστικών 
πληροφοριών) σε ποιον βαθμό απαιτείται για να ασκήσουν ικανοποιητικά την εργασία τους οι 
[ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
36β) Και σε ποιο βαθμό διαθέτουν αυτή την  δεξιότητα, οι [ανέφερε την ειδικότητα] που 
απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 
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37α) Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες (π.χ. αποστολή και λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 
εκτύπωση εγγράφων, εισαγωγή δεδομένων)σε ποιον βαθμό απαιτούνται για να ασκήσουν 
ικανοποιητικά την εργασία τους οι [ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
37β) Και σε ποιο βαθμό διαθέτουν αυτές τις  δεξιότητες, οι [ανέφερε την ειδικότητα] που 
απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
38α) Οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες (π.χ. χρήση λογισμικού όπως π.χ. excel, 
powerpoint, γνώσεις δικτύων κλπ) σε ποιον βαθμό απαιτούνται για να ασκήσουν 
ικανοποιητικά την εργασία τους οι [ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
38β) Και σε ποιο βαθμό διαθέτουν αυτές τις  δεξιότητες, οι [ανέφερε την ειδικότητα] που 
απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
39α) Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση του 
επαγγέλματος σε ποιον βαθμό απαιτούνται για να ασκήσουν ικανοποιητικά την εργασία τους 
οι [ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
39β) Και σε ποιο βαθμό διαθέτουν τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, οι 
[ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 
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40α) Η ικανότητα να μαθαίνουν νέα πράγματα σε ποιον βαθμό απαιτείται για να ασκήσουν 
ικανοποιητικά την εργασία τους οι [ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
40β) Και σε ποιο βαθμό διαθέτουν αυτή την ικανότητα οι [ανέφερε την ειδικότητα] που 
απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
41α) Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε ποιον βαθμό απαιτούνται για την θέση των 
[ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
41β) Και σε ποιο βαθμό διαθέτουν ευελιξία και προσαρμοστικότητα οι [ανέφερε την 
ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
42α) Οι επικοινωνιακές ικανότητες σε ποιον βαθμό απαιτούνται για να ασκήσουν 
ικανοποιητικά την εργασία τους οι [ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
42β) Και σε ποιο βαθμό διαθέτουν επικοινωνιακές ικανότητες οι [ανέφερε την ειδικότητα] που 
απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 
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43α) Η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων (που απαιτούν σύνθετη και κριτική 
σκέψη) σε ποιον βαθμό απαιτούνται για να ασκήσουν ικανοποιητικά την εργασία τους οι 
[ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε;  

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
43β) Και σε ποιο βαθμό διαθέτουν αυτή την ικανότητα οι [ανέφερε την ειδικότητα] που 
απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
44α) Η δημιουργικότητα σε ποιον βαθμό απαιτείται για την θέση των [ανέφερε την ειδικότητα] 
που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
44β) Και σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως είναι δημιουργικοί οι [ανέφερε την ειδικότητα] που 
απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
45α) Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα (ομαδικό πνεύμα, καλής συνεργασίας) σε ποιον βαθμό 
απαιτείται για να ασκήσουν ικανοποιητικά την εργασία τους οι [ανέφερε την ειδικότητα] που 
απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
45β) Και σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως διαθέτουν την ικανότητα της ομαδικής εργασίας οι 
[ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 
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46α) Η ανάληψη πρωτοβουλίας (δηλαδή εκτέλεση εργασιών χωρίς ιδιαίτερη καθοδήγηση) σε 
ποιον βαθμό απαιτείται για να ασκήσουν ικανοποιητικά την εργασία τους οι [ανέφερε την 
ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
46β) Και σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως διαθέτουν αυτή την ικανότητα οι [ανέφερε την 
ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
47α) Το να διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα, σε ποιον βαθμό απαιτείται για να ασκήσουν 
ικανοποιητικά την εργασία τους οι [ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
47β) Και σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα οι [ανέφερε την 
ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 

 
48α) Οι οργανωτικές ικανότητες, σε ποιον βαθμό απαιτείται για να ασκήσουν ικανοποιητικά 
την εργασία τους οι [ανέφερε την ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν απαιτείται καθόλου 

 
48β) Και σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως διαθέτουν οργανωτικό πνεύμα οι [ανέφερε την 
ειδικότητα] που απασχολείτε; 

5 σε πολύ υψηλό βαθμό 

4 σε αρκετά υψηλό 

3 σε μέτριο βαθμό 

2 σε χαμηλό βαθμό 

1 δεν την διαθέτουν 
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49) Σκέφτεστε να προχωρήσετε σε κάποιες ενέργειες ώστε να εξασφαλισθεί η επάρκεια σε 
απαιτούμενες δεξιότητες ή θεωρείτε πως δεν είναι απαραίτητο; (πολλαπλής επιλογής, εφόσον 
επιθυμητό) 
1. Αύξηση ή επέκταση προγραμμάτων κατάρτισης 
2. Ανακατανομή εργασιών 
3. Αύξηση προσλήψεων 
4. Περισσότερες αξιολογήσεις υπαλλήλων/ αξιολογήσεις επιδόσεων/ μπόνους 
6. Απόκτηση εμπειρίας κατά τη διάρκεια της εργασίας 
7. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια; …………………………………………….. 
8. Δεν το θεωρώ απαραίτητο. 
 
50) Η συγκεκριμένη επαγγελματική ειδικότητα θα λέγατε ότι είναι και η πολυπληθέστερη στην 
επιχείρησής σας; 
1. Ναι είναι  [σημειώνετε "Ναι είναι" και δεν κάνετε την ερώτηση] 
2. Από τις πολυπληθέστερες 
3. Όχι 
4. ΔΑ 
 
51) Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το σύνηθες επίπεδο τυπικών προσόντων που απαιτείται για 
αυτήν την ειδικότητα σε επίπεδο εκπαίδευσης; 

1. Υποχρεωτική ή στοιχειώδης εκπαίδευση (έως γυμνάσιο) 
2. Αποφοίτηση από τεχνικό λύκειο 
3. Αποφοίτηση από γενικό λύκειο 
4. Αποφοίτηση από σχολές ή ινστιτούτα μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
5. Αποφοίτηση ΤΕΙ/ΑΕΙ  
6. Μεταπτυχιακοί/ διδακτορικοί τίτλοι 
7. ΔΑ 
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