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∆ύο από τους πιο πολυσυζητηµένους στόχους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής

Απασχόλησης είναι η δηµιουργία στην Ευρώπη της πιο ανταγωνιστικής

και δυναµικής οικονοµίας στον κόσµο που να βασίζεται στη γνώση και η

βελτίωση της ποιότητας της εργασίας στην Ευρώπη. Ο πρώτος στόχος

επικεντρώνεται στην ανάγκη οικονοµικής µεγέθυνσης µε κινητήριο µοχλό

τη γνώση. Σύµφωνα µε αυτό το στόχο, το σπουδαιότερο κεφάλαιο στην

Ευρώπη είναι το ανθρώπινο δυναµικό της και εποµένως η οικονοµία της

πρέπει να βασιστεί στη διαρκή επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό. Για να

ανταποκριθεί στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισµού και του κοι-

νωνικού προσώπου που επιθυµεί για τον εαυτό της, η Ευρώπη αντιµετω-

πίζει µία σοβαρή πρόκληση. Για να την αντιµετωπίσει επιτυχώς επιβάλλε-

ται η αναβάθµιση του ευρωπαϊκού συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτι-

σης ή για να είµαστε περισσότερο ακριβείς των συστηµάτων εκπαίδευσης

και κατάρτισης των κρατών – µελών ώστε να ανταποκριθούν στις απαι-

τήσεις µιας οικονοµίας βασισµένης στην κοινωνία της γνώσης και να

εγγυηθούν την πρόσβαση στη δια βίου µάθηση για όλους.

Ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας της εργασίας είναι περισσό-

τερο πολύπλοκος. Συχνά ο όρος «ποιότητα της εργασίας» παραφράζε-

ται ως «περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης για όλους».

Σύµφωνα µε αυτό το στόχο όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην

αγορά εργασίας, ικανοποιητικές προοπτικές εύρεσης θέσης απασχόλη-

σης και ευκαιρίες εξέλιξης κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους πορεί-

ας. Η ποιότητα της εργασίας είναι πολυδιάστατη έννοια και αφορά τη

βελτίωση πολλών πτυχών της εργασιακής ζωής συµπεριλαµβανοµένων

της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και της προόδου στην εργασιακή

πορεία για όλες τις οµάδες του πληθυσµού.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ



Για τη χάραξη αποτελεσµατικών πολιτικών δεν αρκεί απλώς η υιοθέτη-

ση των στόχων πολιτικής αλλά απαιτείται σε βάθος γνώση όλων των παρα-

γόντων που συµβάλλουν στη διαµόρφωση της σηµερινής κατάστασης.

Οι αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας όπως για παράδειγµα η ταυ-

τόχρονη ύπαρξη ανεργίας και ελλείψεων σε ορισµένες ειδικότητες αλλά

και πιο συγκεκριµένες αναντιστοιχίες όπως η υπερβάλλουσα ζήτηση ή

προσφορά ορισµένων προσόντων, δεξιοτήτων ή ικανοτήτων σε επίπεδο

γεωγραφικής ενότητας ή επαγγέλµατος ή κλάδου λειτουργούν ανασταλ-

τικά στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την

Απασχόληση και ειδικότερα των στόχων της δηµιουργίας στην Ευρώπη

της πιο ανταγωνιστικής οικονοµίας και παράλληλα της βελτίωσης της

ποιότητας της εργασίας.

Η συστηµατική διάγνωση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης

αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για το σχεδιασµό κατάλληλων πολι-

τικών που θα στοχεύουν αφενός στη µείωση των αναντιστοιχιών στην

αγορά εργασίας και αφετέρου στην προώθηση της δια βίου µάθησης. Οι

δύο αυτοί στόχοι συµπεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων στους στόχους της

δηµιουργίας του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ), το οποίο

αναφέρεται στο άρθρο 13 του Νόµου 3191/2003 και το οποίο αναθέτει

στην ΠΑΕΠ Α.Ε. το έργο της διάγνωσης αναγκών.

Το έργο της διάγνωσης αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι

αναµφίβολα ένα έργο µεγάλης σηµασίας για το σχεδιασµό πολιτικών.

Αποτελεί παράλληλα ένα σύνθετο έργο καθότι οι ανάγκες εκπαίδευσης

και κατάρτισης προκύπτουν από την ανάλυση του δυναµισµού των επαγ-

γελµάτων, της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και τη

µελέτη των αλλαγών στο περιεχόµενο των επαγγελµάτων.

Η ∆ιεύθυνση Ερευνών και Μελετών της ΠΑΕΠ έχει σχεδιάσει τη δηµι-

ουργία ενός Συστήµατος ∆ιερεύνησης των Μεγεθών της Αγοράς



Εργασίας και συγκεκριµένα της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και

δεξιοτήτων µε στόχο την έγκαιρη διάγνωση των αναγκών εκπαίδευσης

και κατάρτισης. Το έργο περιλαµβάνει το σχεδιασµό µεθοδολογίας για τη

συστηµατική παρακολούθηση της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων

και δεξιοτήτων και τη χρήση της µεθοδολογίας αυτής για την εξαγωγή

αποτελεσµάτων και προτάσεων πολιτικής.

Το Σύστηµα ∆ιερεύνησης των Μεγεθών της Αγοράς Εργασίας αξιο-

ποιεί τις υπάρχουσες πηγές δεδοµένων - κατά κύριο λόγο τα στοιχεία

της ΕΣΥΕ και του ΟΑΕ∆ - ενώ στις περιπτώσεις έλλειψης στοιχείων σχε-

διάζει πρωτογενείς έρευνες για την κάλυψη του σχετικού κενού. Το 2003

σχεδιάστηκε από την ΠΑΕΠ µία µεγάλη έρευνα πεδίου µε στόχο τη συλ-

λογή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για τη ζήτηση ειδικοτήτων και

δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας και κυρίως στον ιδιωτικό

τοµέα η οποία παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής συµπερασµάτων κατά

κλάδο, επάγγελµα και νοµό.

Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζουµε την ανάλυση των στοιχείων

της έρευνας αυτής για το σύνολο της χώρας. Ο πλούτος και η ποιότητα

των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί επιτρέπουν την παρουσίασή τους σε

επίπεδο νοµού. Στην πρώτη έκδοση στην οποία χρησιµοποιούνται τα

στοιχεία αυτά κρίθηκε σκόπιµο να σχολιαστούν για το σύνολο της

χώρας µε αναφορές σε επιµέρους γεωγραφικές ενότητες. Επιπλέον, αν

και ο κύριος στόχος για τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η έρευνα είναι η

διερεύνηση του δυναµισµού των επαγγελµάτων στην ελληνική αγορά

εργασίας, µία πληθώρα άλλων χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων και

των εργαζοµένων συλλέχθηκαν και παρουσιάζονται στην παρούσα έκδο-

ση στα σχετικά κεφάλαια.

Αξιοποιώντας τα πρωτογενή στοιχεία που για πρώτη φορά έχει η

Π.Α.Ε.Π. στη διάθεσή της παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας

σε σχέση µε τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά
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εργασίας. Ακολουθούν ειδικότερες εκδόσεις οι οποίες επικεντρώνονται

στις περιφέρειες και τους νοµούς της χώρας και  έχουν αντίστοιχη θεµα-

τολογία µε την παρούσα έκδοση. Βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη παράλ-

ληλες µελέτες στις οποίες δίδεται έµφαση στην ανάλυση επιµέρους

θεµάτων όπως της σχέσης της ευελιξίας και της δηµιουργίας θέσεων

απασχόλησης. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι στην παρούσα έκδο-

ση για το σύνολο της χώρας αλλά και στις εκδόσεις που θα ακολουθή-

σουν και επικεντρώνονται στις περιφέρειες και τους νοµούς της χώρας

αναλύονται τα ποσοτικά στοιχεία της έρευνας, που προέκυψαν από

συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικό δείγµα 7.336 επιχειρήσεων του ιδιω-

τικού τοµέα, ενώ τα ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν από συνεντεύ-

ξεις σε βάθος µε ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο µε εκπροσώπους ιδιω-

τικών και δηµόσιων επιχειρήσεων και συνδικαλιστικών φορέων, θα απο-

τελέσουν το αντικείµενο αυτοτελούς έκδοσης, τους προσεχείς µήνες.

Κάθε µελέτη καταλήγει σε συµπεράσµατα τα οποία µπορούν να αξιο-

ποιηθούν από τους φορείς σχεδιασµού πολιτικών παρεµβάσεων στην

αγορά εργασίας. Αναλυτικότερα και διεξοδικότερα συµπεράσµατα θα

προκύψουν όταν όλες οι µελέτες ολοκληρωθούν και τα συµπεράσµατά

τους συνδυαστούν και µε τα συµπεράσµατα άλλων υποέργων όπως του

οικονοµετρικού µοντέλου της ΠΑΕΠ καθώς και των αναλύσεων που

έχουν ολοκληρωθεί από την Εταιρεία και στις οποίες χρησιµοποιούνται

τα στοιχεία της ΕΣΥΕ και του ΟΑΕ∆. Προς το παρόν θέτουµε στη διά-

θεση όλων των ενδιαφεροµένων την παρούσα έκδοση µε την ανάλυση

των στοιχείων της έρευνας πεδίου για το σύνολο της χώρας και  ακο-

λουθούν µέχρι το τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2004, σύµφωνα µε το

χρονοδιάγραµµα του επιχειρησιακού σχεδιασµού της ΠΑΕΠ για το

2004, εκδόσεις για κάθε Περιφέρεια και Νοµό της χώρας.

Βασίλης Ντερτιλής

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΠΑΕΠ Α.Ε.
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Η διενέργεια έρευνας πεδίου για τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων

εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασµό της ΠΑΕΠ για τη συγκέντρωση

των απαιτούµενων δεδοµένων και την ανάλυση αυτών για τον προσδιο-

ρισµό της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων. Η έλλει-

ψη δεδοµένων για τη ζήτηση ειδικοτήτων σε επίπεδο νοµού από υπάρ-

χουσες πηγές οδήγησε στο σχεδιασµό και τη διενέργεια της έρευνας

πεδίου σε 7.336 επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα µε την οποία συλλέχ-

θηκαν στοιχεία όχι απλώς για την υπάρχουσα και προσδοκώµενη διάρ-

θρωση της απασχόλησης αλλά και για άλλα χαρακτηριστικά των ιδιωτι-

κών επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους.

Η σηµασία της διενεργείσας έρευνας έγκειται όχι απλώς στη συλλογή

πλούτου στοιχείων αλλά κυρίως στη συλλογή στοιχείων µε µεθοδολογία

που αφενός επιτρέπει την εξαγωγή έγκυρων συµπερασµάτων για το

σύνολο του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας συµπεριλαµβανοµένων όλων

των κατηγοριών επιχειρήσεων και αφετέρου επιτρέπει την εξαγωγή

συµπερασµάτων για τους νοµούς, τους κλάδους, τις επαγγελµατικές κατη-

γορίες και κατηγορίες επιχειρήσεων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά.

Στη µελέτη παρουσιάζεται η µεθοδολογία διενέργειας της έρευνας

και η γενικότερη µεθοδολογία της ΠΑΕΠ για τον προσδιορισµό της

προσφοράς και ζήτησης εργασίας και τον εντοπισµό των αναγκών

κατάρτισης και τα αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου για τις ιδιωτικές

επιχειρήσεις στο σύνολο της χώρας. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστι-

κά των ιδιωτικών επιχειρήσεων, τα χαρακτηριστικά των εργαζοµένων στις

ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα ευρήµατα της έρευνας σχετικά µε τη ζήτη-

ση ειδικοτήτων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
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Στο σχεδιασµό της δειγµατοληψίας ελήφθη υπόψη η αναγκαιότητα

παροχής αντιπροσωπευτικής πληροφόρησης για τις ιδιωτικές επιχειρή-

σεις της ελληνικής αγοράς εργασίας και η δυνατότητα εξαγωγής συµπε-

ρασµάτων σε τοπικό επίπεδο για τις διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων

όσον αφορά το δυναµισµό των ειδικοτήτων. Για τη δειγµατοληψία έγινε

χρήση του πλέον πρόσφατου µητρώου επιχειρήσεων που διαθέτει η

ΕΣΥΕ µε αναφορά στα στοιχεία του 2000. Ακολουθήθηκε η διαδικασία

της στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας βάσει των ακολούθων στρωµά-

των: µέγεθος επιχείρησης βάση τζίρου (11 κλιµάκια), γεωγραφική περιφέ-

ρεια (13 περιφέρειες) και κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας (16 κατη-

γορίες). Το συγκεκριµένο µητρώο που χρησιµοποιήθηκε για την εξαγω-

γή του δείγµατος περιλαµβάνει το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας

κατά το 2000 που είναι 805.871 επιχειρήσεις και εκπροσωπούνται οι επι-

χειρήσεις όλων των τύπων ως προς κλάδο, γεωγραφική περιφέρεια και

τζίρο. Από το αρχικό αρχείο εξαιρέθηκαν οι επιχειρήσεις του κλάδου

δηµόσιας διοίκησης και άµυνας, οι επιχειρήσεις µε ελλειπή ή ασαφή

στοιχεία διεύθυνσης και οι επιχειρήσεις οι οποίες εµφάνιζαν µηδενικό

τζίρο και εποµένως ήταν ανενεργές.

Η επιλεγείσα δειγµατοληψία επιτρέπει την αξιολόγηση των συµπερασµά-

των της έρευνας ανάλογα µε το εξεταζόµενο κάθε φορά ζήτηµα χρησιµο-

ποιώντας κατάλληλες σταθµίσεις είτε µε βάση τον αριθµό των επιχειρήσεων

(οπότε οι σταθµίσεις είναι αντιστρόφως ανάλογες προς το κλάσµα δειγµα-

τοληψίας) είτε µε βάση τον αριθµό των απασχολουµένων, περίπτωση στην

οποία χρησιµοποιούνται τα ίδια τα δεδοµένα της έρευνας (αυτοστάθµιση).

Τα συµπεράσµατα της έρευνας αναφέρονται στο ιδιωτικό κοµµάτι της

οικονοµίας και ειδικότερα στις απαντήσεις των επιχειρήσεων του ιδιωτι-

κού τοµέα. Εποµένως οι αυτοαπασχολούµενοι οι οποίοι δεν έχουν

συστήσει επιχείρηση δεν εκπροσωπούνται στα συµπεράσµατα της έρευ-

νας ενώ αντιθέτως οι µονοπρόσωπες επιχειρήσεις λαµβάνονται υπόψη.
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Αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά των ιδιωτικών επιχειρήσεων ίσως ο

σηµαντικότερος παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη χάρα-

ξη πολιτικών για την αγορά εργασίας είναι το µέγεθος των επιχειρήσεων

καθότι το χαρακτηριστικό αυτό φαίνεται ότι καθορίζει πολλά από τα

υπόλοιπα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. Η κλαδική ειδίκευση των

επιχειρήσεων και η γεωγραφική ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται

αποτελούν άλλους σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν αρκετά

άλλα χαρακτηριστικά της λειτουργίας τους.

Όσον αφορά στο σύνολο των ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστη-

ριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας η µεγάλη πλειοψηφία αυτών

είναι εξαιρετικά µικρού µεγέθους και ως προς το τζίρο και ως προς τον

αριθµό των απασχολουµένων τους. Η συντριπτική µάλιστα πλειοψηφία

των επιχειρήσεων (85%) έχουν ετήσιο τζίρο λιγότερο από 0,15 εκατοµ-

µύρια ευρώ ενώ το 70% των επιχειρήσεων λειτουργεί µε έναν ή δύο

εργαζόµενους. Όσον αφορά στην κλαδική ειδίκευση των επιχειρήσεων,

περισσότερες από τις µισές επιχειρήσεις είναι εµπορικές επιχειρήσεις,

ξενοδοχεία ή εστιατόρια. Το 35% του συνόλου των ιδιωτικών επιχειρή-

σεων της ελληνικής αγοράς εργασίας έχει την έδρα του στην Αττική ενώ

περισσότερες από τις µισές επιχειρήσεις της αγοράς εδρεύουν στις

περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Η κατανοµή των επιχειρήσεων ανάλογα µε τις εργασιακές σχέσεις που

χρησιµοποιούν και ειδικότερα τη συχνότητα χρησιµοποίησης πλήρους και

µερικής απασχόλησης δείχνει ότι η µερική απασχόληση εξακολουθεί να

αποτελεί σπάνια πρακτική στις ελληνικές επιχειρήσεις. Ενδιαφέρον παρου-

σιάζουν οι απαντήσεις των εκπροσώπων επιχειρήσεων σύµφωνα µε τις

οποίες η µερική απασχόληση στοιχίζει ακριβά και παράλληλα διαπιστώνο-

νται δυσκολίες εξεύρεσης εργαζοµένων µερικής απασχόλησης µε κατάλ-

ληλη εκπαίδευση και εµπειρία. Ένας σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων

(18%) υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη υπεργολαβικών σχέσεων µε άλλες επι-

χειρήσεις οφείλεται στη δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλου προσωπικού.
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Ο κυρίαρχος τρόπος µε τον οποίο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αναζη-

τούν προσωπικό είναι µέσω των κοινωνικών δικτύων στα οποία εντάσ-

σονται. Στον ΟΑΕ∆ βασίζονται σε διαφορετικό βαθµό ανάλογα µε την

κλαδική τους ειδίκευση και το γεωγραφικό προσδιορισµό της έδρας

τους. Σε πολλές επιχειρήσεις δεν υπάρχει συγκεκριµένος τρόπος µε τον

οποίο αναζητείται προσωπικό όπως δεν υπάρχει και συγκεκριµένη δια-

δικασία µε την οποία αντιµετωπίζονται οι ελλείψεις που διαπιστώνονται

στην κατάρτιση του προσωπικού. Βέβαια όσο πιο µεγάλος είναι ο αριθ-

µός των εργαζοµένων στην επιχείρηση τόσο πιο συχνός είναι ο προ-

γραµµατισµός προγραµµάτων κατάρτισης στην επιχείρηση. Το γεγονός

ότι για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν υπάρχει κάποιος συγκεκρι-

µένος τρόπος αντιµετώπισης των ελλείψεων κατάρτισης του προσωπι-

κού αποτελεί ανησυχητικό στοιχείο για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Τη

στιγµή που διακηρύσσεται η προσπάθεια δηµιουργίας στην Ευρώπη µίας

κοινωνίας της γνώσης, οι µικρές επιχειρήσεις της Ελλάδας φαίνονται να

δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην απαίτηση αυτή. Οι λόγοι των

δυσκολιών είναι πολλοί και µεταξύ άλλων θα µπορούσαµε να αναφέ-

ρουµε τις λειτουργικές δυσκολίες των µικρών επιχειρήσεων και το σχετι-

κά χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των ιδιοκτητών µικρών επιχειρήσεων.Οι

δυσκολίες αυτές θα πρέπει να ληφθούν στο µέλλον σοβαρότερα υπόψη

από τους φορείς σχεδιασµού πολιτικών για την ενίσχυση της κατάρτισης

του προσωπικού των µικρών επιχειρήσεων.

Ένα από τα θέµατα που διερευνήθηκαν µε την παρούσα έρευνα είναι

η συχνότητα συµµετοχής των επιχειρήσεων στα προγράµµατα του

ΟΑΕ∆, οι λόγοι συµµετοχής καθώς και οι επιπτώσεις των προγραµµάτων

απασχόλησης για τις επιχειρήσεις. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν φαί-

νεται ότι η µείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι ο

κυρίαρχος λόγος συµµετοχής. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µείωση του

κόστους είναι συχνότερη επιλογή στις επιχειρήσεις µε µικρότερο µέγεθος

και µειώνεται όσο αυξάνει το µέγεθος της επιχείρησης. Το εύρηµα αυτό
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δηλώνει ότι τα προγράµµατα του ΟΑΕ∆ είναι προσαρµοσµένα καλύτερα

στις ανάγκες των µεγαλύτερων επιχειρήσεων ενώ λειτουργούν κυρίως ως

ένας τρόπος µείωσης του κόστους λειτουργίας για τις µικρότερες.

Η διάρθρωση της απασχόλησης όσον αφορά τη συχνότητα εµφάνι-

σης συγκεκριµένων ειδικοτήτων σε κλάδους και περιφέρειες διαφορο-

ποιείται σηµαντικά ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κλάδων

και των περιφερειών. Η κλαδική διάρθρωση των ειδικοτήτων δείχνει ότι

οι επιχειρήσεις της Αττικής απασχολούν συχνότερα επιστήµονες σε

σχέση µε τις υπόλοιπες περιφέρειες ενώ στις περιφέρειες ∆υτικής

Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδος τα ποσοστά των επιχειρήσεων που

απασχολούν επιστήµονες είναι πολύ χαµηλά. Το χαρακτηριστικό αυτό

υποδηλώνει ένα συγκριτικό µειονέκτηµα των περιοχών αυτών αναφορι-

κά µε τις παραγωγικές δραστηριότητες που υπάρχουν εκεί αποτελεί

όµως παράλληλα και µία ένδειξη η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε

στοχευµένες παρεµβάσεις για την αντιστροφή της κατάστασης.

Όσον αφορά στην εξέλιξη της απασχόλησης στις ιδιωτικές επιχειρή-

σεις φαίνεται ότι θα προκύψει µία καθαρή αύξηση της απασχόλησης τα

επόµενα έτη προερχόµενη κυρίως από τις επιχειρήσεις µεγαλύτερου

µεγέθους. Οι επιχειρήσεις πάντως που δηλώνουν ότι έχουν κενές θέσεις

είναι λιγότερες από εκείνες που προσδοκούν ότι στο άµεσο µέλλον θα

αυξηθεί η απασχόλησή τους.

Οι εκτιµήσεις για το µέγεθος και τη διάρθρωση της απασχόλησης δια-

φοροποιούνται ως ένα βαθµό µεταξύ των περιφερειών. Περισσότερο

αισιόδοξοι ως προς την αύξηση της απασχόλησης των επιχειρήσεων της

περιφέρειάς τους είναι οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων στις περιφέρειες

∆υτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.Οι πιο απαισιόδοξοι σχετικά µε το µέγε-

θος της απασχόλησης είναι οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων στις περιφέρει-

ες Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και ∆υτικής Μακεδονίας. Η

περίπτωση της Ηπείρου παρουσιάζει ενδιαφέρον καθότι διαφοροποιείται

15



από το σύνολο της χώρας έχοντας µεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων

που προβλέπουν αύξηση της απασχόλησης, µεγαλύτερο ποσοστό απα-

ντήσεων που προβλέπουν µείωση της απασχόλησης και φυσικά µικρότε-

ρο ποσοστό απαντήσεων που προβλέπουν διατήρηση της απασχόλησης

στα σηµερινά µεγέθη. Στην Ήπειρο φαίνεται ότι αναµένονται περισσότε-

ρες αναδιαρθρώσεις στις επιχειρήσεις από ότι σε άλλες περιοχές.

Το γεγονός ότι σε ορισµένους κλάδους και σε ορισµένες κατηγορίες

επιχειρήσεων οι ανάγκες προσλήψεων που διατυπώνονται είναι εντονό-

τερες από τις ανάγκες που προκύπτουν από το σύνολο του ιδιωτικού

τοµέα της οικονοµίας, µπορεί να οδηγήσει σε στοχευµένες ενέργειες

κατάρτισης και ενίσχυσης της απασχόλησης σε αυτούς τους κλάδους

και τις κατηγορίες επιχειρήσεων.

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας ως προς τον αριθµό των απα-

σχολουµένων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, το µεγαλύτερο ποσοστό απασχο-

λουµένων εργάζεται στον τριτογενή τοµέα. Από αυτούς, περισσότερο από

το 50% της απασχόλησης είναι συγκεντρωµένο σε τρεις βασικούς οικονο-

µικούς κλάδους: α) «χονδρικό και λιανικό εµπόριο», β) «ξενοδοχεία και

εστιατόρια» και γ) «διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και εµπο-

ρικές δραστηριότητες» και ακολουθούν µε µικρότερα ποσοστά ο κλάδος

«µεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες» και ο κλάδος «κατασκευές». Ως εκ

τούτου τα επόµενα χρόνια οι όποιες µεταβολές στην απασχόληση θα προ-

έλθουν σε σηµαντικό βαθµό από τις µεταβολές της απασχόλησης στους εν

λόγω κλάδους, συµπεριλαµβανοµένου και του κλάδου «µεταποιητικές βιο-

µηχανίες» όπου συγκεντρώνεται το 19,1% της συνολικής απασχόλησης.

Το 7,8% του συνόλου των απασχολουµένων είναι αλλοδαποί. Το µεγα-

λύτερο ποσοστό των απασχολουµένων αλλοδαπών είναι στους κλάδους

«χονδρικό και λιανικό εµπόριο» (24% επί του συνόλου των αλλοδαπών

απασχολουµένων), «ξενοδοχεία και εστιατόρια» (21,4%), «µεταποιητικές

βιοµηχανίες» (18,6%) και «κατασκευές» (14%).
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Σ’ ότι αφορά τη γεωγραφική διάρθρωση της απασχόλησης, το µεγα-

λύτερο ποσοστό των απασχολουµένων είναι στην περιφέρεια της Αττικής

και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Η µεγάλη συγκέντρωση

της απασχόλησης (66,5% επί του συνόλου των απασχολουµένων) σε δύο

γεωγραφικές περιφέρειες δείχνει µε σαφή τρόπο το πρόβληµα της ερή-

µωσης της υπαίθρου και της συγκέντρωσης του πληθυσµού στην Αττική

και στη Θεσσαλονίκη. Ως εκ τούτου και λόγω της γεωγραφικής συγκέ-

ντρωσης της απασχόλησης παρουσιάζεται και µεγάλη συγκέντρωση των

παραγωγικών δραστηριοτήτων σε αυτές τις δύο περιφέρειες. Πιθανή δε

αύξηση της απασχόλησης αναµένεται να επικεντρωθεί περισσότερο σε

αυτές τις δύο περιφέρειες απ’ ότι σε άλλες περιοχές και λόγω της µεγά-

λης συγκέντρωσης της οικονοµικής δραστηριότητας.

Το 92,8% των απασχολουµένων είναι πλήρους απασχόλησης και το

7,2% είναι µερικής απασχόλησης. Η διάρθρωση της απασχόλησης σε

πλήρη και µερική διαφοροποιείται ανάλογα µε τη γεωγραφική περιφέ-

ρεια. Στις περιφέρειες που είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένη η µερική απα-

σχόληση είναι εξίσου υψηλή η απασχόληση µε συµβάσεις ορισµένου

χρόνου. Στις περιοχές δε αυτές ο τουρισµός είναι ιδιαίτερα αναπτυγµέ-

νος και υπάρχει σχετικά µεγάλος αριθµός απασχολουµένων νεαρής ηλι-

κίας (µέχρι 29 ετών).

Για τον προσδιορισµό του δυναµισµού των επαγγελµάτων πραγµατο-

ποιείται συνδυαστική ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Η

παρουσίαση της παρούσας και αναµενόµενης διάρθρωσης της απασχό-

λησης στη µελέτη ξεκινά µε τη σύγκριση του αριθµού των επιχειρήσεων

που αναµένουν αύξηση της απασχόλησής τους σε τρία έτη και του αριθ-

µού των επιχειρήσεων που αναµένουν µείωση του προσωπικού τους ανά

κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Η ανάλυση αυτή µας παρέχει µία

ένδειξη δυναµισµού των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας τουλάχι-

στον αναφορικά µε την απασχόληση. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε την

προσδοκώµενη µεταβολή του αριθµού των επιχειρήσεων που απασχο-
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λούν εργαζόµενους συγκεκριµένων ειδικοτήτων. Έχουµε µε τον τρόπο

αυτό µία ένδειξη της δυναµικής των ειδικοτήτων ή καλύτερα της κατα-

νοµής των ειδικοτήτων στις επιχειρήσεις χωρίς όµως ακριβή στοιχεία για

τη µεταβολή της απασχόλησης στις επαγγελµατικές ειδικότητες. Τα

προηγούµενα αποτελέσµατα προκύπτουν από ερωτήµατα της έρευνας

στα οποία οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων κάνουν εκτιµήσεις για το

µέγεθος της απασχόλησης σε κάθε ειδικότητα που έχουν στις επιχειρή-

σεις τους. Ζητήθηκε επιπλέον από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων

να εκτιµήσουν τη µεταβολή της ζήτησης των ειδικοτήτων του κλάδου

τους ανεξαρτήτως από το αν υπάρχουν οι ειδικότητες αυτές στις δικές

τους επιχειρήσεις και ανεξαρτήτως από τις προοπτικές των ειδικοτήτων

αυτών στις δικές τους επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται µία

άλλη ένδειξη του δυναµισµού των ειδικοτήτων. Αναλυτικότερες πληρο-

φορίες για το σηµερινό αριθµό απασχολουµένων και τον αναµενόµενο

αριθµό απασχολουµένων ανά ειδικότητα παρέχεται στη συνέχεια.

Ακολουθούν η παρουσίαση των κενών θέσεων µε δύο µορφές: πρώτον

ο αριθµός των επιχειρήσεων που έχουν κενές θέσεις σε κάθε ειδικότη-

τα και δεύτερον οι κενές θέσεις ανά ειδικότητα. Τέλος παρουσιάζουµε τα

ευρήµατα της έρευνας αναφορικά µε την προσφορά και ζήτηση προσό-

ντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων κατά επαγγελµατική κατηγορία.

Συνοψίζοντας τα ευρήµατα για τη ζήτηση ειδικοτήτων θα πρέπει

πρώτα απ’ όλα να σηµειώσουµε την ανάγκη συνδυαστικής ανάλυσης δια-

φόρων παραµέτρων για την εξαγωγή των τελικών συµπερασµάτων ανα-

φορικά µε το δυναµισµό των επαγγελµατικών ειδικοτήτων. Σύµφωνα µε τα

ευρήµατα της παρούσας έρευνας η απασχόληση αναµένεται να αυξηθεί

τα επόµενα τρία έτη στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Σε ορισµένους

κλάδους αναµένεται σηµαντική ποσοστιαία αύξηση της απασχόλησης

(ενδιάµεσοι πιστωτικοί οργανισµοί, εκπαίδευση, µεταποιητικές βιοµηχα-

νίες) ενώ οι προβλέψεις είναι σε µικρότερο βαθµό αισιόδοξες για άλλους

κλάδους (ξενοδοχεία-εστιατόρια, παροχή υπηρεσιών υπέρ του κοινωνι-
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κού συνόλου). Η δυναµική των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τοµέα

είναι αξιοσηµείωτη αλλά αναµένεται να αντισταθµιστεί από την αναδιάρ-

θρωση που επιτελείται στον τοµέα αυτό και τη µείωση του µεγάλου αριθ-

µού αυτοαπασχολουµένων στους επιµέρους κλάδους που περιλαµβάνει.

Όσον αφορά στις επαγγελµατικές ειδικότητες, µεγάλη αύξηση της

απασχόλησης αναµένεται σε συγκεκριµένες ειδικότητες για τις οποίες

απαιτείται ανώτατη εκπαίδευση (πολιτικοί µηχανικοί, λογιστές, κλπ) και σε

ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται πτυχίο ΤΕΙ (τεχνολόγοι ηλεκτρολό-

γοι, βοηθοί λογιστών, κλπ). Μεταξύ των υπαλλήλων γραφείου, ειδικότητες

µε µεγάλο δυναµισµό είναι οι ειδικότητες των γραµµατέων, των υπαλλή-

λων λογιστηρίων και των χειριστών συστηµάτων Η/Υ. Στους υπαλλήλους

παροχής υπηρεσιών αναµένεται σηµαντική αύξηση της απασχόλησης

για τους πωλητές, τους σερβιτόρους και ορισµένες άλλες ειδικότητες.

Ιδιαιτέρως δυναµικές εµφανίζονται αρκετές τεχνικές ειδικότητες όπως

υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων, µηχανικοί

αυτοκινήτων, ηλεκτροτεχνίτες καθώς και ορισµένες ειδικότητες χειριστών

µηχανηµάτων. Στην περίπτωση των τεχνικών ειδικοτήτων σηµειώνονται οι

µεγαλύτερες δυσκολίες πλήρωσης υπαρχόντων κενών θέσεων.

Αναφορικά µε τις ελλείψεις προσόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων,

σύµφωνα µε τα ευρήµατα της µελέτης οι µεγαλύτερες ελλείψεις παρου-

σιάζονται σε ορισµένες «οριζόντιες δεξιότητες» και συγκεκριµένα στις

γνώσεις ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και στις

λεγόµενες «κοινωνικές δεξιότητες» (ικανότητα προφορικής και γραπτής

επικοινωνίας, ικανότητα οµαδικής εργασίας, κλπ).
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Μία από τις παραµέτρους αποτελεσµατικότητας γενικά των πολιτικών της

αγοράς εργασίας και των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης και ειδι-

κότερα της πολιτικής συνεχιζόµενης κατάρτισης είναι η ύπαρξη συστηµα-

τικής και λεπτοµερούς πληροφόρησης για το βαθµό ανταπόκρισης των

πολιτικών που υιοθετούνται στις πραγµατικές ανάγκες της αγοράς και της

κοινωνίας και τις αλλαγές που διαπιστώνονται στους δύο αυτούς τοµείς.

Στην ουσία οι πολιτικές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

αποτελούν κοµµάτι τόσο των πολιτικών της αγοράς εργασίας όσο και των

πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Από την πλευρά της αγοράς εργα-

σίας το κύριο ζητούµενο είναι η συµβολή της κατάρτισης στην "ποιότητα

της εργασίας" όπως αυτή ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την

Απασχόληση (European Employment Strategy). Σύµφωνα µε την

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, ποιότητα στην εργασία σηµαίνει

απλά «περισσότερες και καλύτερες δουλειές για όλους». Εποµένως για να

επιτευχθεί ο στόχος θα πρέπει να δηµιουργηθούν οι συνθήκες που θα

επιτρέπουν την ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και συνθή-

κες που να ευνοούν την παραµονή και πρόοδο στην αγορά εργασίας για

όλες τις οµάδες του πληθυσµού. Η κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις

σύγχρονες ανάγκες της αγοράς συµβάλει στην επίτευξη του στόχου της

υψηλότερης ποιότητας στην εργασία διευκολύνοντας την πρόσβαση στην

αγορά εργασίας και διασφαλίζοντας την παραµονή και την πρόοδο στην

αγορά εργασίας.

Ο συστηµατικός προσδιορισµός των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτι-

σης που ανταποκρίνονται στις συνθήκες και εξελίξεις στην αγορά εργασίας

είναι ένα σύνθετο έργο και προϋποθέτει τον ακριβή προσδιορισµό διαφό-
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ρων µεγεθών της αγοράς εργασίας. Για το σκοπό αυτό έχει δηµιουργηθεί

στην ΠΑΕΠ ένα Σύστηµα ∆ιερεύνησης των Μεγεθών της Αγοράς Εργασίας

στο οποίο εντάσσονται µία σειρά αναλύσεων και επιµέρους έργων µε τα

οποία εκτιµάται η προσφορά και η ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και

τελικώς προσδιορίζονται οι ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι ο προσδιορισµός της προσφοράς

και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας

και η εκτίµηση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης που απορρέ-

ουν από τις υπάρχουσες ανάγκες. Ειδικότεροι στόχοι του έργου που

αποτελούν και επιµέρους έργα είναι:

• Η εκτίµηση της κλαδικής και επαγγελµατικής διάρθρωσης της απα-

σχόλησης και ανεργίας ανά εκπαιδευτικό επίπεδο στο σύνολο της

χώρας και σε αναλυτικότερο γεωγραφικό επίπεδο

• Η εκτίµηση της προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων κατά κλάδο,

επάγγελµα, εκπαιδευτικό επίπεδο και γεωγραφική ενότητα

• Η µελέτη του περιεχοµένου των επαγγελµάτων και ο σχεδιασµός

επαγγελµατικών περιγραµµάτων

• Ο προσδιορισµός των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο

ως προς τις οµάδες στόχου της κατάρτισης (άνεργοι, εργαζόµενοι,

συγκεκριµένες ειδικότητες κλπ) αλλά και ως προς το περιεχόµενο

της κατάρτισης (δεξιότητες, ικανότητες κλπ).

Η εκτίµηση των µεγεθών του πρώτου έργου πραγµατοποιείται στη

βάση δευτερογενών πηγών δεδοµένων που προέρχονται κύρια από την

ΕΣΥΕ και τον ΟΑΕ∆. Συµπληρωµατικά χρησιµοποιούνται στοιχεία άλλων

οργανισµών και φορέων.

Όσον αφορά το δεύτερο έργο, αυτό της εκτίµησης της προσφοράς

και ζήτησης δεξιοτήτων κατά κλάδο, επάγγελµα και εκπαιδευτικό επίπε-
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δο, τα διαθέσιµα στοιχεία από δευτερογενείς πηγές δεδοµένων δεν ήταν

επαρκή και για αυτό το λόγο το Παρατηρητήριο Απασχόλησης σχεδία-

σε µία µεγάλου εύρους έρευνα πεδίου για να συλλέξει τη ζητούµενη πλη-

ροφόρηση. Η έρευνα που σχεδιάστηκε για το σκοπό αυτό ολοκληρώ-

θηκε το ∆εκέµβριο του 2003 και στην παρούσα έκδοση παρουσιάζουµε

τα αποτελέσµατα της έρευνας για το σύνολο της Ελλάδος. Με την έρευ-

να αυτή συλλέχθηκαν πληροφορίες για τη ζήτηση ειδικοτήτων καθώς και

για την προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων ανά επαγγελµατική ειδικότητα

από 7.336 επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Η έρευνα σχεδιάστηκε µε

τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατόν να εξαχθούν αντιπροσωπευτικά

συµπεράσµατα για το σύνολο της οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένων

πολύ µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων. Η δειγµατοληψία έγινε µε τρία

κριτήρια: το κριτήριο του µεγέθους της επιχείρησης, το κριτήριο της κλα-

δικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων και τη γεωγραφική κατανοµή των

επιχειρήσεων στους νοµούς της χώρας. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνα-

τόν να εξαχθούν συµπεράσµατα σε επίπεδο νοµού αλλά και σε επίπεδο

κλάδου και επαγγελµάτων. Είναι επίσης δυνατόν να εξαχθούν συµπερά-

σµατα για επιχειρήσεις µε διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως νοµική

µορφή, έτος ίδρυσης, χαρακτηριστικά των απασχολουµένων τους και

πρακτικές που ακολουθούν ως προς διάφορα θέµατα (πρακτικές προ-

σλήψεων, κατάρτισης, κλπ). Πραγµατοποιήθηκαν επίσης 80 συνεντεύξεις

σε βάθος µε ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο µε εκπροσώπους ιδιωτικών

και δηµοσίων επιχειρήσεων και συνδικαλιστικών φορέων. Με τις συνε-

ντεύξεις σε βάθος συλλέχθηκαν ποιοτικά στοιχεία τα οποία δεν είναι

δυνατό να συλλεχθούν µε δοµηµένα ερωτηµατολόγια ούτε να βρεθούν

από άλλες πηγές. Με τις συνεντεύξεις σε βάθος συλλέχθηκαν στοιχεία

όχι µόνο από τον ιδιωτικό τοµέα αλλά και από δηµόσιους φορείς ώστε

να αποτυπωθεί η κατάσταση που επικρατεί και σε αυτό το κοµµάτι της

αγοράς εργασίας αλλά και σε φορείς (εργοδοτών και εργαζοµένων)

ώστε να αποτυπωθούν και οι δικές τους απόψεις. Η συγκεκριµένη έρευ-

να προβλέπεται να πραγµατοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε
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στόχο την επικαιροποίηση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί.

Εκτός από την παραπάνω έρευνα, βασική εισροή στοιχείων στο σύστη-

µα της ΠΑΕΠ θα αποτελέσει και η ανίχνευση αναγκών στις επιχειρήσεις

από τους Εργασιακούς Συµβούλους στα ΚΠΑ του ΟΑΕ∆. Προς αυτή την

κατεύθυνση έχει ήδη σχεδιαστεί και ενταχθεί σε µηχανογραφικό σύστηµα,

«εργαλείο» και µεθοδολογία για τον εντοπισµό κενών θέσεων στις επιχει-

ρήσεις και την κάλυψή τους από ανέργους ή απειλούµενους από ανεργία.

Τα δεδοµένα που συλλέγονται είτε από πρωτογενείς είτε από δευτε-

ρογενείς πηγές αποτελούν τα στοιχεία µίας βάσης δεδοµένων και ανα-

λύονται είτε συνδυαστικά, όπου αυτό είναι δυνατό είτε µεµονωµένα για

την εκτίµηση των επιµέρους στόχων του έργου.

Στο κοµµάτι της ποσοτικής ανάλυσης εντάσσεται και η εκτίµηση οικο-

νοµετρικών υποδειγµάτων για τη διάρθρωση της συνολικής προσφοράς

και ζήτησης ειδικοτήτων σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας αλλά και η

εκτίµηση ειδικότερων υποδειγµάτων για τις επιµέρους κλαδικές κατηγορίες.

Για την εκτίµηση οικονοµετρικών υποδειγµάτων απαιτούνται δεδοµένα για

την αγορά εργασίας και για άλλες αγορές (αγορά προϊόντων, αγορά χρή-

µατος) µε τη µορφή των χρονολογικών σειρών αλλά και διαστρωµατικά

δεδοµένα για τα ίδιες µεταβλητές. Για το σκοπό αυτό έχει δηµιουργηθεί

ειδική βάση δεδοµένων στην ΠΑΕΠ στην οποία περιλαµβάνονται όλες οι

σχετικές µεταβλητές οι οποίες χρησιµοποιούνται είτε στα οικονοµετρικά

υποδείγµατα είτε στην εκτίµηση επιµέρους δεικτών. Με τη χρήση οικονο-

µετρικών τεχνικών γίνεται εκτίµηση της ζήτησης εργασίας διαχρονικά και

των προσδιοριστικών παραγόντων που την επηρεάζουν. Στη συνέχεια γίνε-

ται εκτίµηση ανάλογου υποδείγµατος για την προσφορά εργασίας και σε

τρίτο στάδιο γίνεται η σύζευξη των δύο εκτιµήσεων για την εξαγωγή των

τελικών συµπερασµάτων. Εκτιµούνται µοντέλα για το σύνολο της χώρας, τις

περιφέρειες και τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας.

Όσον αφορά το τρίτο έργο, αυτό της µελέτης του περιεχοµένου των
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επαγγελµάτων και του σχεδιασµού επαγγελµατικών περιγραµµάτων, απο-

τελεί αναπόσπαστο τµήµα του γενικότερου έργου της διάγνωσης ανα-

γκών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για τη δηµιουργία των επαγγελµατικών

περιγραµµάτων είναι αναγκαία ειδική µεθοδολογία και η χρήση της

µεθοδολογίας αυτής για τη δηµιουργία των περιγραµµάτων. Η γνώση του

περιεχοµένου των επαγγελµάτων και των µεταβολών που υφίσταται λόγω

τεχνολογικών εξελίξεων, αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις ή αλλαγών

άλλων παραγόντων είναι απαραίτητη για την έγκαιρη και σωστή διάγνω-

ση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για παράδειγµα, ένα κοµ-

µάτι του προβλήµατος είναι ο ποσοτικός προσδιορισµός της ζήτησης

λογιστών και ένα άλλο ισότιµο κοµµάτι του προβλήµατος είναι ο επα-

κριβής προσδιορισµός του επαγγέλµατος του λογιστή: των απαιτήσεων,

των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των προσόντων που απαιτούνται για

την είσοδο και εξέλιξη στο επάγγελµα. Το επαγγελµατικό προφίλ παρέ-

χει την απαραίτητη πληροφόρηση όσον αφορά το δεύτερο κοµµάτι πλη-

ροφόρησης, το οποίο συνδυαζόµενο µε τα άλλα στοιχεία δίνει τη δυνα-

τότητα ακριβούς πληροφόρησης για το θέµα της διάγνωσης αναγκών

εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τα πορίσµατα των τριών πρώτων υποέργων θα αξιοποιηθούν στον

προσδιορισµό των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης για διαφορετι-

κές οµάδες στόχου. Το τέταρτο έργο αφορά αφενός τον προσδιορισµό

των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης και αφετέρου το περιεχόµενο

της κατάρτισης.

Όπως προαναφέρθηκε, µία από τις εισροές του Συστήµατος

∆ιερεύνησης των Μεγεθών της Αγοράς Εργασίας είναι τα στοιχεία της

πανελλαδικής έρευνας πεδίου που σχεδίασε η ΠΑΕΠ µε στόχο τη συλ-

λογή στοιχείων για τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική

αγορά εργασίας. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζουµε την ανάλυση των

στοιχείων αυτών για το σύνολο της χώρας ενώ άλλες εκδόσεις που θα

ακολουθήσουν επικεντρώνονται σε περισσότερο ειδικά θέµατα είτε ως
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προς τη γεωγραφική ενότητα (περιφέρειες, νοµοί), είτε ως προς επιµέ-

ρους κοµµάτια της αγοράς εργασίας (κλάδοι οικονοµικής δραστηριότη-

τας, επαγγελµατικές κατηγορίες) είτε ως προς κάποια χαρακτηριστικά της

αγοράς εργασίας (πχ εργασιακές σχέσεις). Τα κεφάλαια της παρούσας

µελέτης έγραψε η Ολυµπία Καµινιώτη,∆ιευθύντρια Ερευνών και Μελετών

της ΠΑΕΠ εκτός του κεφαλαίου 3 το οποίο έγραψε ο Μιχάλης Χλέτσος,

στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος “∆ιερεύνηση της σχέσης

ανάµεσα στην κοινωνική προστασία και στην αγορά εργασίας”. Η εται-

ρεία Opinion Α.Ε. ανέλαβε κατόπιν της συµµετοχής της σε Ανοιχτό

∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό τη δειγµατοληψία, συλλογή, κωδικοποίηση και εισα-

γωγή των στοιχείων σε βάση δεδοµένων και συνεργάστηκε στενά µε την

ΠΑΕΠ για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας. Η χρηµατοδότηση του

έργου προήλθε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και κατά

25% από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ενώ και ο ΟΑΕ∆ συνέ-

βαλε – µεταξύ άλλων – στην πληρωµή του ΦΠΑ για το έργο. Ευχαριστίες

θα θέλαµε να απευθύνουµε στους φορείς που συνέβαλαν χρηµατικά

στην υλοποίηση της έρευνας και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων το οποίο προώθησε προς χρηµατοδότηση το παρόν έργο

καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα.

Η µελέτη διαρθρώνεται στα ακόλουθα κεφάλαια. Στο επόµενο κεφά-

λαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η µεθοδολογία της έρευνας. Ακολουθούν

δύο κεφάλαια στα οποία παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των ιδιωτι-

κών επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς εργασίας και των εργαζοµένων

τους αντίστοιχα. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµα-

τα της έρευνας σε σχέση µε τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην

ελληνική αγορά εργασίας.

Ολυµπία Καµινιώτη

Yπεύθυνη για την επιµέλεια της έκδοσης

∆ιευθύντρια Ερευνών και Μελετών ΠΑΕΠ Α.Ε.
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1.1 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗ-
ΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο σχεδιασµό του Συστήµατος ∆ιερεύνησης των Μεγεθών της Αγοράς

Εργασίας από το Παρατηρητήριο Απασχόλησης έχει αξιοποιηθεί η

πολύχρονη εµπειρία επιστηµόνων και επιστηµονικών ινστιτούτων άλλων

χωρών στο ίδιο αντικείµενο. Οι διάφορες µέθοδοι ανάλυσης έχουν αξιο-

λογηθεί και οι επιλεχθείσες µέθοδοι έχουν προσαρµοστεί στην ελληνική

πραγµατικότητα.

Για τη συστηµατική παρακολούθηση της προσφοράς και ζήτησης

ειδικοτήτων και δεξιοτήτων είναι απαραίτητη η ανάλυση ποσοτικών και

ποιοτικών στοιχείων από διάφορες πηγές. Το σύστηµα που έχει σχεδια-

στεί από το Παρατηρητήριο Απασχόλησης χρησιµοποιεί τις υπάρχου-

σες πηγές δεδοµένων – ΕΣΥΕ, ΟΑΕ∆, κλπ και όταν υπάρχει έλλειψη απα-

ραίτητων στοιχείων σχεδιάζει έρευνες για τη συλλογή των στοιχείων που

δεν είναι διαθέσιµα από τις υπάρχουσες πηγές. Στη συνέχεια τα στοιχεία

που συλλέγονται αναλύονται µε τις κατάλληλες µεθόδους, συνδυαστικά

όπου αυτό είναι δυνατό, για την εξαγωγή των συµπερασµάτων.

Η εκτίµηση των επιµέρους στόχων του έργου γίνεται µε το συνδυα-

σµό ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων ανάλυσης που χρησιµοποιούν

ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα από πρωτογενείς έρευνες και δευτερο-

γενείς πηγές. Κύριες δευτερογενείς πηγές δεδοµένων είναι τα στοιχεία

από διάφορες πηγές της ΕΣΥΕ για την οικονοµία, την αγορά εργασίας

και την εκπαίδευση και κατάρτιση, τα στοιχεία του ΟΑΕ∆ που αφορούν

την προσφορά και ζήτηση ειδικοτήτων καθώς και στοιχεία που αφορούν
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συγκεκριµένους κλάδους, επαγγέλµατα και επίπεδα εκπαίδευσης και συλ-

λέγονται από διάφορους άλλους φορείς. Για τις ανάγκες της παρούσας

µελέτης, το Παρατηρητήριο Απασχόλησης σχεδίασε µία µεγάλου

εύρους έρευνα πεδίου µε στόχο τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών

δεδοµένων τα οποία δεν ήταν διαθέσιµα από υπάρχουσες πηγές.

Τα δεδοµένα που συλλέγονται είτε από πρωτογενείς είτε από δευτε-

ρογενείς πηγές αποτελούν τα στοιχεία µίας βάσης δεδοµένων και ανα-

λύονται είτε συνδυαστικά, όπου αυτό είναι δυνατό είτε µεµονωµένα για

την εκτίµηση των επιµέρους στόχων του έργου. Τα ποιοτικά στοιχεία

αναλύονται βεβαίως µε ποιοτικές µεθόδους ανάλυσης και χρησιµοποι-

ούνται αφενός για την εξαγωγή συµπερασµάτων και αφετέρου για τον

επαναπροσδιορισµό των ποσοτικών µεθόδων. Τα ποσοτικά δεδοµένα

χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό ειδικών δεικτών µε τους οποίους

προσδιορίζονται τα ζητούµενα µεγέθη. Στο κοµµάτι της ποσοτικής ανά-

λυσης εντάσσεται και η εκτίµηση οικονοµετρικών υποδειγµάτων για τη

διάρθρωση της συνολικής προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων σε επί-

πεδο χώρας και περιφέρειας αλλά και η εκτίµηση ειδικότερων υποδειγ-

µάτων για κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας.

Το σύστηµα διάγνωσης αναγκών που σχεδιάστηκε και χρησιµοποιεί-

ται στην ΠΑΕΠ ακολουθεί την ολιστική προσέγγιση ως προς την επιλο-

γή της κατάλληλης µεθοδολογίας. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή διά-

φορες τεχνικές και µέθοδοι συνδυάζονται για την εκτίµηση των επιµέ-

ρους µεγεθών και για την εξαγωγή των τελικών συµπερασµάτων. Ο

λόγος που αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθούν διαφορετικές µέθοδοι

ανάλυσης και κατ’ επέκταση να χρησιµοποιηθούν διαφορετικές πηγές

δεδοµένων, διαφορετικές τόσο ως προς τη µορφή των στοιχείων όσο

και ως προς την πηγή προέλευσής τους είναι αφενός για να παραχθεί

µία κατά το δυνατό πλήρης εικόνα για το ζητούµενο θέµα και αφετέρου

για να ελαχιστοποιηθούν τα µειονεκτήµατα της κάθε επιµέρους µεθο-

δολογικής προσέγγισης. Θα αναφέρουµε ενδεικτικά ορισµένα προβλή-
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µατα που παρουσιάζονται όταν επιµέρους µεθοδολογικές προσεγγίσεις

υιοθετηθούν και τα οποία αν δεν αντιµετωπιστούν κατάλληλα οδηγούν

σε παρερµηνείες. Μία ανάλυση για την προσφορά και ζήτηση ειδικοτή-

των η οποία βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία των ∆ηµοσίων

Υπηρεσιών Απασχόλησης ακόµα και αν τα στοιχεία αυτά είναι εξαιρετι-

κά αξιόπιστα, µπορεί να οδηγήσει στο λανθασµένο συµπέρασµα ότι η

ζήτηση είναι αυξηµένη για θέσεις οι οποίες εµφανίζονται συχνότερα στα

µητρώα των υπηρεσιών αυτών. Το γεγονός όµως αυτό µπορεί να οφεί-

λεται στην υψηλή κινητικότητα ορισµένων ειδικοτήτων που µε τη σειρά

της µπορεί να οφείλεται στην υπερπροσφορά εργατικού δυναµικού για

αυτές τις θέσεις ή/και σε εργασιακές συνθήκες οι οποίες δεν είναι ιδιαι-

τέρως προνοµιούχες για αυτές τις θέσεις και οδηγούν σε υψηλή κινητι-

κότητα. Βασιζόµενος κανείς µόνο σε αυτή την πηγή δεδοµένων και τη

σχετική µεθοδολογική προσέγγιση µπορεί να οδηγηθεί σε λάθος συµπε-

ράσµατα. Επίσης αναλύσεις που στηρίζονται αποκλειστικά στην ανάλυση

των µικρών αγγελιών στα µέσα έντυπου ή και ηλεκτρονικού τύπου δεν

είναι δυνατό να δώσουν µία πλήρη εικόνα της ζήτησης ειδικοτήτων

καθότι ένα µέρος της ζήτησης ειδικοτήτων παρότι υπάρχει ουδέποτε

εµφανίζεται ή εµφανίζεται λιγότερο συχνά στις αγγελίες αυτές σε

σύγκριση µε άλλες ειδικότητες.∆ύσκολο είναι επίσης να βασιστεί κανείς

αποκλειστικά σε µία έρευνα πεδίου στην οποία ερωτάται ο εργοδότης

για τις µελλοντικές του ανάγκες σε ειδικότητες και δεξιότητες. Στην περί-

πτωση αυτή ο τρόπος σύνταξης του ερωτηµατολογίου και ο τρόπος µε

τον οποίο θα πραγµατοποιηθεί η συνέντευξη είναι καθοριστικά στοιχεία

της ποιότητας της συλλεγόµενης πληροφόρησης. Επίσης, τα οικονοµε-

τρικά µοντέλα ενώ είναι χρήσιµα στην εκτίµηση ορισµένων µεγεθών

τόσο στην παρούσα στιγµή όσο και στο άµεσο µέλλον καθώς και στον

καθορισµό των προσδιοριστικών παραγόντων διαφόρων µεγεθών δεν

είναι δυνατό να µας δώσουν πολύ αναλυτική πληροφόρηση για τα εκτι-

µώµενα µεγέθη.
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Ο λόγος που αναφέρουµε τα προβλήµατα που παρουσιάζονται όταν

χρησιµοποιείται µία επιµέρους µεθοδολογική προσέγγιση είναι για να

επισηµάνουµε τη σηµασία της λεγόµενης ολιστικής µεθοδολογικής προ-

σέγγισης για τον προσδιορισµό της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτή-

των και δεξιοτήτων και των αναγκών κατάρτισης. Η προσέγγιση αυτή

ελαχιστοποιεί τα µειονεκτήµατα των επιµέρους µεθόδων και ουσιαστικά

βοηθά στη δηµιουργία ενός συστήµατος παρακολούθησης της προ-

σφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων.

1.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ∆ΙΟΥ

Η έρευνα πεδίου µε την οποία συλλέχθηκαν τα στοιχεία που αναλύονται

στην παρούσα έκδοση ξεκίνησε τον Ιούλιο και ολοκληρώθηκε το

∆εκέµβριο του 2003. Θα αναφερθούµε στους στόχους της έρευνας και

στη µεθοδολογία της έρευνας ενώ παραθέτουµε και ορισµένα σχόλια

από την υλοποίηση της έρευνας.

Ο σχεδιασµός της παρούσας έρευνας εντάσσεται στον προαναφερ-

θέντα σχεδιασµό του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης µε τον οποίο επι-

διώκεται ο προσδιορισµός της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και

δεξιοτήτων και ο εντοπισµός των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης

του εργατικού δυναµικού. Το έργο αυτό περιλαµβάνει τη µελέτη του

δυναµισµού των επαγγελµάτων καθώς και του περιεχοµένου των επαγ-

γελµάτων ώστε να είναι δυνατός τελικά ο προσδιορισµός των εκπαιδευ-

τικών αναγκών και των αναγκών κατάρτισης κατά επαγγελµατική αλλά και

κατά κλαδική κατηγορία. Ο εντοπισµός των αναγκών αυτών για να µπο-

ρέσει να µεταφραστεί σε πολιτικές προτάσεις θα πρέπει να γίνει σε επί-

πεδο νοµού ή σε µικρότερη γεωγραφική ενότητα.

Η διαπίστωση της έλλειψης στοιχείων για τη ζήτηση ειδικοτήτων και

δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας αποτέλεσε το έναυσµα του

σχεδιασµού µίας έρευνας πεδίου η οποία µε δεδοµένους τους οικονο-
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µικούς και χρονικούς περιορισµούς που υπήρχαν να δώσει τη µέγιστη

δυνατή πληροφόρηση που απαιτείται για το ερευνούµενο θέµα. Το

ζητούµενο της έρευνας πεδίου ήταν να παραχθεί αξιοποιήσιµη πληρο-

φόρηση για τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων σε επίπεδο επαγγέλ-

µατος, κλάδου και νοµού.∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση στο ιδιωτικό κοµµά-

τι της οικονοµίας από το οποίο µπορούν περισσότερο άµεσα να προσ-

διοριστούν οι ζητούµενες ειδικότητες και δεξιότητες αλλά µε ειδικές

τεχνικές ανιχνεύθηκε και το δηµόσιο κοµµάτι της οικονοµίας ώστε η

εικόνα για την αγορά εργασίας να είναι πλήρης.

Η έρευνα πεδίου που σχεδιάστηκε αποτελείται από δύο κοµµάτια, ένα

ποσοτικό και ένα ποιοτικό. Με το ποσοτικό κοµµάτι της έρευνας συλλέ-

χθηκαν στοιχεία µε επιτόπιες συνεντεύξεις και δοµηµένο ερωτηµατολό-

γιο από 7.336 επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Το δείγµα επιλέχθηκε µε

τρόπο ώστε να αντιπροσωπεύονται όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού

τοµέα ανάλογα µε το µέγεθός τους (τζίρος, αριθµός απασχολουµένων)

και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι δυνατόν να εξαχθούν συµπεράσµα-

τα σε επίπεδο νοµού. Με το ποιοτικό κοµµάτι της έρευνας συλλέχθηκαν

στοιχεία µε συνεντεύξεις σε βάθος και ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο

από 50 κλαδικούς και επαγγελµατικούς φορείς και 30 επιχειρήσεις του

δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα. Οι συνεντεύξεις σε βάθος καλύπτουν

αφενός το δηµόσιο κοµµάτι της οικονοµίας το οποίο δεν ήταν δυνατό

να καλυφθεί από το ποσοτικό τµήµα της έρευνας και αφετέρου παρέ-

χουν περισσότερο αναλυτική πληροφόρηση για το ζητούµενο θέµα.

Το Παρατηρητήριο Απασχόλησης σχεδίασε τη µεθοδολογία µε την

οποία πραγµατοποιήθηκε η έρευνα πεδίου. Για τον καθορισµό του δείγ-

µατος βάσει των προδιαγραφών που τέθηκαν από το Παρατηρητήριο

αλλά και για τη συλλογή των δεδοµένων, την κωδικοποίησή τους και την

εισαγωγή τους σε βάση δεδοµένων ήταν αναγκαία η συµβολή εξωτερι-

κού συνεργάτη ο οποίος επιλέχθηκε κατόπιν Ανοιχτού ∆ιεθνούς

∆ιαγωνισµού. Ο συνεργάτης αυτός ήταν η εταιρεία Opinion Α.Ε. η οποία
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συνεργαζόµενη στενά µε την ΠΑΕΠ ολοκλήρωσε µε επιτυχία το έργο

που της ανατέθηκε. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα ο σχε-

διασµός του ποσοτικού και του ποιοτικού κοµµατιού της έρευνας καθώς

και παρατηρήσεις από την υλοποίηση της έρευνας.

1.3 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στο σχεδιασµό της ποσοτικής έρευνας βαρύνουσα σηµασία έχουν η

δειγµατοληψία της έρευνας και ο σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου. Η

σωστή διεξαγωγή της έρευνας δηλαδή η διεξαγωγή της σύµφωνα µε τις

προδιαγραφές που έχουν τεθεί, η κωδικοποίηση των απαντήσεων και η

συστηµατοποίηση της καταγεγραµµένης πληροφόρησης µε την εισαγω-

γή της σε βάση δεδοµένων αποτελούν επίσης σηµαντικούς παράγοντες

που επηρεάζουν το βαθµό επιτυχίας µιας έρευνας.

1.3.1 ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Στο σχεδιασµό της δειγµατοληψίας ελήφθη υπόψη η αναγκαιότητα παρο-

χής αντιπροσωπευτικής πληροφόρησης για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της

ελληνικής αγοράς εργασίας και η δυνατότητα εξαγωγής συµπερασµάτων

σε τοπικό επίπεδο για τις διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων όσον

αφορά το δυναµισµό των ειδικοτήτων. Για τη δειγµατοληψία έγινε χρήση

του πλέον πρόσφατου µητρώου επιχειρήσεων που διαθέτει η ΕΣΥΕ µε

αναφορά στα στοιχεία του 2000. Ακολουθήθηκε η διαδικασία της στρω-

µατοποιηµένης δειγµατοληψίας βάσει των ακολούθων στρωµάτων:

• Μέγεθος επιχείρησης βάση τζίρου (11 κλιµάκια)

• Γεωγραφική περιφέρεια (13 περιφέρειες)

• Κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας (16 κατηγορίες)
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Το συγκεκριµένο µητρώο που χρησιµοποιήθηκε για την εξαγωγή του

δείγµατος περιλαµβάνει το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας κατά το

2000 που είναι 805.871 επιχειρήσεις και εκπροσωπούνται οι επιχειρήσεις

όλων των τύπων ως προς κλάδο, γεωγραφική περιφέρεια και τζίρο. Από

το αρχικό αρχείο εξαιρέθηκαν οι επιχειρήσεις του κλάδου δηµόσιας

διοίκησης και άµυνας, οι επιχειρήσεις µε ελλειπή ή ασαφή στοιχεία διεύ-

θυνσης και οι επιχειρήσεις οι οποίες εµφάνιζαν µηδενικό τζίρο και επο-

µένως ήταν ανενεργές. Το σύνολο των επιχειρήσεων αυτών κατανέµεται

ανάλογα µε το µέγεθος του τζίρου ως εξής:

∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ Ù˙›ÚÔ

Πηγή: ΕΣΥΕ, Μητρώο επιχειρήσεων 2000

Ακολουθεί η κατανοµή των επιχειρήσεων µε βάση το µέγεθος της

απασχόλησης όπως προκύπτει από το µητρώο επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ

του 1995 καθότι τα στοιχεία για τον αριθµό των απασχολουµένων δεν

είναι διαθέσιµα στο µητρώο επιχειρήσεων του 2000.
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∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˙›ÚÔ˘ (ÛÂ ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ) ¶ÔÛÔÛÙfi Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘

>0-0,1499 84,7

0,15-0,299 7,3

0,3-0,499 3,2

0,5-1,499 3,3

1,5-4,99 1,0

5-14,99 0,3

15+ 0,1



∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ··-
Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ

Πηγή: ΕΣΥΕ, Μητρώο επιχειρήσεων 1995

Συγκρίνοντας την κατανοµή των επιχειρήσεων ανάλογα µε το τζίρο

και τον αριθµό απασχολουµένων προκύπτουν τα εξής. Η κατηγορία τζί-

ρου 1,5 εκατοµµύρια ευρώ και άνω αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50% του

εργατικού δυναµικού και εποµένως οι αντίστοιχες επιχειρήσεις αποφα-

σίστηκε να αντιπροσωπευτούν στο δείγµα περίπου µε αντίστοιχο ποσο-

στό (48%). Για να επιτευχθεί αυτό αποφασίστηκε το ποσοστό δειγµατο-

ληψίας για την κατηγορία επιχειρήσεων µε τζίρο άνω των 1,5 εκατοµµυ-

ρίων ευρώ, να είναι ως εξής: 70% για την κατηγορία των επιχειρήσεων µε

τζίρο άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ, 50% για την κατηγορία επιχειρή-

σεων µε τζίρο 5 - 14,99 εκατοµµύρια ευρώ και 25% για την κατηγορία επι-

χειρήσεων µε τζίρο 1,5-4,99 εκατοµµύρια ευρώ ώστε µε τον τρόπο αυτό

να καλυφθεί το επιδιωκόµενο ποσοστό για το σύνολο των επιχειρήσεων

µε τζίρο 1,5 εκατοµµύρια ευρώ και άνω. Το κλάσµα δειγµατοληψίας αυξά-

νεται ανά κατηγορία τζίρου ώστε να αντισταθµίζεται το διαφοροποιηµέ-

νο µέγεθος της απασχόλησης και εποµένως να εξασφαλίζεται κατά το

δυνατόν αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος ως προς το συνολικό
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>0-0,1499 30,0

0,15-0,299 7,3

0,3-0,499 5,5

0,5-1,499 11,1

1,5-4,99 12,0

5-14,99 8,5

15+ 25,8



αριθµό απασχολουµένων ανάλογα µε την κατηγορία επιχειρήσεων. Οι

υπόλοιπες κατηγορίες αντιπροσωπεύονται στο δείγµα περίπου κατά την

αναλογία των ποσοστών που τους αντιστοιχούν µε τεκµήριο τον αριθµό

των απασχολουµένων. Τα ποσοστά αυτά αποφασίστηκε να είναι ελα-

φρώς αυξηµένα για τις κατηγορίες των µικροµεσσαίων επιχειρήσεων µε

τζίρο 0,15-1,499 εκατοµµύρια ευρώ ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αυτο-

δύναµης ανάλυσης για τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις ανά κατηγορία

τζίρου και ελαφρώς χαµηλότερα για την πολυπληθή κατηγορία των

µικρών επιχειρήσεων µε τζίρο 0-0,1499 εκατοµµύρια ευρώ οι οποίες

αποτελούν το 85% του συνόλου των επιχειρήσεων εντούτοις σε επίπεδο

απασχόλησης δεν αντιπροσωπεύουν παρά µόνο το 30% του συνόλου

των απασχολουµένων. Για το λόγο αυτό η συµµετοχή τους στο δείγµα µε

1.822 επιχειρήσεις (25% του δείγµατος) θεωρείται επαρκής για την εξα-

γωγή συµπερασµάτων. Στη συνέχεια το δείγµα επιµερίστηκε στις 13 διοι-

κητικές περιφέρειες ακολουθώντας στο εσωτερικό κάθε περιφέρειας το

εθνικό κλάσµα δειγµατοληψίας κατά κατηγορία τζίρου. Στο εσωτερικό

κάθε περιφέρειας και για κάθε κατηγορία τζίρου χωριστά οι επιχειρήσεις

που επιλέχθηκαν κατανέµονται αναλογικά στους νοµούς και παράλληλα

τηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν για κάθε κλάδο χωριστά. Με το

σχεδιασµό αυτό τα αποτελέσµατα είναι δυνατόν να αναλυθούν µε στα-

τιστική επάρκεια κατά κατηγορία τζίρου, ανά περιφέρεια, για τους περισ-

σότερους νοµούς (εξαιρούνται 4 νοµοί για τους οποίους το δείγµα είναι

πολύ µικρό) και τους περισσότερους κλάδους οικονοµικής δραστηριό-

τητας. Στην περίπτωση κλάδων µε µικρό αριθµό ερωτηµατολογίων όπως

την εκπαίδευση και την υγεία-πρόνοια είναι δυνατή η εξαγωγή κάποιων

συµπερασµάτων και για τους δύο κλάδους µαζί.

Με στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων σε επίπεδο νοµού, αποφασί-

στηκε να µειωθεί στο δείγµα η συµµετοχή του νοµού Αττικής ώστε να

αυξηθεί ο αριθµός των ερωτηµατολογίων στους νοµούς εκείνους που

σύµφωνα µε την τυχαία δειγµατοληψία ο αριθµός ερωτηµατολογίων που
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τους αντιστοιχεί δεν επαρκεί για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων.

Συγκεκριµένα αποφασίστηκε να εκπροσωπηθούν όλοι οι νοµοί της χώρας

(εκτός τεσσάρων1 που είχαν πολύ µικρή συµµετοχή στον πληθυσµό) µε 50

ερωτηµατολόγια κατ’ ελάχιστο προκειµένου να καταστεί δυνατή η εξαγω-

γή έστω γενικών συµπερασµάτων για τους νοµούς αυτούς.

Η στάθµιση του δείγµατος έγινε ανά νοµό λαµβάνοντας υπόψη τον

πραγµατικό αριθµό των επιχειρήσεων (σύµφωνα µε τα στοιχεία της

ΕΣΥΕ) ανά κατηγορία τζίρου. Το συνολικό σταθµισµένο δείγµα προκύπτει

ως άθροισµα των επιµέρους σταθµισµένων δειγµάτων ανά νοµό. Ο

συντελεστής στάθµισης υπολογίζεται από το αντίστροφο του κλάσµα-

τος δειγµατοληψίας:

Η εφαρµογή της στάθµισης αυτής εξασφαλίζει την ασφαλή αναγωγή

του δείγµατος στους πραγµατικούς αριθµούς επιχειρήσεων ανά κατηγο-

ρία τζίρου σε κάθε νοµό.

Συνεπώς η επιλεγείσα δειγµατοληψία επιτρέπει την αξιολόγηση των

συµπερασµάτων της έρευνας ανάλογα µε το εξεταζόµενο κάθε φορά

ζήτηµα χρησιµοποιώντας κατάλληλες σταθµίσεις είτε µε βάση τον αριθ-

µό των επιχειρήσεων (οπότε οι σταθµίσεις είναι αντιστρόφως ανάλογες

προς το κλάσµα δειγµατοληψίας) είτε µε βάση τον αριθµό των απασχο-

λουµένων, περίπτωση στην οποία χρησιµοποιούνται τα ίδια τα δεδοµένα

της έρευνας (αυτοστάθµιση). Το πραγµατοποιηθέν δείγµα κατανέµεται

κατά κλιµάκιο τζίρου και κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας ως

ακολούθως:
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Στάθµιση ij =
πραγµατικός αριθµός επιχειρήσεων ij

δείγµα επιχειρήσεων ij

όπου i: νοµός, j: κατηγορία τζίρου



∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı¤ÓÙÔ˜ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·Ù¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˙›ÚÔ˘

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı¤ÓÙÔ˜ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·Ù¿ ÎÏ¿‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
Î‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
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∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˙›ÚÔ˘ AÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
(ÛÂ ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ)

>0-0,1499 2.115 28,8%

0,15-0,299 567 7,7%

0,3-0,499 482 6,6%

0,5-1,499 1.003 13,7%

1,5-4,99 1.834 25,0%

5-14,99 820 11,2%

15+ 515 7,0%

™‡ÓÔÏÔ 7.336 100%

∫Ï¿‰ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ AÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜

°ÂˆÚÁ›·, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·,
ı‹Ú·, ‰·ÛÔÎÔÌ›· 70 1,0%

∞ÏÈÂ›· 26 0,4%

√Ú˘¯Â›·, Ï·ÙÔÌÂ›· 27 0,4%

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜ 1.229 16,8%

¶·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜,
Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÓÂÚÔ‡ 11 0,2%

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 519 7,1%

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ,
ÂÈÛÎÂ˘¤˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ 3.714 50,6%



Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

1.3.2 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Το ποσοτικό κοµµάτι της έρευνας πεδίου στοχεύει στη συλλογή στοιχεί-

ων µε τα οποία θα εκτιµηθεί η ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στον

ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθη-

κε περιλαµβάνει ερωτήµατα για τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και

των εργαζοµένων τους. Περιλαµβάνονται - µεταξύ άλλων - ερωτήµατα

για το αντικείµενο δραστηριότητας της επιχείρησης, τη νοµική της

µορφή, το έτος ίδρυσής της, τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των εργα-

ζοµένων της, την παρούσα και προσδοκώµενη επαγγελµατική διάρθρω-

ση της απασχόλησης, τον τρόπο διαχείρισης των αναγκών κατάρτισης,

τους τρόπους προσλήψεων, τη χρήση προγραµµάτων ενίσχυσης της
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∫Ï¿‰ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ AÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›·, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 540 7,4%

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË,
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜ 381 5,2%

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ›
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› 42 0,6%

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜,
ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜, ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ 509 6,9%

∂Î·›‰Â˘ÛË 23 0,3%

ÀÁÂ›· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Ì¤ÚÈÌÓ· 24 0,3%

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘¤Ú
ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ 221 3,0%

™‡ÓÔÏÔ 7.336 100%



απασχόλησης και άλλα θέµατα. Το πλήρες ερωτηµατολόγιο παρατίθεται

στο Παράρτηµα Ι.

Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε σχεδιάστηκε προσεχτικά

ώστε να παρέχει τη µέγιστη δυνατή πληροφόρηση για τις ανάγκες της

έρευνας.∆όθηκε µεγάλη προσοχή στο σχεδιασµό αυτό για να µην υπάρ-

χουν κατευθυνόµενα ερωτήµατα και επιλέχθηκε προσεχτικά η σειρά και

ο τρόπος διατύπωσης των ερωτηµάτων ώστε να συλλέγεται όσον το

δυνατό πιο ακριβής πληροφόρηση. Με στόχο τη µείωση των µη δειγµα-

τοληπτικών σφαλµάτων στο ελάχιστο, εκτός του προσεχτικού σχεδια-

σµού του ερωτηµατολογίου, δόθηκε έµφαση στην επιλογή ειδικευµένων

ερευνητών, στην κατάρτισή τους στο αντικείµενο της έρευνας µε ειδικό

σεµινάριο και εκτενείς οδηγίες και στη σωστή εποπτεία αυτών. Στη µείω-

ση τυχόν σφαλµάτων συµβάλει και η συλλογή πληροφοριών από «κατάλ-

ληλους» ερωτώµενους. Στην περίπτωση της παρούσας έρευνας σε κάθε

επιχείρηση η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε µε τον υπεύθυνο ανθρωπί-

νων πόρων ή προκειµένου για µικρότερες επιχειρήσεις όπου δεν υπάρχει

αντίστοιχο τµήµα, µε το γενικό διευθυντή ή τον ιδιοκτήτη. Με τον τρόπο

αυτο αποφεύχθηκε η συλλογή πληροφοριών από αναρµόδια άτοµα.

Στη βελτίωση του ερωτηµατολογίου και στη διευκρίνηση τυχόν

δυσκολιών στη διεξαγωγή της έρευνας συνέβαλε και η διενέργεια πιλο-

τικής φάσης, στην οποία ελέχθησαν τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία και

οι διαδικασίες που είχαν επιλεγεί.

1.3.4 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

Στο σχεδιασµό της διεξαγωγής της έρευνας πεδίου εντάχθηκε ένα αρχι-

κό στάδιο πιλοτικής συλλογής δεδοµένων µε το ερωτηµατολόγιο που

σχεδιάστηκε και τις διαδικασίες που αποφασίστηκαν. Το δείγµα για την

πιλοτική φάση περιλάµβανε τη συµπλήρωση 56 ερωτηµατολογίων εκ των

οποίων τα 25 συµπλήρωσαν επιχειρήσεις στην Αττική ενώ τα υπόλοιπα
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συµπλήρωσαν επιχειρήσεις σε 5 άλλες περιφέρειες. Επιχειρήσεις όλων

των κλιµακίων τζίρου αντιπροσωπεύονται στο δείγµα της πιλοτικής

φάσης, η εξαγωγή του οποίου έγινε µε τον ίδιο τρόπο που έγινε η εξα-

γωγή του δείγµατος για την τελική έρευνα.

Η πιλοτική φάση ανέδειξε ορισµένα προβλήµατα στα στοιχεία των

επιχειρήσεων (ελλειπή ή λανθασµένα στοιχεία). Για να υπερκεραστούν

αυτά αποφασίστηκε η συµπληρωµατική χρήση λιστών επιχειρήσεων από

επιµελητήρια και διασταύρωση των στοιχείων από τηλεφωνικούς και

άλλους οδηγούς (ICAP). Επίσης επιβεβαιώθηκε η δυσκολία προσέγγισης

των µεγάλων επιχειρήσεων – µε τζίρο µεγαλύτερο των 15 εκατοµµυρίων

ευρώ που είχε εκτιµηθεί κατά το σχεδιασµό της έρευνας. Για την αντιµε-

τώπιση αυτού του προβλήµατος κρίθηκε απαραίτητο να γίνεται στις

περιπτώσεις που υπάρχουν τέτοιες δυσκολίες σχετική ενηµέρωση και

προετοιµασία του ερωτώµενου σε θέµατα του ερωτηµατολογίου. Μετά

την πρώτη τηλεφωνική επαφή και την επικοινωνία µε τον κατάλληλο ερω-

τώµενο αποφασίστηκε να αποστέλλεται ένα ενηµερωτικό γράµµα που

αναφέρεται στο σκοπό και το φορέα της έρευνας. Έχοντας ορίσει το

ραντεβού της συνέντευξης, αποφασίστηκε να αποστέλλεται µία επιστο-

λή για την προετοιµασία των ερωτώµενων µέσω φαξ για να προετοιµα-

στεί σε σχετικές περιοχές του ερωτηµατολογίου που άπτονται της κατα-

νοµής του προσωπικού ως προς το φύλο, την ηλικία, την υπηκοότητα, τον

τύπο απασχόλησης (πλήρη, µερική), τη σχέση µε τον ιδιοκτήτη (συγγενι-

κή, µη συγγενική), τις µορφές συµβάσεων και τα έτη προϋπηρεσίας. Με

τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται ακριβέστερα η πληροφόρηση που ανα-

φέρεται παραπάνω δεδοµένου ότι λόγω του µεγάλου αριθµού απασχο-

λουµένων στις µεγάλες επιχειρήσεις δεν είναι δυνατή η ακριβής κατα-

γραφή των απασχολουµένων χωρίς προηγούµενη προετοιµασία.

Όσον αφορά το ερωτηµατολόγιο αυτό καθ’ αυτό και τη βοηθητική

φόρµα επαφής, η πιλοτική φάση ανέδειξε ελάχιστα σηµεία βελτίωσης

αυτών. Οι έλεγχοι πληρότητας και ορθής συµπλήρωσης των ερωτηµατο-
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λογίων ανέδειξαν σε ορισµένες περιπτώσεις την ανάγκη διευκρίνησης

για τις θέσεις εργασίας ώστε να καταστεί δυνατή η σωστότερη αντιστοί-

χηση µε τους 4ψήφιους κωδικούς των επαγγελµάτων ΣΤΕΠ 922.

1.4 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στόχος της ποιοτικής έρευνας είναι η συλλογή αναλυτικής πληροφόρη-

σης για την προσφορά και ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και τις δια-

δικασίες προσλήψεων στις επιχειρήσεις. Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν

80 συνεντεύξεις σε βάθος, 50 µε εκπροσώπους κλαδικών και επαγγελ-

µατικών σωµατείων και 30 µε εκπροσώπους δηµοσίων και ιδιωτικών επι-

χειρήσεων. Τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για την επιλογή των συνε-

ντεύξεων µε τα σωµατεία ήταν τα εξής: σε κάθε έναν από τους 16 κλά-

δους κρίθηκε σκόπιµο να γίνουν τρεις συνεντεύξεις κατά µέσο όρο µε

την εξής κατανοµή: µία συνέντευξη στο ανώτατο όργανο, µία συνέντευξη

σε επίπεδο νοµού και µία συνέντευξη σε τοπικό επίπεδο. Οι συνεντεύξεις

των επιχειρήσεων µοιράστηκαν σε 10 συνεντεύξεις µε δηµόσιες επιχει-

ρήσεις και 20 µε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στην επιλογή των ιδιωτικών επι-

χειρήσεων χρησιµοποιήθηκαν ανάλογα κριτήρια µε εκείνα που χρησιµο-

ποιήθηκαν για το σχεδιασµό της δειγµατοληψίας στην ποσοτική έρευνα.

Όπως και στο ποσοτικό κοµµάτι της έρευνας, αντιστοίχως και στο

ποιοτικό κοµµάτι, προηγήθηκε της κύριας έρευνας η πιλοτική φάση στην

οποία πραγµατοποιήθηκαν τρεις συνεντεύξεις σε βάθος, δύο µε επιχει-

ρήσεις και µία µε κλαδικό φορέα. Το µόνο κοµµάτι της συνέντευξης στο

οποίο διαπιστώθηκε κάποια δυσκολία ήταν το κοµµάτι των δεξιοτήτων.

Οι ερωτώµενοι είχαν κάποια δυσκολία να ξεχωρίσουν τους όρους δεξιό-

τητες και προσόντα και να διαχωρίσουν κοινωνικές και άλλες δεξιότητες.

Για την αντιµετώπιση αυτής της δυσκολίας δόθηκαν ειδικότερες οδηγίες
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2 Κωδικοποίηση των επαγγελµάτων της ΕΣΥΕ η οποία αποτελεί προσαρµογή της διεθνούς κωδικοποίησης
ISCO 88 στην ελληνική πραγµατικότητα.



στον τρόπο µε τον οποίο διατυπώθηκαν οι ερωτήσεις αποφεύγοντας

όρους όπως «κοινωνικές δεξιότητες» που µπερδεύουν τους ερωτώµε-

νους. Οι οδηγοί συνέντευξης που χρησιµοποιήθηκαν για τις συνεντεύ-

ξεις µε τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων και τους εκπροσώπους των

κλαδικών/επαγγελµατικών φορέων περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα ΙΙ

και ΙΙΙ αντίστοιχα.

1.5 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη συµπλήρωση των 7.336 ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκαν

9.498 επαφές µε επιχειρήσεις. Από αυτές οι 7.336 οδήγησαν σε συµπλή-

ρωση ερωτηµατολογίου, υπήρξαν 992 αρνήσεις και 1.170 επαφές κρίθη-

καν ακατάλληλες. Από τις 1.170 ακατάλληλες επαφές, οι 124 οφείλονται σε

απουσία (κανείς στην επιχείρηση, άδεια υπευθύνου), οι 988 σε µη ενερ-

γές επιχειρήσεις και στις 58 επιχειρήσεις ο ερωτώµενος δεν ήταν ο

κατάλληλος. Η πλειοψηφία του δείγµατος (81%) ανήκει στο επιλεγµένο

δείγµα, ποσοστό το οποίο εκτιµάται ως ιδιαιτέρως ικανοποιητικό. Αξίζει

επίσης να σηµειωθεί ότι στις περιπτώσεις που, λόγω αρνήσεων ή ακα-

ταλληλότητας, πραγµατοποιήθηκε αντικατάσταση, η πλειοψηφία (68%)

ήταν η πρώτη επιλογή.

Έγιναν έλεγχοι πληρότητας στο σύνολο των ερωτηµατολογίων, λογι-

κός έλεγχος από κωδικοποιητές στο σύνολο των ερωτηµατολογίων, ηλε-

κτρονικός λογικός έλεγχος µέσω ειδικού λογισµικού που εξασφαλίζει τη

σωστή και λογική ροή του ερωτηµατολογίου βάσει συνθηκών και προ-

γράµµατος σχεδιασµένου για το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο και τη

φόρµα διαχείρισης της έρευνας. Οι έλεγχοι ανέδειξαν σε ορισµένες

περιπτώσεις ανάγκη διευκρίνισης από την επιχείρηση σχετικά µε τις

θέσεις εργασίας έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η σωστότερη αντιστοί-

χηση µε τους τετραψήφιους κωδικούς επαγγελµάτων.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας έγινε εκτίµηση των δειγµατοληπτι-
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κών σφαλµάτων και αξιολόγηση της έρευνας σε σχέση µε τα µη δειγµα-

τοληπτικά σφάλµατα. Τα µη δειγµατοληπτικά σφάλµατα περιορίζονται

όπως αναφέρθηκε παραπάνω από το σωστό σχεδιασµό της έρευνας και

κυρίως τον κατάλληλο σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου, την επιλογή των

διαδικασιών προσέγγισης των ερωτώµενων και την επιλογή των κατάλ-

ληλων ατόµων που θα απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο.

Ένα από τα προβλήµατα των ερευνών πεδίου ειδικά όταν πραγµατο-

ποιούνται χωρίς επιτόπια συνέντευξη είναι η ελλειπής ανταπόκριση των

ερωτώµενων. Η µη ανταπόκριση είναι η αποτυχία της µέτρησης µερικών

µονάδων από τον ερευνούµενο πληθυσµό. Οι µορφές µη ανταπόκρισης

είναι αρνήσεις, απουσία κατά την επίσκεψη του ερευνητή, ακατάλληλα

άτοµα να δώσουν συνέντευξη. Για τη µείωση του βαθµού µη ανταπόκρι-

σης λαµβάνονται ορισµένα µέτρα ανάλογα µε την αιτία µη ανταπόκρισης

όπως η επανάληψη των επισκέψεων. Σε ορισµένες περιπτώσεις γίνεται

αντικατάσταση των µη ανταποκρινόµενων. Με την αντικατάσταση δεν

λύνεται το πρόβληµα µεροληψίας της εκτίµησης, το οποίο προέρχεται

από την µη ανταπόκριση, διότι υπάρχει πιθανότητα οι µη ανταποκρινό-

µενοι να διαφέρουν σηµαντικά από τους ανταποκρινόµενους. Φυσικά µε

την αντικατάσταση διατηρείται το µέγεθος του δείγµατος που έχει επι-

λεγεί και έτσι εξασφαλίζεται ένας αριθµός µονάδων που είναι απαραίτη-

τος για τη στατιστική ανάλυση. Μια άλλη περίπτωση όπου η αντικατά-

σταση µπορεί να φανεί χρήσιµη είναι όταν κατά την εφαρµογή της στρω-

µατοποιηµένης δειγµατοληψίας, σε ορισµένα στρώµατα το ποσοστό

ανταπόκρισης είναι πολύ χαµηλό και εποµένως υπάρχει πρόβληµα αντι-

προσώπευσης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται µε τυχαίο τρόπο και

να λαµβάνονται υπόψη κάποια χαρακτηριστικά των µη ανταποκρινόµε-

νων. Εάν από τα στοιχεία αυτά διαπιστωθεί ότι τα ερευνούµενα χαρακτη-

ριστικά είναι περίπου ίδια στους µη ανταποκρινόµενους και σε αυτούς οι

οποίοι τους αντικατέστησαν, τότε µπορούµε να πούµε ότι µε την αντικα-

τάσταση επιτυγχάνεται βελτίωση του προβλήµατος της µη ανταπόκρισης.
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Η µη ανταπόκριση διακρίνεται σε ολική και µερική (µερική όταν λείπουν

µόνο ορισµένες τιµές µεταβλητών). Για τη βελτίωση της ολικής µη αντα-

πόκρισης εφαρµόζονται µέθοδοι σταθµικής ρύθµισης. Για την ελαχιστο-

ποίηση της µη απόκρισης στην παρούσα έρευνα εφαρµόστηκαν µία

σειρά µέτρων. Το πρώτο µέτρο ήταν η διαχείριση των ραντεβού να γίνει

από έµπειρους ερευνητές. Στόχος ήταν η διασφάλιση συνέντευξης µε τις

επιλεγµένες µονάδες του δείγµατος µε διαχείριση των αρνήσεων συµµε-

τοχής, της διστακτικότητας ή ελλειπών απαντήσεων ώστε να διατηρη-

θούν οι αντικαταστάσεις των επιλεγµένων µονάδων σε χαµηλό επίπεδο.

Η πλειοψηφία του δείγµατος των 7.336 ερωτηµατολογίων (81%) ανήκει

στο επιλεγµένο δείγµα, συνεπώς θεωρούµε ότι ο στόχος επετεύχθη. Στις

περιπτώσεις που λόγω αρνήσεων ή ακαταλληλότητας πραγµατοποιήθηκε

αντικατάσταση, 7 στις 10 ήταν πρώτη επιλογή. Η απουσία κατά την επί-

σκεψη του ερευνητή και η ακαταλληλότητα των ερωτώµενων διατηρήθη-

καν επίσης σε χαµηλά επίπεδα (124 και 58 περιπτώσεις αντίστοιχα στα

7.336 ερωτηµατολόγια). Τέλος οι αρνήσεις διατηρήθηκαν σε ικανοποιητι-

κό επίπεδο (992 αρνήσεις στις 9.498 συνολικές επαφές). Επιπλέον δεδο-

µένου ότι οι περιπτώσεις των αρνήσεων αντικαταστάθηκαν δειγµατολη-

πτικά δεν επηρεάζουν τα δειγµατοληπτικά σφάλµατα.

Τα σφάλµατα κάλυψης οφείλονται στην ακαταλληλότητα του δειγµατο-

ληπτικού πλαισίου που χρησιµοποιείται για την επιλογή του δείγµατος.

∆ειγµατοληπτικά πλαίσια που δεν περιλαµβάνουν όλες τις δειγµατοληπτικές

µονάδες ή υπάρχουν διπλές καταχωρήσεις είναι ακατάλληλα.Το µητρώο επι-

χειρήσεων είναι το πλέον πρόσφατο και περιλαµβάνει όλες τις επιχειρήσεις

της χώρας όλων των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας και των τάξεων

τζίρων. Το σηµείο αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό και διαφοροποιεί ουσια-

στικά την παρούσα έρευνα από άλλες παλαιότερες έρευνες στις οποίες δεν

υπήρχε αντιπροσώπευση όλων των κατηγοριών επιχειρήσεων στο δείγµα.

Κάθε δειγµατοληπτική έρευνα υπόκειται επίσης σε δειγµατοληπτικά

σφάλµατα. ∆ειγµατοληπτικό σφάλµα είναι η διαφορά µεταξύ της εκτίµη-
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σης µιας παραµέτρου που προκύπτει από την τυχαία επιλογή των δειγµα-

τοληπτικών µονάδων και της αντίστοιχης πληθυσµιακής παραµέτρου που

προκύπτει από την καθολική έρευνα του πληθυσµού. Οι εκτιµήσεις που

προκύπτουν από µια δειγµατοληπτική έρευνα υπόκεινται σε δειγµατολη-

πτικά σφάλµατα, είναι λοιπόν απαραίτητο για τα κυριότερα χαρακτηριστι-

κά να υπολογίζονται τα σφάλµατα αυτά ώστε να ελέγχεται η αξιοπιστία

των αποτελεσµάτων. Τα δειγµατοληπτικά σφάλµατα έχουν ληφθεί υπόψη

στο σχολιασµό των αποτελεσµάτων που γίνεται στα ακόλουθα κεφάλαια.

1.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η διενέργεια έρευνας πεδίου για τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων

εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασµό της ΠΑΕΠ για τη συγκέντρωση

των απαιτούµενων δεδοµένων και την ανάλυση αυτών για τον προσδιο-

ρισµό της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων. Η έλλει-

ψη δεδοµένων για τη ζήτηση ειδικοτήτων σε επίπεδο νοµού από υπάρ-

χουσες πηγές οδήγησε στο σχεδιασµό και τη διενέργεια της έρευνας

πεδίου µε την οποία συλλέχθηκε πλούτος στοιχείων όχι απλώς για την

υπάρχουσα και προσδοκώµενη διάρθρωση της απασχόλησης αλλά και

για πολλά άλλα χαρακτηριστικά των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των

εργαζοµένων τους.

Η σηµασία της διενεργείσας έρευνας έγκειται όχι απλώς στη συλλογή

πλούτου στοιχείων αλλά κυρίως στη συλλογή στοιχείων µε µεθοδολογία

που αφενός επιτρέπει την εξαγωγή έγκυρων συµπερασµάτων για το

σύνολο του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας συµπεριλαµβανοµένων όλων

των κατηγοριών επιχειρήσεων και αφετέρου επιτρέπει την εξαγωγή

συµπερασµάτων για τους νοµούς, τους κλάδους, τις επαγγελµατικές κατη-

γορίες και κατηγορίες επιχειρήσεων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων

του ιδιωτικού τοµέα στην ελληνική αγορά εργασίας ενώ στο επόµενο

παρουσιάζουµε τα χαρακτηριστικά των εργαζόµενων στις ιδιωτικές επιχει-

ρήσεις. Και τα δύο κεφάλαια στηρίζονται στα ευρήµατα της έρευνας πεδίου

της ΠΑΕΠ που πραγµατοποιήθηκε το 2003 µε τη µεθοδολογία που περι-

γράψαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Τα αποτελέσµατα έχουν αναχθεί

στον πληθυσµό των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των εργαζοµένων στις ιδιω-

τικές επιχειρήσεις αντιστοίχως. Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφά-

λαιο, η εξαγωγή του δείγµατος έγινε από το πλέον πλήρες αρχείο επιχειρή-

σεων και συγκεκριµένα το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ του 2000. Στο

αρχείο αυτό περιλαµβάνονται οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων οικονοµικής

δραστηριότητας και όλων των µεγεθών τζίρου και αριθµού απασχολουµέ-

νων συµπεριλαµβανοµένων και των επιχειρήσεων µε ένα µόνο εργαζόµενο.

Στο δείγµα έχουν συµπεριληφθεί µόνο οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα.

Εποµένως τα συµπεράσµατα που προκύπτουν αφορούν τις ιδιωτικές επιχει-

ρήσεις στο παρόν κεφάλαιο και τους εργαζοµένους σε αυτές στο επόµενο

κεφάλαιο ενώ δεν περιλαµβάνονται οι αυτοαπασχολούµενοι οι οποίοι δεν

έχουν συστήσει επιχείρηση και οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στο Μητρώο

της ΕΣΥΕ το οποίο χρησιµοποιήθηκε για την εξαγωγή του δείγµατος.
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Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά παρουσιάζουµε τα γενικά χαρακτηριστικά

των επιχειρήσεων και συγκεκριµένα την κλαδική διάρθρωση των επιχειρή-

σεων, τη διάρθρωση των επιχειρήσεων ανάλογα µε το τζίρο και τη γεω-

γραφική διάρθρωση των επιχειρήσεων στις διοικητικές περιφέρειες.

Ακολουθεί η διάρθρωση των επιχειρήσεων ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά

των εργαζοµένων τους: τον αριθµό εργαζοµένων, το φύλο, την ηλικία και

την προϋπηρεσία των εργαζοµένων.Στο επόµενο τµήµα παρουσιάζουµε τα

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων σε σχέση µε τις εργασιακές σχέσεις και

τις σχέσεις υπεργολαβίας που αναπτύσσουν. Στο τέταρτο τµήµα αναφερό-

µαστε στις πολιτικές προσλήψεων και κατάρτισης στις ιδιωτικές επιχειρή-

σεις ενώ στο πέµπτο τµήµα παρουσιάζουµε τη διάρθρωση των επιχειρή-

σεων ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στα προγράµµατα ενίσχυσης της

απασχόλησης του ΟΑΕ∆. Στο επόµενο τµήµα παρουσιάζεται η παρούσα

και η προσδοκώµενη διάρθρωση της απασχόλησης στις ιδιωτικές επιχει-

ρήσεις και οι απόψεις των εκπροσώπων των επιχειρήσεων για τα προσό-

ντα και τις δεξιότητες των εργαζοµένων. Ακολουθεί η διάρθρωση των επι-

χειρήσεων που έχουν κενές θέσεις. Στο επόµενο τµήµα παρουσιάζονται τα

ευρήµατα της έρευνας αναφορικά µε τις προοπτικές των επιχειρήσεων και

στο τελικό τµήµα συνοψίζονται τα συµπεράσµατα του κεφαλαίου.

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2.1.1 ΚΛΑ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στο σύνολο των ιδιωτικών επιχειρήσεων,οι κλάδοι µε το µεγαλύτερο µέγε-

θος είναι το εµπόριο (40,5%), τα ξενοδοχεία και εστιατόρια (13,6%), οι

µεταποιητικές βιοµηχανίες (12,1%) και ο κλάδος της διαχείρισης ακίνητης

περιουσίας (12,1%). Ο κλάδος των κατασκευών, ο κλάδος των µεταφορών,

αποθήκευσης, επικοινωνίας και ο κλάδος των άλλων δραστηριοτήτων

υπέρ του κοινωνικού συνόλου συµµετέχουν στο συνολικό αριθµό επιχει-
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ρήσεων µε ποσοστά 5-9%. Οι κλάδοι της γεωργίας/ κτηνοτροφίας, της

αλιείας, των ορυχείων/λατοµείων, της παροχής ρεύµατος/ φυσικού αερίου/

νερού, των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, της εκπαίδευσης

και της υγείας και µέριµνας συµµετέχουν στο σύνολο των επιχειρήσεων

µε ποσοστό µικρότερο του 2%. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η κλαδική

διάρθρωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων στο σύνολο της χώρας.

¶›Ó·Î·˜ 1: ∫Ï·‰ÈÎ‹ ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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∫Ï¿‰ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi

°ÂˆÚÁ›·, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· 10.664 1,5%

∞ÏÈÂ›· 2.165 0,3%

√Ú˘¯Â›· Î·È Ï·ÙÔÌÂ›· 100 0,0%

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜ 86.491 12,1%

¶·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜, Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÓÂÚÔ‡ 308 0,0%

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 62.051 8,7%

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÂÈÛÎÂ˘‹ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ 289.572 40,5%

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›·, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 97.326 13,6%

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜ 34.250 4,8%

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› 3.009 0,4%

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜, 86.399 12,1%
ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 4.534 0,6%

ÀÁÂ›·, Ì¤ÚÈÌÓ· 1.708 0,2%

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘¤Ú 
ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ  37.154 5,2%
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‹ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

™‡ÓÔÏÔ 715.732 100%



Είναι χαρακτηριστικό ότι στον ιδιωτικό τοµέα περισσότερες από τις

µισές επιχειρήσεις είναι εµπορικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία ή εστιατό-

ρια. Οι δύο αυτοί κλάδοι συγκεντρώνουν σχεδόν τους µισούς απασχο-

λούµενους του ιδιωτικού τοµέα. Τα χαµηλά ποσοστά των κλάδων εκπαί-

δευσης και υγείας στο σύνολο των επιχειρήσεων οφείλεται στο γεγονός

ότι οι δραστηριότητες που εντάσσονται σε αυτούς τους κλάδους έχουν

συχνότερα δηµόσιο παρά ιδιωτικό χαρακτήρα.

2.1.2 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΖΙΡΟΥ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η µεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων (85%) έχουν ετήσιο τζίρο λιγό-

τερο από 0,15 εκατοµµύρια ευρώ. Το 7,3% των επιχειρήσεων έχει ετήσιο

τζίρο 0,15-0,299 εκατοµµύρια ευρώ, το 3,2% των επιχειρήσεων έχει τζίρο

0,3-0,499 εκατοµµύρια ευρώ και το 3,3% των ιδιωτικών επιχειρήσεων έχει

τζίρο 0,5-1,499 εκατοµµύρια ευρώ. Στα επόµενα τρία κλιµάκια του τζίρου

δηλαδή από 1,5 µέχρι 4,995 εκατοµµύρια ευρώ, από 5 µέχρι 14,99 εκα-

τοµµύρια ευρώ και περισσότερα από 15 εκατοµµύρια ευρώ ανήκουν αντί-

στοιχα το 1%, το 0,3% και το 0,1% των επιχειρήσεων. Στον πίνακα 2

παρουσιάζεται η διάρθρωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων σύµφωνα µε το

κλιµάκιο τζίρου στο οποίο ανήκουν.

Το σύνολο σχεδόν των γεωργικών επιχειρήσεων (95,7%) ανήκει στο

µικρότερο κλιµάκιο τζίρου. Αντιθέτως οι επιχειρήσεις του κλάδου της

αλιείας και του κλάδου των ορυχείων και λατοµείων ανήκουν στα υψη-

λότερα κλιµάκια τζίρου. Οι επιχειρήσεις του κλάδου της µεταποίησης

αποτελούν τουλάχιστον το 12% των επιχειρήσεων σε κάθε κλιµάκιο τζί-

ρου ενώ το ποσοστό µεγαλώνει καθώς µεγαλώνει και το κλιµάκιο τζίρου.

Οι περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος,

φυσικού αερίου και νερού ανήκουν στο µικρότερο κλιµάκιο τζίρου

(90,2%). Οι επιχειρήσεις του κλάδου των κατασκευών ανήκουν σε όλα τα

κλιµάκια τζίρου µε ελάχιστο ποσοστό 4,7% αλλά υπερεκπροσωπούνται
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στο µικρότερο κλιµάκιο τζίρου. Οι επιχειρήσεις του κλάδου του εµπορί-

ου συγκεντρώνονται στο µικρότερο κλιµάκιο τζίρου αλλά σε µικρότερη

συχνότητα από άλλους κλάδους. Σε σχέση µε το µέσο όρο της οικονο-

µίας στα δύο υψηλότερα κλιµάκια τζίρου υπερεκπροσωπούνται οι κλά-

δοι της αλιείας, των ορυχείων, των µεταποιητικών βιοµηχανιών, των επι-

χειρήσεων παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, εµπορίου, µεταφορών, και των

ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών.

¶›Ó·Î·˜ 2: ¢È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ Ù˙›ÚÔ

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003

Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε όλους

τους κλάδους βρίσκεται στο µικρότερο κλιµάκιο τζίρου αποτελεί σηµα-

ντικό χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονοµίας και κατά συνέπεια και

της ελληνικής αγοράς εργασίας και θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά

υπόψη στο σχεδιασµό των όποιων πολιτικών στοχεύουν στην ενίσχυση
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∂›Â‰Ô Ù˙›ÚÔ˘ ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

0-0,1499 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 606.464 84,7%

0,15-0,299 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 52.419 7,3%

0,3-0,499 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 22.872 3,2%

0,5-1,499 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 23.553 3,3%

1,5-4,99 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 7.491 1,0%

5-14,99 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 1.955 0,3%

>15 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 978 0,1%

™‡ÓÔÏÔ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 715.732 100%



της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της απα-

σχόλησης. Το χαρακτηριστικό του µικρού µεγέθους της επιχείρησης,

συνδυαζόµενο µάλιστα µε τον οικογενειοκρατικό τρόπο οργάνωσης

µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων στην Ελλάδα συνυπάρχει µε προβλήµα-

τα ανταγωνιστικότητας τα οποία εντείνονται καθώς η διαδικασία της

ευρωπαϊκής ενοποίησης δηµιουργεί συνθήκες σκληρότερου ανταγωνι-

σµού για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

2.1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σχεδόν το 35% των ιδιωτικών επιχειρήσεων έχουν την έδρα τους στην

περιφέρεια Αττικής ενώ το 18% των επιχειρήσεων έχουν την έδρα τους

στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η µεγάλη αυτή συγκέντρωση

επιχειρήσεων στην Αττική και κατά δεύτερο λόγο στην Κεντρική

Μακεδονία αποτελεί ένδειξη της πληµµελούς περιφερειακής ανάπτυξης

κατά το παρελθόν και υποδεικνύει την αναγκαιότητα ενίσχυσης της οικο-

νοµικής δραστηριότητας στις περιφέρειες. Στη Θεσσαλία βρίσκεται το

6,2% των επιχειρήσεων, στην Κρήτη το 5,6% των επιχειρήσεων, στη

∆υτική Ελλάδα το 5,3%, στην Πελοπόννησο και στην Ανατολική

Μακεδονία - Θράκη το 5,1% των επιχειρήσεων. Μικρότερα ποσοστά επι-

χειρήσεων βρίσκονται στη Στερεά Ελλάδα (4,7%), στο Νότιο Αιγαίο

(4,4%), στην Ήπειρο (3,1%), στη ∆υτική Μακεδονία (2,9%), στα Ιόνια

Νησιά (2,9%) και στο Βόρειο Αιγαίο (2%). Η γεωγραφική διάρθρωση

των επιχειρήσεων παρουσιάζεται στον πίνακα 3.

Όσον αφορά την κλαδική διάρθρωση σε κάθε µία περιφέρεια µπο-

ρούµε να κάνουµε τις ακόλουθες παρατηρήσεις. Οι περιφέρειες µε την

υψηλότερη συγκέντρωση επιχειρήσεων γεωργίας και κτηνοτροφίας σε

σχέση µε το µέσο όρο της χώρας είναι η ∆υτική Μακεδονία και η Ήπει-

ρος ενώ µε τη µικρότερη το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο και η Αττική.
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Μεγαλύτερη συγκέντρωση µεταποιητικών βιοµηχανιών σε σχέση µε το

µέσο όρο της χώρας έχουν το Βόρειο Αιγαίο, η Κεντρική Μακεδονία και

η Πελοπόννησος. Μεγάλη συγκέντρωση επιχειρήσεων κατασκευών

εµφανίζονται σε σχέση µε το µέσο όρο της χώρας στη ∆υτική Ελλάδα,

στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Υψηλότερο του µέσου όρου

ποσοστό επιχειρήσεων εµπορίου παρουσιάζεται στις περιφέρειες

Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδος. Οι

επιχειρήσεις του κλάδου των ξενοδοχείων και εστιατορίων εµφανίζουν

τη µεγαλύτερη συγκέντρωση στις νησιωτικές περιφέρειες αλλά και στις

περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου. Οι επιχειρήσεις

του κλάδου της εκπαίδευσης εµφανίζουν µεγαλύτερη συγκέντρωση στις

περιφέρειες Αττικής,∆υτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Θεσσαλίας σε σχέση

µε το µέσο όρο της χώρας ενώ οι επιχειρήσεις του κλάδου της υγείας

εµφανίζουν µεγαλύτερη συγκέντρωση στις περιφέρειες Αττικής και

Κεντρικής Μακεδονίας συγκριτικά µε το µέσο όρο της χώρας. Γενικά

µπορούµε να διακρίνουµε κάποια κλαδική εξειδίκευση στις γεωγραφικές

περιφέρειες χωρίς όµως να υπάρχουν σηµαντικότατες αποκλίσεις µετα-

ξύ των περιφερειών. Στο επίπεδο του νοµού οι υπάρχουσες αποκλίσεις

είναι περισσότερο έντονες.

Σε όλες τις περιφέρειες ο κλάδος µε το υψηλότερο ποσοστό επιχει-

ρήσεων είναι ο κλάδος του εµπορίου εκτός από την περιφέρεια των

Ιονίων Νήσων. Ο κλάδος των ξενοδοχείων και εστιατορίων είναι δεύτε-

ρος σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες εκτός από τα Ιόνια Νησιά στα

οποία είναι ο πολυπληθέστερος κλάδος και στην Αττική στην οποία ο

κλάδος της µεταποίησης είναι δεύτερος και ο κλάδος των ξενοδοχείων

και εστιατορίων τρίτος.
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¶›Ó·Î·˜ 3: °ÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· – £Ú¿ÎË 36.189 5,1%

∞ÙÙÈÎ‹ 248.778 34,8%

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 14.633 2,0%

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 38.127 5,3%

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 21.095 2,9%

◊ÂÈÚÔ˜ 21.839 3,1%

£ÂÛÛ·Ï›· 44.664 6,2%

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 20.960 2,9%

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 128.415 17,9%

∫Ú‹ÙË 40.156 5,6%

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 31.313 4,4%

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 36.173 5,1%

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 33.389 4,7%

™‡ÓÔÏÔ 715.732 100%



2.2 ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑ-
ΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ

2.2.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ

Η µεγάλη πλειοψηφία των ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά µικρού

µεγέθους. Το 43% των επιχειρήσεων λειτουργούν µε έναν µόνο εργαζό-

µενο ενώ περισσότερες από τις µισές επιχειρήσεις λειτουργούν µε έναν

ή δύο εργαζόµενους (69,5%). Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρή-

σεων έχει µέχρι 10 εργαζόµενους (96%). Οι επιχειρήσεις µε περισσότε-

ρους από 100 εργαζόµενους ανέρχονται στο 0,15% του συνόλου των

ιδιωτικών επιχειρήσεων. Οι ελληνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι εξαιρε-

τικά µικρές τόσο ως προς το τζίρο όσο και ως προς τον αριθµό των

απασχολουµένων τους. Ουσιαστικά τα δύο αυτά χαρακτηριστικά αποτε-

λούν τις δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος.Λόγω του µικρού µεγέθους της

συντριπτικής πλειοψηφίας των ελληνικών επιχειρήσεων απαιτείται πολύ

συχνά η υιοθέτηση διαφορετικών πολιτικών παρεµβάσεων για την ενί-

σχυση της ανταγωνιστικότητας ή της απασχόλησης συγκριτικά µε τις

πολιτικές που υιοθετούνται σε άλλα κράτη στα οποία το µέγεθος των

επιχειρήσεων είναι πολύ µεγαλύτερο. Το κριτήριο του µεγέθους της επι-

χείρησης επηρεάζει πολλά άλλα χαρακτηριστικά της επιχείρησης όπως

για παράδειγµα τις πολιτικές κατάρτισης της επιχείρησης και εποµένως

θα πρέπει να λαµβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη στο σχεδιασµό των πολι-

τικών. Η κατανοµή των ιδιωτικών επιχειρήσεων ανάλογα µε τον αριθµό

εργαζοµένων που απασχολούν παρουσιάζεται στον πίνακα 4.

Από τις επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι 20 εργαζόµενους, οι

περισσότερες είναι επιχειρήσεις εµπορικές ενώ στις επιχειρήσεις µε

περισσότερους από 20 εργαζόµενους οι περισσότερες είναι µεταποιητι-

κές βιοµηχανίες και ακολουθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου των µετα-

53



φορών και επικοινωνιών. Οι γεωργικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις και

οι επιχειρήσεις του κλάδου της αλιείας είναι ιδιαιτέρως µικρές επιχειρή-

σεις σε σχέση µε το µέσο όρο της χώρας. Αντιθέτως οι επιχειρήσεις του

κλάδου των ορυχείων/ λατοµείων, των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών

οργανισµών και της υγείας και µέριµνας είναι µεγαλύτερες σε σχέση µε

το µέσο όρο της χώρας. Η κλαδική διάρθρωση των επιχειρήσεων ανά-

λογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων τους παρουσιάζεται στον πίνακα 5.

¶›Ó·Î·˜ 4: ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÈ˜ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

1 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ 306.609 42,84%

2 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ 190.532 26,62%

3 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ 82.005 11,46%

4 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ 42.430 5,93%

5 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ 24.933 3,48%

6-10 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ 42.538 5,94%

11-20 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ 15.489 2,16%

21-50 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ 8.656 1,21%

51-100 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ 1.399 0,20%

101-200 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ 625 0,09%

201-500 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ 289 0,04%

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 500 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ 228 0,03%

™‡ÓÔÏÔ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 715.732 100%



¶›Ó·Î·˜ 5: ∫Ï·‰ÈÎ‹ ‰È¿ÚıÚˆÛË ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔÓ ·ÚÈı-
Ìfi ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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∫Ï¿‰ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 10 ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ 

ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi 10 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜

°ÂˆÚÁ›·, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· 99,0% 1,0%

∞ÏÈÂ›· 98,6% 1,4%

√Ú˘¯Â›· Î·È Ï·ÙÔÌÂ›· 31,0% 69,0%

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜ 92,5% 7,5%

¶·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜, 91,2% 8,8%
Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÓÂÚÔ‡

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 96,2% 3,8%

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, 97,4% 2,6%
ÂÈÛÎÂ˘‹ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 96,1% 3,9%

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜ 96,8% 3,2%

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› 95,8% 4,1%
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, 97,0% 3,0%
ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜, ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 91,4% 8,6%

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 88,3% 11,7%

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ·ÚÔ¯‹˜ 95,5% 4,5%
˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ 
Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‹ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

™‡ÓÔÏÔ 96,3% 3,7%



2.2.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ

Στο σύνολο των 715.732 ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι 327.353 επιχειρήσεις

απασχολούν µόνο άνδρες, οι 121.244 επιχειρήσεις απασχολούν µόνο

γυναίκες ενώ οι 267.134 επιχειρήσεις απασχολούν άνδρες και γυναίκες.

Στις επιχειρήσεις µε ένα µόνο εργαζόµενο δηλαδή ουσιαστικά στους

αυτοαπασχολούµενους ο αριθµός των ανδρών είναι διπλάσιος από τον

αριθµό των γυναικών. Σε επιχειρήσεις µε περισσότερους από 50 εργα-

ζόµενους δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόµενους

µόνο του ενός φύλου. Η κατανοµή των ιδιωτικών επιχειρήσεων ανάλογα

µε το φύλο των εργαζοµένων τους επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από

το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχόλησης µεταξύ των ανδρών σε

σύγκριση µε τις γυναίκες οι οποίες συγκριτικά µε τους άνδρες υπερεκ-

προσωπούνται στη µισθωτή απασχόληση και στη µη αµειβόµενη απα-

σχόληση στις οικογενειακές επιχειρήσεις.

2.2.3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ

Στο 32% του συνόλου των ιδιωτικών επιχειρήσεων απασχολούνται εργαζό-

µενοι µέχρι 29 ετών, στο 73% των επιχειρήσεων απασχολούνται εργαζόµενοι

ηλικίας 30-49 ετών και στο 41% των επιχειρήσεων απασχολούνται εργαζόµε-

νοι µεγαλύτεροι των 50 ετών1. Στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας

– Θράκης, οι απασχολούµενοι των επιχειρήσεων είναι µεγαλύτερης ηλικίας

σε σύγκριση µε το µέσο όρο της χώρας.Αντιθέτως στις περιφέρειες Βορείου

Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου οι εργαζόµενοι των ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι

νεότεροι συγκριτικά µε το µέσο όρο της χώρας. Το στοιχείο αυτό αποτελεί

παράγοντα δυναµισµού για τις τελευταίες δύο περιφέρειες.
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1  Η άθροιση των ποσοστών υπερβαίνει το 100% καθότι αρκετές επιχειρήσεις απασχολούν εργαζόµενους
από περισσότερες της µίας ηλικιακής οµάδας.



Στον κλάδο των µεταφορών µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων απασχο-

λεί εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας ενώ στους κλάδους των ορυχείων,

ξενοδοχείων και της υγείας και µέριµνας µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων

απασχολεί εργαζόµενους νεαρής και µέσης ηλικίας (µέχρι 50 ετών).

2.2.4 ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ανάλυση των στοιχείων των ετών προϋπηρεσίας στις επιχειρήσεις δεί-

χνει ότι στο σύνολο των επιχειρήσεων ο αριθµός των νεοπροσληφθέ-

ντων εργαζοµένων είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των παλαιότερων

υπαλλήλων. Συγκεκριµένα ο µέσος όρος ανδρών εργαζοµένων µε λιγό-

τερο από δύο έτη προϋπηρεσίας είναι υψηλότερος του µέσου όρου των

ανδρών εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 2-6 έτη, ενώ ο δεύτερος είναι

υψηλότερος του µέσου όρου ανδρών εργαζοµένων µε 7-15 και περισ-

σότερα από 15 έτη προϋπηρεσίας. Αντίστοιχα αποτελέσµατα παρατη-

ρούνται και για τις γυναίκες για το σύνολο των επιχειρήσεων. Το εύρηµα

αυτό πιθανώς να αποτελεί την ένδειξη µίας κινητικότητας των εργαζοµέ-

νων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, λαµβανοµένου µάλιστα υπόψη ότι στο

σύνολο της αγοράς εργασίας η Ελλάδα κατέχει έναν από τους υψηλό-

τερους δείκτες µονιµότητας στις θέσεις απασχόλησης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφοροποιήσεις αυτών των µεγεθών

κατά κλάδο. Στη γεωργία, αλιεία και ειδικά στα ορυχεία/ λατοµεία παρου-

σιάζονται όπως είναι αναµενόµενο υψηλότερα ποσοστά εργαζοµένων µε

µεγάλη προϋπηρεσία σε σύγκριση µε τους νεοπροσληφθέντες εργαζό-

µενους. Στις µεταποιητικές βιοµηχανίες και στο εµπόριο η πλειοψηφία

των ανδρών και γυναικών εργαζοµένων εργάζονται εκεί για έξι ή λιγότε-

ρα έτη. Στις κατασκευές ο µέσος όρος των νεοπροσληφθέντων είναι

µεγαλύτερος από τις άλλες κατηγορίες. Στα ξενοδοχεία/ εστιατόρια

ισχύει ό,τι και στο σύνολο της οικονοµίας. Στον κλάδο της εκπαίδευσης

57



αντιθέτως υπερτερούν κατά πολύ οι εργαζόµενοι άνδρες που εργάζο-

νται για περισσότερα από 15 έτη. Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι υψηλά

επίπεδα µονιµότητας εµφανίζονται σε επιχειρήσεις µε πολύ µεγάλο αριθ-

µό εργαζοµένων ή/και σε επιχειρήσεις µε πολύ υψηλά επίπεδα τζίρου. Το

στοιχείο αυτό δείχνει ότι πιθανώς οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις να παρέ-

χουν µεγαλύτερη σταθερότητα στις θέσεις απασχόλησης που παρέχουν

και αφετέρου οι θέσεις στις επιχειρήσεις αυτές να είναι περισσότερο επι-

θυµητές από τους εργαζόµενους οι οποίοι δεν επιθυµούν να µετακινη-

θούν από τις θέσεις αυτές.

2.3 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

2.3.1 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην πλειοψηφία των ιδιωτικών επιχειρήσεων απασχολούνται εργαζόµε-

νοι µόνο πλήρους απασχόλησης. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που

απασχολούν εργαζόµενους πλήρους και εργαζόµενους µερικής απα-

σχόλησης προσεγγίζει το 10% ενώ µόνο στο 1% του συνόλου των επι-

χειρήσεων απασχολείται προσωπικό µόνο µερικής απασχόλησης. Η

χρήση της πλήρους και µερικής απασχόλησης στις ιδιωτικές επιχειρή-

σεις απεικονίζεται στον πίνακα 6.

Σε σύγκριση µε το µέσο όρο της χώρας, στις περιφέρειες της

Ανατολικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Κρήτης εµφανίζονται περισσό-

τερες επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν είτε αποκλειστικά µερική απα-

σχόληση είτε συνδυασµό πλήρους και µερικής απασχόλησης. Οι διαφο-

ροποιήσεις αυτές συνδέονται µε την κλαδική εξειδίκευση των περιφερει-

ών αυτών.

Αρκετές διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται και ως προς την κλαδική

διάρθρωση των επιχειρήσεων σε σχέση µε τη χρήση πλήρους ή µερικής
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απασχόλησης. Συχνότερη είναι η χρήση της µερικής απασχόλησης

στους κλάδους της γεωργίας/ κτηνοτροφίας και των ορυχείων/ λατοµεί-

ων. Τα κλαδικά στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα 7.

¶›Ó·Î·˜ 6: ¶Ï‹ÚË˜ Î·È ÌÂÚÈÎ‹ ··Û¯fiÏËÛË ÛÙÈ˜ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003

59

∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÌfiÓÔ Ï‹ÚÔ˘˜ 638.398 89,2%

··Û¯fiÏËÛË˜

∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÌfiÓÔ ÌÂÚÈÎ‹˜ 8.676 1,2%

··Û¯fiÏËÛË˜

∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ï‹ÚÔ˘˜ 68.657 9,6%

Î·È ÌÂÚÈÎ‹˜ ··Û¯fiÏËÛË˜

™‡ÓÔÏÔ 715.732 100%



¶›Ó·Î·˜ 7: ¶Ï‹ÚË˜ Î·È ÌÂÚÈÎ‹ ··Û¯fiÏËÛË ÛÙÈ˜ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹-
ÛÂÈ˜ ·Ó¿ ÎÏ¿‰Ô

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003

60

∫Ï¿‰ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¶ÔÛÔÛÙfi ¶ÔÛÔÛÙfi ¶ÔÛÔÛÙfi 
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ  ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ  ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂ 

ÌÂ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜  ÌÂ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜  ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 
ÌfiÓÔ Ï‹ÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÌÂÚÈÎ‹˜ Ï‹ÚÔ˘˜ & ÌÂÚÈÎ‹˜ 
··Û¯fiÏËÛË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜

°ÂˆÚÁ›·, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· 77,3% 5,6% 17,2%

∞ÏÈÂ›· 95,4% 3,7% 0,8%

√Ú˘¯Â›· Î·È Ï·ÙÔÌÂ›· 52,5% 2,8% 44,7%

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜ 90,4% 0,5% 9,0%

¶·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜, 100% 0% 0%
Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÓÂÚÔ‡

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 91,1% 2,0% 6,9%

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, 91,7% 0,5% 7,8%
ÂÈÛÎÂ˘‹ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 80,1% 1,7% 18,2%

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË, 91,1% 0% 8,9%
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆ- 99,4% 0% 0,6%
ÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘-
Û›·˜, ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜, ÂÌÔÚÈÎ¤˜ 88,3% 2,9% 8,8%
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 82,8% 0% 17,2%

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 97,1% 2,6% 0,3%

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ·ÚÔ¯‹˜ 
˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘¤Ú ÙÔ˘ 
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È   89,9% 2,1% 7,9%
¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡  
‹ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

™‡ÓÔÏÔ 89,2% 1,2% 9,6%



2.3.2 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΣΤΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το θέµα των υπερωριών και συγκεκριµένα ο βαθµός στον οποίο χρησι-

µοποιούνται από τις επιχειρήσεις διερευνήθηκε µε σχετικά ερωτήµατα

στην έρευνα πεδίου. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων για το σύνολο των

ιδιωτικών επιχειρήσεων έδειξε ότι το 77,2% αυτών ούτε χρησιµοποιεί

ούτε προτίθεται να χρησιµοποιήσει υπερωρίες. Το 6,4% των ιδιωτικών

επιχειρήσεων δήλωσε ότι χρησιµοποιεί συστηµατικά υπερωρίες ενώ το

9,9% των επιχειρήσεων τις χρησιµοποιεί ευκαιριακά. Ένας πολύ µικρός

αριθµός επιχειρήσεων δήλωσε ότι δεν χρησιµοποιεί σήµερα υπερωρια-

κή απασχόληση του προσωπικού αλλά προτίθεται να το κάνει µελλοντι-

κά (0,5%). Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα.

¶›Ó·Î·˜ 8: ∆ÚfiÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων κατά περιφέρεια δείχνει ότι υπάρχουν

αρκετές διαφοροποιήσεις µεταξύ των περιφερειών ως προς την αντιµετώπι-

ση του θέµατος των υπερωριών. Για παράδειγµα η συστηµατική χρήση υπε-
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∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

™˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË ˘ÂÚˆÚÈÒÓ 46.145 6,4%

∂˘Î·ÈÚÈ·Î‹ ¯Ú‹ÛË ˘ÂÚˆÚÈÒÓ 71.038 9,9%

¢ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ˘ÂÚˆÚ›Â˜ 3.766 0,5%

·ÏÏ¿ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ

√‡ÙÂ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› Ô‡ÙÂ 552.829 77,2%

ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ

¢°/ ¢∞ 41.953 5,9%

™‡ÓÔÏÔ 715.732 100%



ρωριών διαφέρει σηµαντικά ανάλογα µε την περιφέρεια. Ενώ στο σύνολο της

χώρας ανέρχεται σε 6,4%, στη ∆υτική Μακεδονία υπολογίζεται σε 38% ενώ

στο Νότιο Αιγαίο σε 21,6%.Στο Βόρειο Αιγαίο, στην Κεντρική Μακεδονία και

στη Στερεά Ελλάδα γίνεται επίσης υψηλότερη χρήση υπερωριακής απασχό-

λησης συγκριτικά µε το µέσο όρο της χώρας. Η ευκαιριακή χρήση υπερω-

ριών είναι ιδιαίτερα υψηλή στο Βόρειο Αιγαίο, στη ∆υτική Μακεδονία, στη

Κεντρική Μακεδονία, στο Νότιο Αιγαίο και στη Στερεά Ελλάδα. Τα περιφε-

ρειακά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 9.

¶›Ó·Î·˜ 9: ∆ÚfiÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ ·Ó¿
ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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™˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ∂˘Î·ÈÚÈ·Î‹ ¢ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› √‡ÙÂ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ¢°/ ¢∞
¯Ú‹ÛË ¯Ú‹ÛË ˘ÂÚˆÚ›Â˜ Ô‡ÙÂ ÚÔÙ›ıÂÙ·È

˘ÂÚˆÚÈÒÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ ·ÏÏ¿ ÚÔÙ›ıÂÙ·È  Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 3,6% 9,9% 0,0% 85,7% 0,8%
– £Ú¿ÎË

∞ÙÙÈÎ‹ 4,0% 6,4% 0,8% 80,9% 7,9%

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 8,3% 17,2% 0,3% 64,2% 10,0%

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 6,2% 11,6% 0,1% 76,8% 5,2%

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 38,0% 20,0% 0,0% 39,1% 2,8%

◊ÂÈÚÔ˜ 1,4% 5,8% 0,8% 90,1% 1,9%

£ÂÛÛ·Ï›· 1,0% 7,5% 1,5% 83,5% 6,5%

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 2,1% 6,7% 0,0% 91,2% 0,0%

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 7,5% 15,6% 0,3% 74,4% 2,1%

∫Ú‹ÙË 2,3% 1,0% 0,2% 95,6% 0,8%

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 21,6% 14,8% 0,0% 41,6% 22,0%

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 2,4% 2,4% 0,0% 95,0% 0,2%

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 11,4% 25,1% 0,9% 48,8% 13,8%

™‡ÓÔÏÔ 6,4% 9,9% 0,5% 77,2% 5,9%



∆ιαφοροποιήσεις σε σχέση µε τη χρήση της υπερωριακής απασχό-

λησης παρουσιάζονται όπως είναι αναµενόµενο και µεταξύ των κλάδων

οικονοµικής δραστηριότητας. Συγκεκριµένα η συστηµατική χρήση των

υπερωριών είναι συχνότερη στους κλάδους της γεωργίας/ κτηνοτροφίας,

των µεταποιητικών βιοµηχανιών και της εκπαίδευσης. Η ευκαιριακή

χρήση της υπερωριακής απασχόλησης είναι περισσότερο διαδεδοµένη

στις επιχειρήσεις των κλάδων της γεωργίας/ κτηνοτροφίας, των ορυχεί-

ων/ λατοµείων, των µεταποιητικών βιοµηχανιών, διαχείρισης, των κατα-

σκευών, της υγείας/ µέριµνας και άλλων δραστηριοτήτων. Τα αποτελέ-

σµατα για την αντιµετώπιση του θέµατος των υπερωριών κατά κλάδο

οικονοµικής δραστηριότητας παρουσιάζονται στον πίνακα 10.

¶›Ó·Î·˜ 10: ∆ÚfiÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ
·Ó¿ ÎÏ¿‰Ô

63

KÏ¿‰ÔÈ ™˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ∂˘Î·ÈÚÈ·Î‹ ¢ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› √‡ÙÂ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ¢°/ ¢∞
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¯Ú‹ÛË ¯Ú‹ÛË ˘ÂÚˆÚ›Â˜ Ô‡ÙÂ ÚÔÙ›ıÂÙ·È
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ ·ÏÏ¿ ÚÔÙ›ıÂÙ·È  Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ

Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ

°ÂˆÚÁ›·, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· 16,4% 15,1% 0,0% 66,0% 2,4%

∞ÏÈÂ›· 2,3% 0,9% 0,0% 96,9% 0,0%

√Ú˘¯Â›· Î·È Ï·ÙÔÌÂ›· 7,3% 22,2% 0,0% 70,5% 0,0%

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ 7,6% 12,9% 0,5% 72,8% 6,2%
‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜

¶·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ 1,0% 3,2% 0,0% 95,8% 0,0%
ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜, Ê˘ÛÈÎÔ‡ 
·ÂÚ›Ô˘, ÓÂÚÔ‡

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 5,9% 13,9% 0,8% 75,2% 4,2%

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi 7,0% 8,5% 0,6% 76,9% 7,0%
ÂÌfiÚÈÔ, ÂÈÛÎÂ˘‹ 
Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È 7,3% 7,8% 0,1% 80,9% 3,8%
ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·



Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι συστηµατική χρήση υπερωριών γίνεται

σε επιχειρήσεις µεγαλύτερου τζίρου και κυρίως σε επιχειρήσεις µε µεγά-

λο αριθµό εργαζοµένων. Το ίδιο ισχύει και για την ευκαιριακή χρήση υπε-

ρωριών. Το εύρηµα αυτό πιθανώς να οφείλεται στην πληµµελή δήλωση

των υπερωριών από τις µικρότερες επιχειρήσεις. Όσον αφορά την πρό-

θεση των επιχειρήσεων που δεν χρησιµοποιούν σήµερα υπερωρίες, να

τις χρησιµοποιήσουν στο µέλλον, δεν παρουσιάζονται σηµαντικές δια-

φοροποιήσεις ανάλογα µε το µέγεθος της απασχόλησης και το τζίρο.

Εκτός από τη συχνότητα χρησιµοποίησης υπερωριακής απασχόλη-
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KÏ¿‰ÔÈ ™˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ∂˘Î·ÈÚÈ·Î‹ ¢ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› √‡ÙÂ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ¢°/ ¢∞
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¯Ú‹ÛË ¯Ú‹ÛË ˘ÂÚˆÚ›Â˜ Ô‡ÙÂ ÚÔÙ›ıÂÙ·È
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ ·ÏÏ¿ ÚÔÙ›ıÂÙ·È  Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ

Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, 6,7% 9,8% 1,0% 76,5% 5,9%
·Ôı‹ÎÂ˘ÛË,
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ 0,3% 0,6% 0,0% 68,2% 30,8%
¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ›
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ 3,2% 10,8% 0,0% 80,9% 5,1%
ÂÚÈÔ˘Û›·˜, 
ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜,
ÂÌÔÚÈÎ¤˜ 
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 7,8% 0,7% 0,0% 77,3% 14,2%

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 0,0% 20,4% 0,0% 56,1% 23,5%

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ 3,6% 11,5% 1,5% 79,8% 3,6%
·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 
˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡
Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ
˘ËÚÂÛÈÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡
‹ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

™‡ÓÔÏÔ 6,4% 9,9% 0,5% 77,2% 5,9%



σης διερευνήθηκαν οι λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις στη χρήση

της υπερωριακής απασχόλησης. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που δόθη-

καν, οι µισές περίπου επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι η πρακτική των υπε-

ρωριών κοστίζει τελικά λιγότερο από άλλες λύσεις. Επιπλέον για το 14%

των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν υπερωρίες, ο σηµαντικότερος

λόγος χρήσης των υπερωριών είναι ότι οποιαδήποτε άλλη λύση δηµι-

ουργεί επιπρόσθετες δυσκολίες στην οµαλή λειτουργία της επιχείρησης.

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι το 10% των επιχειρήσεων χρησιµοποιεί

υπερωρίες διότι θεωρεί ότι το κόστος της µερικής απασχόλησης είναι

ιδιαίτερα υψηλό ενώ το 7,7% των επιχειρήσεων υποστηρίζει ότι η χρήση

των υπερωριών οφείλεται κατά κύριο λόγο στη συνήθεια της επιχείρησης

να χρησιµοποιεί το προσωπικό της υπερωριακά όταν παραστεί ανάγκη.

Άξια προσοχής από τους φορείς χάραξης εργασιακών πολιτικών είναι η

απάντηση που δίνει το 7,7% των επιχειρήσεων σύµφωνα µε την οποία οι

επιχειρήσεις αυτές αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση κατάλλη-

λου εργατικού δυναµικού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απάντηση του

5,5% των επιχειρήσεων σύµφωνα µε την οποία είναι δύσκολο να βρεθεί

εργατικό δυναµικό µερικής απασχόλησης. Το γεγονός ότι ένα ποσοστό

επιχειρήσεων δηλώνει δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλου προσωπικού θα

µπορούσε να θεωρηθεί ενθαρρυντικό στοιχείο για την αύξηση της απα-

σχόλησης. Βέβαια από την απάντηση που δίνεται στο σχετικό ερώτηµα

δεν είναι δυνατό να διαφανεί αν οι δυσκολίες οφείλονται στα χαρακτη-

ριστικά των θέσεων ή στα χαρακτηριστικά των ανέργων. Τα αποτελέσµα-

τα σχετικά µε τον κυριότερο λόγο για τον οποίο χρησιµοποιείται υπε-

ρωριακή απασχόληση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις παρουσιάζονται στον

πίνακα 11.
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¶›Ó·Î·˜ 11: ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÂÚˆÚÈÒÓ

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003

Οι κυριότεροι λόγοι για τη χρήση των υπερωριών διαφοροποιούνται

ως ένα βαθµό µεταξύ των περιφερειών. Η δυσκολία εύρεσης κατάλληλου

προσωπικού είναι σε σχέση µε το σύνολο της χώρας υψηλότερη στις
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§fiÁÔÈ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÂÚˆÚÈÒÓ ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

∏ Ú·ÎÙÈÎ‹ ÙˆÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ 57.438 47,5%

ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË 

ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¿ÏÏÂ˜ Ï‡ÛÂÈ˜

∏ ÂÈ¯Â›ÚËÛË ¤¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ 9.291 7,7%

Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi

˘ÂÚˆÚÈ·Î¿

√ÔÈ·‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏË Ï‡ÛË 17.021 14,1%

‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÂÈÚfiÛıÂÙÂ˜ 

‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ 

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜

∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂÈ˜  9.299 7,7%

Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi

∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂÈ˜ ÂÚÁ·ÙÈÎfi 6.626 5,5%

‰˘Ó·ÌÈÎfi ÌÂÚÈÎ‹˜ ··Û¯fiÏËÛË˜

∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ ÙË˜ ÌÂÚÈÎ‹˜  12.242 10,1%

··Û¯fiÏËÛË˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ·

˘„ËÏfi

¢°/ ¢∞ 9.032 7,5%

™‡ÓÔÏÔ 120.949 100%



περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς

Ελλάδος. Επίσης η δυσκολία εξεύρεσης προσωπικού µερικής απασχόλη-

σης είναι υψηλότερη στις περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων

Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Νότιου Αιγαίου και Πελοποννήσου. Η

απάντηση ότι το κόστος της µερικής απασχόλησης είναι υψηλό είναι

συχνότερη στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου,∆υτικής Ελλάδος,∆υτικής

Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Οι

απαντήσεις περί υψηλού κόστους της µερικής απασχόλησης και περί

δυσκολίας εύρεσης προσωπικού µερικής απασχόλησης απεικονίζουν τη

δυσκολία που υπάρχει στην ελληνική αγορά εργασίας σχετικά µε την

προώθηση της µερικής απασχόλησης τόσο από την πλευρά των επιχει-

ρήσεων όσο και από την πλευρά των εργαζοµένων.

2.3.3 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η πλειοψηφία των ιδιωτικών επιχειρήσεων δεν έχουν αναπτύξει υπεργο-

λαβικές σχέσεις µε άλλες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που έχουν υπερ-

γολαβικές σχέσεις φαίνονται διατεθειµένες να τις διατηρήσουν στο µέλ-

λον ενώ όσες δεν έχουν τέτοιες σχέσεις δεν δείχνουν πρόθυµες να

αποκτήσουν τέτοιες σχέσεις στο µέλλον. Το µέγεθος της επιχείρησης

φαίνεται ότι αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που επηρεάζει τη συχνότη-

τα ύπαρξης υπεργολαβικών σχέσεων. Όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος

της επιχείρησης είτε µετριέται µε το τζίρο είτε µετριέται µε τον αριθµό

των απασχολουµένων τόσο συχνότερη είναι η ύπαρξη υπεργολαβικών

σχέσεων. Ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο αναπτύσσονται υπερ-

γολαβικές σχέσεις είναι η φύση της δραστηριότητας της επιχείρησης. Η

µείωση του κόστους παραγωγής αναφέρεται ως ένας από τους παράγο-

ντες που συµβάλλουν στην ανάπτυξη υπεργολαβιών. Ενδιαφέρον παρου-

σιάζει το γεγονός ότι το 18% περίπου των επιχειρήσεων υποστηρίζει ότι
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ένας από τους λόγους για τους οποίους έχει δηµιουργήσει σχέσεις

υπεργολαβίας είναι η δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλου προσωπικού. Στην

πλειοψηφία των επιχειρήσεων υποστηρίζεται ότι η ύπαρξη υπεργολαβι-

κών σχέσεων δεν µετέβαλε την απασχόληση στην αρχική επιχείρηση.

Στους πίνακες 12-15 παρουσιάζονται οι κατανοµές των ιδιωτικών επιχει-

ρήσεων ανάλογα µε τη συχνότητα ανάπτυξης υπεργολαβικών σχέσεων,

τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και τους λόγους ύπαρξης υπεργο-

λαβικών σχέσεων.

¶›Ó·Î·˜ 12: ⁄·ÚÍË ˘ÂÚÁÔÏ·‚ÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÛÙÈ˜ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

∏ ÂÈ¯Â›ÚËÛË ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ 48.244 6,7%

Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·

˘ÂÚÁÔÏ·‚ÈÎ‹ Û¯¤ÛË ÌÂ ¿ÏÏË 

ÂÈ¯Â›ÚËÛË

∏ ÂÈ¯Â›ÚËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ 664.206 92,8%

Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· 

˘ÂÚÁÔÏ·‚ÈÎ‹ Û¯¤ÛË ÌÂ ¿ÏÏË 

ÂÈ¯Â›ÚËÛË

¢°/¢∞ 3.281 0,5%

™‡ÓÔÏÔ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 715.732 100%



¶›Ó·Î·˜ 13: ⁄·ÚÍË ˘ÂÚÁÔÏ·‚ÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÛÙÈ˜ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈ-
Ú‹ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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ª¤ÁÂıÔ˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 

ÛÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤Ù˘Í·Ó ˘ÂÚÁÔÏ·‚ÈÎ¤˜ 

Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜

1 ¿ÙÔÌÔ 5,1%

2 ¿ÙÔÌ· 4,6%

3 ¿ÙÔÌ· 8,4%

4 ¿ÙÔÌ· 8,7%

5 ¿ÙÔÌ· 11,9%

6-10 ¿ÙÔÌ· 13,9%

11-20 ¿ÙÔÌ· 16,0%

21-50 ¿ÙÔÌ· 14,2%

51-100 ¿ÙÔÌ· 20,9%

101-200 ¿ÙÔÌ· 25,4%

201-500 ¿ÙÔÌ· 24,8%

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 500 ¿ÙÔÌ· 29,1%

™‡ÓÔÏÔ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 6,7%



¶›Ó·Î·˜ 14: ⁄·ÚÍË ˘ÂÚÁÔÏ·‚ÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÛÙÈ˜ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈ-
Ú‹ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ Ù˙›ÚÔ ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003

¶›Ó·Î·˜ 15: √È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ·Ó¤Ù˘Í·Ó ˘ÂÚÁÔÏ·‚ÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¤ÙË2 

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 
∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˙›ÚÔ˘ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤Ù˘Í·Ó ˘ÂÚÁÔÏ·‚ÈÎ¤˜  

Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜

<0,1499 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 6,3%

0,15-0,299 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 7,5%

0,3-0,499 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 9,9%

0,5-1,499 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 10,7%

1,5-4,99 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 13,6%

5-14,99 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 14,7%

>15 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 19,1%

™‡ÓÔÏÔ 6,7%

§fiÁÔÈ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

º‡ÛË ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ 71,6%
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜

∞˘Ù‹ Ë Ú·ÎÙÈÎ‹ Â›Ó·È Â˘Ú¤ˆ˜ ‰È·‰Â‰ÔÌ¤ÓË 17,6%

ŒÏÏÂÈ„Ë ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ 17,7%

ªÂ›ˆÛË ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 24,5%

∫¿Ï˘„Ë ¿ÁÈˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ 21,8%

∫¿Ï˘„Ë ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ 21,7%

2  ∆υνατότητα πολλαπλών απαντήσεων



2.4 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΤΗΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2.4.1 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο τρόπος µε τον οποίο οι επιχειρήσεις αναζητούν εργαζόµενους

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο σύνολο των επιχειρήσεων οι

κυρίαρχος τρόπος εξεύρεσης κατάλληλου προσωπικού είναι µέσω κοι-

νωνικών δικτύων. Οι Έλληνες επιχειρηµατίες, σύµφωνα µε τα αποτελέ-

σµατα της έρευνας, εµπιστεύονται περισσότερο τους γνωστούς και

φίλους για τον εντοπισµό των κατάλληλων εργαζοµένων για τις επιχει-

ρήσεις τους. Στον ΟΑΕ∆ απευθύνεται το 9,6% των επιχειρήσεων ενώ το

8,7% θεωρεί ότι ο καταλληλότερος τρόπος για την εξεύρεση προσωπι-

κού είναι η δηµοσίευση σχετικών αγγελιών στον τύπο. Αξιοσηµείωτο

είναι επίσης ότι στο 40% των επιχειρήσεων δεν υπάρχει κάποιος συγκε-

κριµένος τρόπος µε τον οποίο συνήθως αναζητείται προσωπικό. Η τήρη-

ση βάσης δεδοµένων µε βιογραφικά στην ίδια την επιχείρηση χρησιµο-

ποιείται σε πολύ λίγες επιχειρήσεις ενώ οι υπηρεσίες των ιδιωτικών γρα-

φείων ευρέσεως εργασίας χρησιµοποιούνται από ακόµα λιγότερες επι-

χειρήσεις. Τέλος αξίζει να επισηµανθεί ότι το 19% του συνόλου των επι-

χειρήσεων δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους δεν προσλαµβάνει προσω-

πικό. Τα αποτελέσµατα της έρευνας για το σηµαντικότερο τρόπο µε τον

οποίο αναζητούν το µελλοντικό προσωπικό τους οι ιδιωτικές επιχειρή-

σεις παρουσιάζονται στον πίνακα 16.
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¶›Ó·Î·˜ 16: ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÈ˜
È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003

Όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο προσλαµβάνουν οι επιχειρή-

σεις ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης και ειδικότερα τον αριθµό

εργαζοµένων παρατηρούµε ότι υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις

µεταξύ των επιχειρήσεων. Στον ΟΑΕ∆ απευθύνονται σε µεγαλύτερο

βαθµό οι µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις (21-50 άτοµα) ενώ σε µικρότε-

ρο βαθµό απευθύνονται στον ΟΑΕ∆ οι µικρότερες επιχειρήσεις και οι
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∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

√∞∂¢ 55.592 9,6%

∞ÁÁÂÏ›Â˜ ÛÙÈ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ 50.421 8,7%

ª¤Ûˆ ÁÓˆÛÙÒÓ, Ê›ÏˆÓ 216.223 37,2%

π‰ÈˆÙÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›· Â˘Ú¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ 732 0,1%

µ¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË 5.877 1,0%

¢È·‰›ÎÙ˘Ô 30 0,0%

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ 9 0,0%

∞ÁÁÂÏ›· ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó· 105 0,0%

™˘ÏÏÔÁ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ 141 0,0%

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ 232.118 40,0%

¢°/ ¢∞ 19.065 3,3%

™‡ÓÔÏÔ 580.3143 100%

3  Το σύνολο των επιχειρήσεων στον πίνακα αυτό είναι 580.314 καθότι οι 135.418 επιχειρήσεις απαντούν στο
ερώτηµα αυτό ότι δεν προσλαµβάνουν προσωπικό.



πολύ µεγάλες επιχειρήσεις. Αγγελίες στον τύπο χρησιµοποιούν κυρίως οι

µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις. Σε δίκτυα γνωστών και φίλων απευθύ-

νονται µε σκοπό την πρόσληψη υπαλλήλων κυρίως οι µικρές και µεσαίου

µεγέθους επιχειρήσεις και σε µικρότερο βαθµό οι µεγαλύτερες επιχειρή-

σεις. Τις υπηρεσίες των ιδιωτικών γραφείων ευρέσεως εργασίας χρησιµο-

ποιεί πολύ µικρός αριθµός επιχειρήσεων κυρίως µεγάλου µεγέθους. Η

τήρηση βάσεων δεδοµένων µε στοιχεία υποψηφίων εργαζοµένων αποτε-

λεί επίσης σπάνια πρακτική για το σύνολο των επιχειρήσεων ενώ για τις

επιχειρήσεις µε µεγάλο αριθµό εργαζοµένων αποτελεί αρκετά συνήθη

πρακτική. Το διαδίκτυο δεν χρησιµοποιείται παρά από πολύ µικρό αριθ-

µό επιχειρήσεων και προφανώς αποτελεί πρακτική επιχειρήσεων συγκε-

κριµένου αντικειµένου. Επίσης όπως προαναφέρθηκε, το 19% του συνό-

λου των επιχειρήσεων απαντά πως δεν προσλαµβάνει προσωπικό. Το

υψηλό αυτό ποσοστό προκύπτει κατά κύριο λόγο από τις απαντήσεις

των επιχειρήσεων µε ένα ή δύο εργαζόµενους. Επίσης ενώ στο σύνολο

των επιχειρήσεων το 40% υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ένας συγκεκριµέ-

νος τρόπος µε τον οποίο η επιχείρηση προσλαµβάνει προσωπικό, το

ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο για τις µονοπρόσωπες επιχειρήσεις και

µειώνεται σηµαντικά σε επιχειρήσεις µεγαλύτερου µεγέθους.

Η εξέταση των αποτελεσµάτων ως προς το τζίρο των επιχειρήσεων

δείχνει πως οι επιχειρήσεις µε µεγαλύτερο τζίρο απευθύνονται για τις

προσλήψεις του προσωπικού στον τύπο, σε βάσεις δεδοµένων και σε

δίκτυα γνωστών και φίλων. Οι επιχειρήσεις µε µικρότερο τζίρο απευθύ-

νονται περισσότερο στα δίκτυα γνωστών και φίλων και στον ΟΑΕ∆ αλλά

συχνότερα δεν έχουν συγκεκριµένο τρόπο προσλήψεων και συχνότερα

απαντούν ότι δεν προσλαµβάνουν προσωπικό.

∆ιαφοροποιήσεις παρουσιάζονται στον τρόπο µε τον οποίο οι επι-

χειρήσεις αναζητούν προσωπικό στις διάφορες περιφέρειες. Στα κοινω-

νικά δίκτυα απευθύνονται περισσότερο σε σχέση µε το µέσο όρο της

χώρας οι επιχειρηµατίες στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου,
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∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου. Ο

ΟΑΕ∆ έχει περισσότερους «πελάτες» σε σχέση µε το µέσο όρο της

χώρας, στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, στο Βόρειο Αιγαίο, στη

∆υτική Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στην Κεντρική

Μακεδονία, στην Κρήτη και στη Στερεά Ελλάδα. Οι διαφοροποιήσεις ως

προς τις υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ πιθανώς να οφείλονται στις διαφορετική

ανταπόκριση του έργου του ΟΑΕ∆ στις διάφορες περιφέρειες αλλά και

στο διαφορετικό βαθµό πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ σε ορι-

σµένες περιοχές. Τα αποτελέσµατα αυτά παρέχουν πληροφόρηση που

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών

του ΟΑΕ∆ σε όλες τις περιφέρειες. Οι δηµοσιεύσεις αγγελιών στον τύπο

χρησιµοποιούνται ευρέως στην Αττική αλλά πολύ λιγότερο σε όλες τις

άλλες περιφέρειες. Στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, στη ∆υτική

Ελλάδα, στη Θεσσαλία, στα Ιόνια Νησιά, στην Κεντρική Μακεδονία, στην

Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα συχνότερα από ότι

ισχύει στο σύνολο της χώρας δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος τρό-

πος για την αναζήτηση προσωπικού. Τα σχετικά αποτελέσµατα της έρευ-

νας παρουσιάζονται στον πίνακα 17.
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¶›Ó·Î·˜ 17: ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÈ˜
È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Î·Ù¿ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·4

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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AÁÁÂÏ›Â˜ M¤Ûˆ ÕÏÏÔÈ ¢ÂÓ ¢ÂÓ

OAE¢ ÛÙÈ˜ ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÚfiÔÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ

ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ & Ê›ÏˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˜ ÚÔÛˆÈÎfi

ÙÚfiÔ˜

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 12,1% 1,4% 28,8% 0,1% 57,6% 7,2%

– £Ú¿ÎË

∞ÙÙÈÎ‹ 4,9% 16,8% 50,1% 4,0% 24,2% 24,6%

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 10,8% 3,2% 47,3% 11,9% 26,8% 22,9%

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 9,7% 1,9% 30,8% 11,4% 46,2% 26,7%

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 28,2% 4,8% 52,2% 4,4% 10,4% 0,3%

◊ÂÈÚÔ˜ 21,3% 0,5% 48,4% 0,4% 29,4% 40,7%

£ÂÛÛ·Ï›· 16,1% 3,7% 19,3% 10,7% 50,2% 19,1%

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 1,4% 5,7% 45,7% 3,3% 43,9% 29,3%

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 12,0% 7,5% 30,4% 0,8% 49,3% 15,2%

∫Ú‹ÙË 11,3% 9,7% 13,2% 5,5% 60,3% 6,2%

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 4,0% 6,5% 46,1% 8,3% 35,1% 16,4%

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 3,7% 0,1% 27,4% 5,1% 63,7% 1,5%

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 14,8% 2,9% 29,3% 6,6% 46,4% 20,5%

™‡ÓÔÏÔ 9,6% 8,7% 37,2% 4,5% 40,0% 18,9%

4  Για τον υπολογισµό των διαφόρων µεθόδων αναζήτησης προσωπικού και την εξαγωγή των σχετικών ποσο-
στών στις στήλες 2-6 έχουν εξαιρεθεί από το σύνολο των επιχειρήσεων κάθε περιφέρειας οι επιχειρήσεις
που στο σχετικό ερώτηµα απαντούν ότι δεν προσλαµβάνουν προσωπικό. Στην τελευταία στήλη του πίνακα
παρουσιάζονται τα ποσοστά των επιχειρήσεων που απαντούν ότι δεν προσλαµβάνουν προσωπικό σε κάθε
περιφέρεια.



Όσον αφορά τις κλαδικές διαφοροποιήσεις αξίζει να σηµειωθεί ότι σε

σχέση µε το σύνολο της οικονοµίας, στον ΟΑΕ∆ απευθύνονται κυρίως

οι επιχειρηµατίες των κλάδων του εµπορίου, της διαχείρισης ακίνητης

περιουσίας, της εκπαίδευσης και της παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοι-

νωνικού συνόλου. Οι δηµοσιεύσεις αναζήτησης προσωπικού στον τύπο

είναι συχνότερες στους κλάδους των ορυχείων/ λατοµείων, των ενδιάµε-

σων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, της διαχείρισης ακίνητης περιου-

σίας, της υγείας και των δραστηριοτήτων υπέρ του κοινωνικού συνόλου.

Στα κοινωνικά δίκτυα βασίζονται περισσότερο από το µέσο όρο της

χώρας, οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων στους κλάδους της γεωργίας/ κτη-

νοτροφίας, της αλιείας, των ορυχείων/ λατοµείων, των µεταποιητικών βιο-

µηχανιών, των κατασκευών, των ξενοδοχείων/ εστιατορίων, της εκπαίδευ-

σης και της υγείας. Τέλος η έλλειψη συγκεκριµένου τρόπου αναζήτησης

µελλοντικών εργαζόµενων είναι εντονότερη στον κλάδο της γεωργίας,

του εµπορίου, των µεταφορών και των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών

οργανισµών. Τα αποτελέσµατα για το σηµαντικότερο τρόπο µε τον οποίο

οι επιχειρήσεις αναζητούν το µελλοντικό προσωπικό τους κατά κλάδο

οικονοµικής δραστηριότητας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

¶›Ó·Î·˜ 18: ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÈ˜
È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Î·Ù¿ ÎÏ¿‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜5
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AÁÁÂÏ›Â˜ M¤Ûˆ ÕÏÏÔÈ ¢ÂÓ ¢ÂÓ
OAE¢ ÛÙÈ˜ ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÚfiÔÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ

ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ & Ê›ÏˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˜ ÚÔÛˆÈÎfi
ÙÚfiÔ˜

°ÂˆÚÁ›·, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· 2,7% 0,1% 50,2% 2,2% 44,8% 11,1%

∞ÏÈÂ›· 0% 0,9% 68,8% 0% 30,3% 49,7%

5  Για τον υπολογισµό των διαφόρων µεθόδων αναζήτησης προσωπικού και την εξαγωγή των σχετικών ποσο-
στών στις στήλες 2-6 έχουν εξαιρεθεί από το σύνολο των επιχειρήσεων κάθε κλάδου οι επιχειρήσεις που
στο σχετικό ερώτηµα απαντούν ότι δεν προσλαµβάνουν προσωπικό. Στην τελευταία στήλη του πίνακα
παρουσιάζονται τα ποσοστά των επιχειρήσεων που απαντούν ότι δεν προσλαµβάνουν προσωπικό σε κάθε
κλάδο.



Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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AÁÁÂÏ›Â˜ M¤Ûˆ ÕÏÏÔÈ ¢ÂÓ ¢ÂÓ
OAE¢ ÛÙÈ˜ ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÚfiÔÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ

ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ & Ê›ÏˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˜ ÚÔÛˆÈÎfi
ÙÚfiÔ˜

√Ú˘¯Â›· Î·È Ï·ÙÔÌÂ›· 10,0% 18,0% 63,0% 4,0% 5,0% 0,0%

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ 7,7% 9,5% 45,3% 4,5% 33,0% 14,2%
‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜

¶·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ 
ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜, Ê˘ÛÈÎÔ‡ 0,6% 1,0% 1,3% 3,6% 93,5% 0,0%
·ÂÚ›Ô˘, ÓÂÚÔ‡

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 7,1% 6,1% 47,4% 4,4% 35,0% 13,9%

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi 
ÂÌfiÚÈÔ, ÂÈÛÎÂ˘‹ 11,8% 7,8% 32,4% 4,4% 43,6% 20,6%
Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È 3,8% 7,5% 43,7% 4,4% 40,6% 15,8%
ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, 
·Ôı‹ÎÂ˘ÛË, 6,1% 8,3% 37,7% 4,2% 43,7% 15,9%
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ 
¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› 9,2% 15,8% 2,1% 11,5% 61,4% 11,7%
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ 
ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜, 12,0% 14,3% 34,0% 3,8% 35,9% 27,6%
ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 15,5% 10,0% 49,1% 0,1% 25,3% 15,6%

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 3,0% 14,5% 39,6% 20,7% 22,2% 0,0%

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ 
·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 
˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ 17,9% 11,7% 22,4% 6,4% 41,6% 18,2%
Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ 
˘ËÚÂÛÈÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ 
‹ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

™‡ÓÔÏÔ 9,6% 8,7% 37,2% 4,5% 40,0% 18,9%



2.4.2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑΝ
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ο ΟΓΚΟΣ ∆ΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ
ΑΝΑΓΚΗ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η πολιτική των επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που αυξάνεται ο όγκος

εργασιών τους και δηµιουργείται ανάγκη εξεύρεσης εργατικού δυναµικού

διερευνήθηκε µε την έρευνα πεδίου που διενεργήθηκε. Σύµφωνα µε τις

απαντήσεις που δόθηκαν, στις περισσότερες επιχειρήσεις δεν υπάρχει

συγκεκριµένη πρακτική που ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές. Η

περισσότερο διαδεδοµένη πρακτική είναι η υπερωριακή απασχόληση

του προσωπικού και κατά δεύτερο λόγο η πρόσληψη προσωπικού προ-

σωρινής απασχόλησης. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις αποφασίζεται η πρό-

σληψη µόνιµου προσωπικού ενώ στο 3% περίπου των επιχειρήσεων τα

µέλη της οικογένειας  βοηθούν στην αντιµετώπιση της κατάστασης. Οι

απαντήσεις στο σχετικό ερώτηµα παρουσιάζονται στον πίνακα 19.

¶›Ó·Î·˜ 19: ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ fiÙ·Ó ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô fiÁÎÔ˜
‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·Ó¿ÁÎË ÂÍÂ‡ÚÂÛË˜ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡6

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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∞ÚÈıÌfi˜ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

∆Ô ÚÔÛˆÈÎfi ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˘ÂÚˆÚÈ·Î¿ 77.949 10,9%

°›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛÏ‹„ÂÈ˜ ÌfiÓÈÌÔ˘ 20.265 2,8%
ÚÔÛˆÈÎÔ‡

°›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛÏ‹„ÂÈ˜ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ 53.083 7,4%
ÚÔÛˆÈÎÔ‡

µÔËı¿ÂÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· 18.707 2,6%

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÔÏÈÙÈÎ‹ 304.959 42,6%

¢°/ ¢∞ 270.246 37,8%

™‡ÓÔÏÔ 745.210 104,1%

6  ∆υνατότητα πολλαπλών απαντήσεων στο ερώτηµα αυτό.



Η σύγκριση των αποτελεσµάτων κατά περιφέρεια δείχνει ότι η έλλει-

ψη συγκεκριµένης πρακτικής είναι εντονότερη στις περιφέρειες

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων

Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Πελοποννήσου και Στερεάς

Ελλάδας. Η χρήση της υπερωριακής απασχόλησης είναι συχνότερη στις

περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, ∆υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής

Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. Οι προσλήψεις µόνι-

µου προσωπικού αποφασίζονται σπανιότερα στις περιφέρειες

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Ηπείρου,

Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.

Τέλος στη βοήθεια της οικογένειας καταφεύγουν σε πολύ µεγαλύτερο

βαθµό στην Ήπειρο από ότι στις υπόλοιπες περιφέρειες. Τα περιφερει-

ακά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
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¶›Ó·Î·˜ 20: ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ fiÙ·Ó ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô
fiÁÎÔ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·Ó¿ÁÎË ÂÍÂ‡ÚÂÛË˜ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡
‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·Ù¿ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003

Η κλαδική ανάλυση των αποτελεσµάτων δείχνει ότι η έλλειψη συγκε-

κριµένης πρακτικής για την αντιµετώπιση της αύξησης του όγκου δου-
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¶ÚÔÛÏ‹„ÂÈ˜ ¶ÚÔÛÏ‹„ÂÈ˜ BÔËı¿ ¢ÂÓ ¢° / ¢A
YÂÚˆÚ›Â˜ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ Ë ˘¿Ú¯ÂÈ

ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË
ÔÏÈÙÈÎ‹

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 10,4% 0,2% 4,3% 0,0% 57,5% 30,5%
– £Ú¿ÎË

∞ÙÙÈÎ‹ 7,0% 5,7% 6,5% 4,0% 34,6% 43,6%

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 19,4% 0,6% 6,0% 4,2% 42,2% 31,1%

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 4,8% 5,1% 12,4% 4,7% 40,6% 37,0%

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 41,3% 1,7% 18,2% 0,3% 49,6% 13,1%

◊ÂÈÚÔ˜ 4,7% 0,2% 13,8% 7,7% 58,5% 22,3%

£ÂÛÛ·Ï›· 7,2% 0,2% 3,2% 0,8% 39,7% 48,9%

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 5,4% 0,6% 11,1% 4,9% 51,3% 27,7%

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 16,2% 1,5% 5,5% 0,1% 47,5% 34,8%

∫Ú‹ÙË 3,6% 0,2% 3,3% 0,9% 43,3% 48,8%

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 24,7% 1,9% 13,5% 5,4% 36,2% 28,9%

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 3,4% 0,9% 9,1% 0,8% 48,9% 39,4%

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 20,0% 1,2% 9,4% 2,0% 51,9% 27,5%

™‡ÓÔÏÔ 10,9% 2,8% 7,4% 2,6% 42,6% 37,8%



λειάς είναι συχνότερη στους κλάδους της γεωργίας, της αλιείας, των

µεταποιητικών βιοµηχανιών, των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κοι-

νής ωφελείας, του εµπορίου και των ξενοδοχείων/ εστιατορίων. Η χρήση

των υπερωριών χρησιµοποιείται συχνότερα συγκριτικά µε το σύνολο της

οικονοµίας στους κλάδους της γεωργίας, των µεταποιητικών βιοµηχα-

νιών, των κατασκευών, της διαχείρισης, της υγείας/ µέριµνας και των δρα-

στηριοτήτων υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Στη βοήθεια της οικογένειας

καταφεύγουν περισσότερο οι επιχειρήσεις στους κλάδους των κατα-

σκευών, των µεταφορών, των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανι-

σµών και της υγείας/ µέριµνας. Τα κλαδικά αποτελέσµατα συνοψίζονται

στον πίνακα 21.

¶›Ó·Î·˜ 21: ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ fiÙ·Ó ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô
fiÁÎÔ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·Ó¿ÁÎË ÂÍÂ‡ÚÂÛË˜ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡
‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·Ù¿ ÎÏ¿‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜

81

¶ÚÔÛÏ‹„ÂÈ˜ ¶ÚÔÛÏ‹„ÂÈ˜ BÔËı¿ ¢ÂÓ ¢° / ¢A

YÂÚˆÚ›Â˜ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ Ë ˘¿Ú¯ÂÈ

ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË

ÔÏÈÙÈÎ‹

°ÂˆÚÁ›·, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· 14,8% 0,0% 28,7% 0,0% 61,3% 14,3%

∞ÏÈÂ›· 2,9% 0,4% 11,8% 0,0% 73,3% 11,9%

√Ú˘¯Â›· Î·È Ï·ÙÔÌÂ›· 20,9% 4,2% 24,7% 0,0% 4,4% 55,8%

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ 14,0% 3,6% 9,4% 2,6% 48,7% 27,4%

‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜

¶·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ 3,3% 2,3% 4,1% 0,8% 90,3% 0,7%

ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜, Ê˘ÛÈÎÔ‡ 

·ÂÚ›Ô˘, ÓÂÚÔ‡

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 15,1% 1,9% 17,8% 5,1% 15,2% 48,5%



Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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¶ÚÔÛÏ‹„ÂÈ˜ ¶ÚÔÛÏ‹„ÂÈ˜ BÔËı¿ ¢ÂÓ ¢° / ¢A

YÂÚˆÚ›Â˜ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ Ë ˘¿Ú¯ÂÈ

ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË

ÔÏÈÙÈÎ‹

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi 

ÂÌfiÚÈÔ, ÂÈÛÎÂ˘‹ 9,7% 2,1% 3,5% 1,9% 52,6% 33,4%

Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È 8,9% 1,2% 7,9% 1,4% 63,9% 23,8%

ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, 

·Ôı‹ÎÂ˘ÛË, 9,8% 3,6% 6,1% 4,4% 20,6% 60,8%

ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ 

¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› 0,6% 0,5% 0,4% 11,9% 0,0% 86,9%

ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ 

ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜, 11,7% 6,0% 9,5% 3,5% 15,7% 55,7%

ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 0,3% 7,9% 15,9% 0,0% 28,2% 48,0%

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 20,4% 6,4% 2,0% 20,6% 11,1% 39,7%

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ 

·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 

˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ 11,6% 4,9% 4,6% 3,1% 22,5% 54,7%

Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ

˘ËÚÂÛÈÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡

‹ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

™‡ÓÔÏÔ 10,9% 2,8% 7,4% 2,6% 42,6% 37,8%



Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι οι υπερωρίες χρησιµοποιούνται πολύ

λιγότερο στις επιχειρήσεις µε λίγους εργαζόµενους ενώ χρησιµοποιού-

νται ευρέως στις µεγάλες επιχειρήσεις. Στις επιχειρήσεις που απασχο-

λούν µέχρι 50 άτοµα επιλέγονται από λιγότερες από το 20% των επιχει-

ρήσεων ενώ στις επιχειρήσεις που απασχολούν  περισσότερα από 500

άτοµα επιλέγονται από τις περισσότερες επιχειρήσεις. Αντιστοίχως στις

επιχειρήσεις µε χαµηλό τζίρο η χρήση υπερωριών δεν είναι συνήθης

πρακτική (ή δεν δηλώνεται ως συνήθης πρακτική) ενώ γίνεται συχνότε-

ρη πρακτική στις επιχειρήσεις µε υψηλότερα κλιµάκια τζίρου. Οι προ-

σλήψεις µόνιµου προσωπικού δεν είναι συχνές στις επιχειρήσεις µε

λίγους εργαζόµενους και/ ή µε µικρό τζίρο ενώ είναι αρκετά συχνότερες

στις επιχειρήσεις µε µεγαλύτερο αριθµό εργαζοµένων και/ ή υψηλότερο

τζίρο.Οι προσλήψεις προσωρινού προσωπικού είναι συχνότερες από ότι

οι προσλήψεις µόνιµου προσωπικού, όπως είναι αναµενόµενο σε όλες τις

επιχειρήσεις. Και πάλι είναι συχνότερες στις µεγάλες επιχειρήσεις και/ ή

στις επιχειρήσεις µε µεγαλύτερο τζίρο. Αξίζει τέλος να σηµειωθεί ότι η

έλλειψη συγκεκριµένης πρακτικής καθώς και η απάντηση «δεν γνωρίζω»

είναι πολύ συχνές στις µικρού µεγέθους επιχειρήσεις – τόσο ως προς

τον αριθµό των εργαζοµένων όσο και ως προς τα οικονοµικά µεγέθη της

επιχείρησης – ενώ είναι εξαιρετικά σπάνιες στις µεγάλες επιχειρήσεις.

Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων το µέγεθος της

επιχείρησης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διαφοροποίησης των

πολιτικών που ακολουθεί η επιχείρηση σε σχέση µε το προσωπικό. Στις

µικρότερες επιχειρήσεις συχνά δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη διαδι-

κασία αντιµετώπισης διαφόρων καταστάσεων συµπεριλαµβανοµένης της

αύξησης του όγκου δουλειάς της επιχείρησης. Οι δυσκολίες επιτυχούς

επιβίωσης που αντιµετωπίζουν οι µικρές επιχειρήσεις συνδέονται πιθα-

νότατα µε την έλλειψη στρατηγικής αλλά και διαδικασιών αντιµετώπισης

διαφόρων καταστάσεων στις επιχειρήσεις αυτές.
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2.4.3 ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών επιχειρήσεων ερωτήθηκαν για τον τρόπο

µε τον οποίο αντιµετωπίζουν τυχόν ελλείψεις στην κατάρτιση του προ-

σωπικού τους. Η πλειοψηφία των ιδιωτικών επιχειρήσεων, όπως και για

άλλα θέµατα, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένη πολιτική. Το

19,6% απαντά στο ερώτηµα υποστηρίζοντας ότι προγραµµατίζει την

κατάρτιση του προσωπικού ενώ στο 13,1% των επιχειρήσεων προσλαµ-

βάνεται καταρτισµένο προσωπικό. Τα σχετικά αποτελέσµατα παρουσιά-

ζονται στον πίνακα 22.

¶›Ó·Î·˜ 22: ∆ÚfiÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ Ù˘¯fiÓ ÂÏÏÂ›„ÂˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË
ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÈ˜ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ 140.284 19,6%
Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡

∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 94.016 13,1%
Î·Ù·ÚÙÈÛÌ¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË 394.044 55,1%
ÔÏÈÙÈÎ‹

∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‰ÂÓ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 46.104 6,4%

¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË 2.281 0,3%

¢°/ ¢∞ 39.002 5,4%

™‡ÓÔÏÔ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 715.732 100%



Σηµαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τις απαντήσεις παρατηρούνται

σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. Στην πλειοψηφία των

επιχειρήσεων των κλάδων γεωργίας/ κτηνοτροφίας, αλιείας, µεταποιητι-

κών βιοµηχανιών, παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κατασκευών,

εµπορίου, ξενοδοχείων/ εστιατορίων, µεταφορών, ενδιάµεσων χρηµατο-

πιστωτικών οργανισµών και παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού

συνόλου δεν υπάρχει συγκεκριµένη πολιτική στην επιχείρηση. Στην

εκπαίδευση εµφανίζεται το υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων που προ-

γραµµατίζουν κατάρτιση (27,2%). Στους κλάδους ορυχείων/ λατοµείων,

κατασκευών, µεταφορών, εκπαίδευσης, υγείας οι επιχειρηµατίες βασίζο-

νται σε σηµαντικό βαθµό στην πρόσληψη προσωπικού που είναι ήδη

καταρτισµένο.

Επίσης όσο πιο µεγάλος είναι ο αριθµός των εργαζοµένων στην επι-

χείρηση τόσο πιο συχνός είναι ο προγραµµατισµός προγραµµάτων

κατάρτισης από την ίδια την επιχείρηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι η πρα-

κτική αυτή αναφέρεται από το 9,4% των µονοπρόσωπων επιχειρήσεων

και από το 81,6% των επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους

από 500 εργαζόµενους. Μία άλλη όψη του ίδιου νοµίσµατος είναι ότι

στις µικρές επιχειρήσεις δεν υπάρχει πολιτική για την αντιµετώπιση του

θέµατος ενώ στις µεγάλες ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Ανάλογα είναι τα

αποτελέσµατα και µε βάση το τζίρο των επιχειρήσεων.

Το γεγονός ότι για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν υπάρχει

κάποιος συγκεκριµένος τρόπος αντιµετώπισης των ελλείψεων κατάρτι-

σης του προσωπικού αποτελεί ανησυχητικό στοιχείο για τις ελληνικές

επιχειρήσεις. Τη στιγµή που διακηρύσσεται η προσπάθεια δηµιουργίας

στην Ευρώπη µίας κοινωνίας της γνώσης οι µικρές επιχειρήσεις της

Ελλάδας φαίνονται να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην απαίτηση

αυτή. Οι λόγοι των δυσκολιών είναι πολλοί και µεταξύ άλλων θα µπο-

ρούσαµε να αναφέρουµε τις λειτουργικές δυσκολίες των µικρών επιχει-

ρήσεων και το σχετικά χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των ιδιοκτητών
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µικρών επιχειρήσεων. Οι δυσκολίες αυτές θα πρέπει να ληφθούν στο

µέλλον σοβαρότερα υπόψη από τους φορείς σχεδιασµού πολιτικών για

την ενίσχυση της κατάρτισης του προσωπικού των µικρών επιχειρήσεων.

2.4.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ – ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο σηµαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει τις επιλογές των επιχει-

ρήσεων σχετικά µε τις προσλήψεις και απολύσεις είναι τα οικονοµικά

δεδοµένα της επιχείρησης.Στις περισσότερες µάλιστα επιχειρήσεις αυτός

είναι και ο µοναδικός προσδιοριστικός παράγοντας των προσλήψεων-

απολύσεων. Το ύψος του εργασιακού κόστους φαίνεται ότι είναι ο δεύτε-

ρος παράγοντας που επηρεάζει τις αποφάσεις των επιχειρήσεων. Ο βαθ-

µός ευελιξίας στις προσλήψεις και απολύσεις και η ύπαρξη επιδοτούµε-

νων προγραµµάτων από τον ΟΑΕ∆ δεν φαίνεται να επηρεάζουν σηµα-

ντικά τις αποφάσεις των επιχειρήσεων. Τα οικονοµικά δεδοµένα της επι-

χείρησης, το ύψος του εργασιακού κόστους και ο βαθµός ευελιξίας στις

προσλήψεις και απολύσεις έχουν µεγαλύτερη σηµασία για τις µεγαλύτε-

ρες επιχειρήσεις ενώ η ύπαρξη επιδοτούµενων προγραµµάτων απασχο-

λεί λίγο τόσο τις µικρές όσο και τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Οι απα-

ντήσεις των επιχειρήσεων αναφορικά µε τα προγράµµατα του ΟΑΕ∆ δεί-

χνουν τη µικρή επίδραση που έχουν τα προγράµµατα αυτά στην ενίσχυ-

ση της απασχόλησης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και υποδηλώνουν την

αναγκαιότητα αναπροσαρµογής πολλών εξ’ αυτών των προγραµµάτων.

2.4.5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ερωτήθηκαν αφενός αν έχουν οργα-

νωθεί προγράµµατα κατάρτισης των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις τους
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και αφετέρου αν υπάρχει σχεδιασµός για τη διοργάνωση προγραµµάτων

κατάρτισης στο µέλλον. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις, στο 12% των επιχει-

ρήσεων έχουν γίνει προγράµµατα κατάρτισης των εργαζοµένων τα

τελευταία τρία έτη ενώ στο 15% των επιχειρήσεων προγραµµατίζεται

κατάρτιση του προσωπικού τα επόµενα τρία έτη. Τα ποσοστά διαφορο-

ποιούνται σηµαντικά µεταξύ των περιφερειών και των κλάδων οικονοµι-

κής δραστηριότητας και ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσε-

ων. Στις επιχειρήσεις µε περισσότερους εργαζόµενους η συχνότητα

διοργάνωσης προγραµµάτων κατάρτισης είναι υψηλότερη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στις επιχειρήσεις µε ένα εργαζόµενο το ποσο-

στό εκείνων που διοργάνωσαν προγράµµατα κατάρτισης είναι 3,8% ενώ

στις επιχειρήσεις µε περισσότερους των 500 εργαζοµένων το αντίστοι-

χο ποσοστό ανέρχεται σε 79,2%. Ανάλογα είναι τα αποτελέσµατα µε

βάση το τζίρο των επιχειρήσεων. Η κατανοµή των επιχειρήσεων αναφο-

ρικά µε τη διοργάνωση προγραµµάτων κατάρτισης και το σχεδιασµό

προγραµµάτων κατάρτισης παρουσιάζεται στους πίνακες 23-25.

¶›Ó·Î·˜ 23: ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÙÈ˜ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

√ÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· 84.494 11,8%
Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ 
Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¤ÙË

™ÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó 107.787 15,1%
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÙÔ˘ 
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¤ÙË



¶›Ó·Î·˜ 24: ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÙÈ˜ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Î·Ù¿ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈÂ˜ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ô˘ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó 

ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó

ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜

Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 3 ¤ÙË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡

Ù· ÂfiÌÂÓ· 3 ¤ÙË

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· – £Ú¿ÎË 21,2% 19,9%

∞ÙÙÈÎ‹ 10,9% 12,4%

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 6,8% 6,2%

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 8,2% 11,7%

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 21,3% 26,8%

◊ÂÈÚÔ˜ 18,2% 25,8%

£ÂÛÛ·Ï›· 15,2% 14,2%

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 5,8% 9,3%

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 13,1% 20,2%

∫Ú‹ÙË 9,5% 12,4%

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 5,5% 15,4%

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 7,0% 12,6%

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 12,8% 13,8%

™‡ÓÔÏÔ 11,8% 15,1%



¶›Ó·Î·˜ 25: ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÙÈ˜ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Î·Ù¿ ÎÏ¿‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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KÏ¿‰ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ô˘ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó 

ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó
ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜
Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 3 ¤ÙË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡

Ù· ÂfiÌÂÓ· 3 ¤ÙË

°ÂˆÚÁ›·, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· 7,8% 14,3%

∞ÏÈÂ›· 12,4% 12,2%

√Ú˘¯Â›· Î·È Ï·ÙÔÌÂ›· 32,2% 29,1%

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜ 13,9% 17,9%

¶·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜, 5,3% 6,4%
Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÓÂÚÔ‡

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 11,2% 14,2%

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, 12,2% 14,0%
ÂÈÛÎÂ˘‹ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 4,6% 12,1%

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË, 8,5% 9,7%
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› 9,3% 18,5%
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, 15,8% 20,4%
ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜, ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 27,1% 42,7%

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 7,1% 4,0%

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ·ÚÔ¯‹˜ 16,8% 15,8%
˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ 
Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‹ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

™‡ÓÔÏÔ 11,8% 15,1%



2.5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕ∆

2.5.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕ∆

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ρωτήθηκαν αν οι επιχειρήσεις τους συµ-

µετείχαν στο παρελθόν σε προγράµµατα ενίσχυσης της απασχόλησης των

ανέργων του ΟΑΕ∆ και αν σκόπευαν να συµµετάσχουν σε τέτοια προ-

γράµµατα στο µέλλον. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις το 10,7% των επιχειρή-

σεων συµµετείχε και το 14,6% σκοπεύει να συµµετάσχει. Η συµµετοχή σε

παρελθόντα προγράµµατα κυµαίνεται στις περιφέρειες µεταξύ του 5% στο

Βόρειο Αιγαίο και του 21% στη ∆υτική Μακεδονία. Η πρόθεση συµµετοχής

είναι παντού υψηλότερη της παρελθούσας συµµετοχής. Οι απαντήσεις στα

σχετικά ερωτήµατα διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον κλάδο οικονοµικής

δραστηριότητας και το µέγεθος της επιχείρησης.Αναφορικά µε το µέγεθος

της επιχείρησης φαίνεται ότι στα προγράµµατα απασχόλησης του ΟΑΕ∆

συµµετέχουν συχνότερα οι επιχειρήσεις µεγαλύτερου µεγέθους. Στις επι-

χειρήσεις µε δύο εργαζόµενους συµµετείχαν στα προγράµµατα αυτά κατά

11,9%, στις επιχειρήσεις µε 11-20 εργαζόµενους κατά 25,7%, ενώ στις επιχει-

ρήσεις µε περισσότερους από 500 εργαζόµενους κατά 42,4%. Ανάλογα

είναι τα ευρήµατα και σύµφωνα µε το κλιµάκιο τζίρου στο οποίο ανήκει η

επιχείρηση. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στους πίνακες 26-28.

¶›Ó·Î·˜ 26: ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÚfiıÂÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ-
¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ··Û¯fiÏËÛË˜ ÙÔ˘ √∞∂¢

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

Œ¯Ô˘Ó Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·Ì- 76.693 10,7%
Ì¿ÙˆÓ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÙÔ˘ √∞∂¢

™ÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ 104.659 14,6%
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÙÔ˘ √∞∂¢



¶›Ó·Î·˜ 27: ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÚfiıÂÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈ-
Ú‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ··Û¯fiÏËÛË˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ Î·Ù¿ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈÂ˜ Œ¯Ô˘Ó Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ™ÎfiÂ˘Ô˘Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó

ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ

··Û¯fiÏËÛË˜ ÙÔ˘ OAE¢ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÙÔ˘ OAE¢

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· – £Ú¿ÎË 17,4% 18,5%

∞ÙÙÈÎ‹ 8,9% 10,4%

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 5,0% 6,2%

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 9,4% 12,9%

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 20,9% 27,9%

◊ÂÈÚÔ˜ 19,4% 27,5%

£ÂÛÛ·Ï›· 16,4% 16,3%

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 7,5% 12,3%

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 11,6% 19,9%

∫Ú‹ÙË 7,5% 11,9%

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 4,7% 14,2%

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 7,7% 14,2%

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 12,2% 13,2%

™‡ÓÔÏÔ 10,7% 14,6%



¶›Ó·Î·˜ 28: ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÚfiıÂÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ-
¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ··Û¯fiÏËÛË˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ Î·Ù¿ ÎÏ¿‰Ô
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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KÏ¿‰ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ Œ¯Ô˘Ó Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ™ÎfiÂ˘Ô˘Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ

··Û¯fiÏËÛË˜ ÙÔ˘ OAE¢ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÙÔ˘ OAE¢

°ÂˆÚÁ›·, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· 4,7% 11,6%

∞ÏÈÂ›· 12,4% 12,2%

√Ú˘¯Â›· Î·È Ï·ÙÔÌÂ›· 19,0% 22,5%

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜ 12,1% 17,6%

¶·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜, 3,6% 2,4%
Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÓÂÚÔ‡

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 9,7% 13,9%

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, 11,1% 13,9%
ÂÈÛÎÂ˘‹ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 3,7% 12,3%

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜ 7,3% 8,7%

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› 8,6% 17,9%
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, 15,5% 18,8%
ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜, ÂÌÔÚÈÎ¤˜ 
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 27,1% 27,1%

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 6,8% 3,5%

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ·ÚÔ¯‹˜ 16,3% 16,0%
˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ 
Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‹ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

™‡ÓÔÏÔ 10,7% 14,6%



2.5.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕ∆

Συγκριτικά µε τη συµµετοχή στα προγράµµατα απασχόλησης του

ΟΑΕ∆, µικρότερη είναι η συµµετοχή των επιχειρήσεων στα προγράµµα-

τα κατάρτισης του ΟΑΕ∆. Συγκεκριµένα το 3,8% των επιχειρήσεων

δήλωσε ότι συµµετείχε σε προγράµµατα κατάρτισης του ΟΑΕ∆ ενώ το

6,9% σκοπεύει να το πράξει µελλοντικά. Η παρελθούσα συµµετοχή

κυµαίνεται στις περιφέρειες µεταξύ του 0,1% στα Ιόνια Νησιά και του

7,7% στη ∆υτική Μακεδονία. Στη ∆υτική Μακεδονία εµφανίζεται και η

υψηλότερη πρόθεση συµµετοχής (15,5%). Σηµαντικές διαφοροποιήσεις

παρουσιάζονται στους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας και στις

επιχειρήσεις διαφορετικού µεγέθους. Όπως και στην περίπτωση των

προγραµµάτων απασχόλησης, η συµµετοχή και στα προγράµµατα

κατάρτισης του ΟΑΕ∆ αυξάνει µε το µέγεθος της επιχείρησης.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο χαµηλό-

τερο κλιµάκιο τζίρου συµµετέχουν κατά 3% ενώ οι επιχειρήσεις µε το

υψηλότερο κλιµάκιο τζίρου κατά 55%. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται

στους πίνακες 29-31.

¶›Ó·Î·˜ 29: ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÚfiıÂÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ-
¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÙÔ˘ √∞∂¢

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

Œ¯Ô˘Ó Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·Ì- 27.550 3,8%

Ì¿ÙˆÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÙÔ˘ √∞∂¢

™ÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ 49.081 6,9%

ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÙÔ˘ √∞∂¢



¶›Ó·Î·˜ 30: ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÚfiıÂÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ-
¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ Î·Ù¿ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈÂ˜ Œ¯Ô˘Ó Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ™ÎfiÂ˘Ô˘Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó

ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ

··Û¯fiÏËÛË˜ ÙÔ˘ OAE¢ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÙÔ˘ OAE¢

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· – £Ú¿ÎË 4,8% 3,7%

∞ÙÙÈÎ‹ 4,4% 7,3%

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 2,1% 0,6%

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 1,2% 4,1%

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 7,7% 15,2%

◊ÂÈÚÔ˜ 0,3% 5,1%

£ÂÛÛ·Ï›· 3,8% 5,0%

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 0,1% 4,6%

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 5,1% 9,9%

∫Ú‹ÙË 3,9% 4,5%

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 2,4% 10,9%

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 1,8% 3,8%

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 3,4% 3,7%

™‡ÓÔÏÔ 3,8% 6,9%



¶›Ó·Î·˜ 31: ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÚfiıÂÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ-
¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ Î·Ù¿ ÎÏ¿‰Ô
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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KÏ¿‰ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ Œ¯Ô˘Ó Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ™ÎfiÂ˘Ô˘Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ

··Û¯fiÏËÛË˜ ÙÔ˘ OAE¢ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÙÔ˘ OAE¢

°ÂˆÚÁ›·, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· 3,1% 7,2%

∞ÏÈÂ›· 0,5% 0,7%

√Ú˘¯Â›· Î·È Ï·ÙÔÌÂ›· 18,5% 19,2%

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜ 6,5% 10,8%

¶·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜, 4,1% 6,4%
Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÓÂÚÔ‡

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 3,4% 7,1%

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, 3,9% 6,3%
ÂÈÛÎÂ˘‹ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 2,0% 4,0%

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË, 2,8% 5,3%
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› 0,8% 0,7%
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, 4,6% 8,7%
ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜, ÂÌÔÚÈÎ¤˜ 
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 7,7% 23,3%

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 0,4% 3,3%

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ·ÚÔ¯‹˜ 2,7% 4,9%
˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ 
Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‹ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

™‡ÓÔÏÔ 3,8% 6,9%



2.5.3 ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΟΑΕ∆ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων απασχόλησης του ΟΑΕ∆

στην ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέµηση της ανεργίας

αξιολογείται µε σχετικό ερώτηµα στο οποίο ζητείται από τους εκπρο-

σώπους των επιχειρήσεων να απαντήσουν αν οι επιχειρήσεις τους θα

προσλάµβαναν τα άτοµα που συµµετείχαν στα προγράµµατα αν δεν

υπήρχαν τα προγράµµατα αυτά. Στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων

(66,4%) απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτηµα. Στην προκειµένη περί-

πτωση ίσως µεγαλύτερη σηµασία έχουν οι απαντήσεις του 25% των επι-

χειρήσεων οι οποίες εκτιµούν ότι αν δεν υπήρχαν τα προγράµµατα δεν

θα προσλάµβαναν τους συµµετέχοντες σε αυτά. Φαίνεται εποµένως ότι

στο ένα τέταρτο τουλάχιστον των επιχειρήσεων η ύπαρξη των προ-

γραµµάτων συνέβαλε στην ενίσχυση της απασχόλησης. Η αποτελεσµα-

τικότητα των προγραµµάτων απασχόλησης είναι εντονότερη στις νησιω-

τικές περιφέρειες.∆ιαφοροποιήσεις παρουσιάζονται και ανάλογα µε τον

κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το

γεγονός ότι δεν εµφανίζονται διαφοροποιήσεις ανάλογα µε το µέγεθος

της επιχείρησης. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στους πίνακες 32-34.

¶›Ó·Î·˜ 32: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÙÂ Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿-
ÙˆÓ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ ı· ÚÔÛÏ·Ì‚¿Ó·ÙÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·Ó
‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·;

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

¡·È 50.954 66,4%

Ÿ¯È 19.423 25,3%

¢°/ ¢∞ 6.317 8,2%

™‡ÓÔÏÔ 76.693 100%



¶›Ó·Î·˜ 33: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÙÂ Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
··Û¯fiÏËÛË˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ ı· ÚÔÛÏ·Ì‚¿Ó·ÙÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·Ó ‰ÂÓ
˘‹Ú¯·Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·; ¶ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003

97

¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈÂ˜ ¡·È Ÿ¯È ¢°/ ¢∞

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· – £Ú¿ÎË 82,3% 17,7% 0%

∞ÙÙÈÎ‹ 66,8% 26,4% 6,8%

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 60,0% 39,7% 0,2%

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 65,3% 12,7% 22,0%

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 59,3% 33,4% 7,3%

◊ÂÈÚÔ˜ 55,4% 36,2% 8,4%

£ÂÛÛ·Ï›· 86,8% 7,3% 5,9%

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 69,3% 27,2% 3,5%

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 65,3% 30,5% 4,2%

∫Ú‹ÙË 33,1% 31,6% 35,3%

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 35,8% 42,5% 21,7%

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 62,3% 34,0% 3,7%

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 66,4% 15,7% 17,9%

™‡ÓÔÏÔ 66,4% 25,3% 8,2%



¶›Ó·Î·˜ 34: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÙÂ Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿-
ÙˆÓ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ ı· ÚÔÛÏ·Ì‚¿Ó·ÙÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·Ó
‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·; ¶ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÎÏ¿‰Ô
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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KÏ¿‰ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¡·È Ÿ¯È ¢°/ ¢∞
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜

°ÂˆÚÁ›·, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· 34,9% 64,4% 0,7%

∞ÏÈÂ›· 99,2% 0% 0,8%

√Ú˘¯Â›· Î·È Ï·ÙÔÌÂ›· 88,3% 11,7% 0%

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜ 69,7% 27,1% 3,2%

¶·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜, 20% 80% 0%
Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÓÂÚÔ‡

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 68,9% 24,9% 6,2%

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, 68,6% 21,4% 10,0%
ÂÈÛÎÂ˘‹ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 61,5% 17,5% 21,0%

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜ 60,9% 35,2% 3,9%

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› 96,7% 1,7% 1,6%
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, 60,9% 35,3% 3,8%
ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜, ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 76,2% 23,6% 0,2%

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 47,7% 52,3% 0%

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ·ÚÔ¯‹˜ 62,9% 20,3% 16,8%
˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ 
Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‹ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

™‡ÓÔÏÔ 66,4% 25,3% 8,2%



2.5.4 ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕ∆

Οι λόγοι για τους οποίους συµµετέχουν οι επιχειρήσεις στα προγράµ-

µατα του ΟΑΕ∆ διερευνήθηκαν διεξοδικότερα µε ειδικά ερωτήµατα. Η

µείωση του κόστους λειτουργίας τους είναι ο κυρίαρχος λόγος συµµε-

τοχής. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µείωση του κόστους είναι συχνότερη

επιλογή στις επιχειρήσεις µε µικρότερο µέγεθος και µειώνεται όσο αυξά-

νει το µέγεθος της επιχείρησης. Το εύρηµα αυτό δηλώνει ότι τα προ-

γράµµατα του ΟΑΕ∆ είναι προσαρµοσµένα καλύτερα στις ανάγκες των

µεγαλύτερων επιχειρήσεων ενώ λειτουργούν κυρίως ως ένας τρόπος µεί-

ωσης του κόστους λειτουργίας για τις µικρότερες. Τα αποτελέσµατα για

τον σηµαντικότερο λόγο συµµετοχής στα προγράµµατα του ΟΑΕ∆

παρουσιάζονται στον πίνακα 35.

¶›Ó·Î·˜ 35: §fiÁÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙ·
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ √∞∂¢

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ 97.931 64,7%

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ Ó¤ˆÓ ÂÈ‰ÈÎÔÙ‹ÙˆÓ & ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ 12.426 8,2%

∞Ó¿ÁÎË Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ 14.555 9,6%

¶ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙË˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ 1.684 1,1%
‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂ‡ÚÂÛË

∏ Î¿Ï˘„Ë ÂÔ¯È·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙË˜ 9.201 6,1%
ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜

∏ Î¿Ï˘„Ë ·Úfi‚ÏÂÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ 4.426 2,9%
ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜

∂ÂÈ‰‹ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë Ú·ÎÙÈÎ‹ 4.466 2,9%

¢°/ ¢∞ 6.785 4,5%

™‡ÓÔÏÔ 149.810 100%



2.5.5 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ∆ΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΟΑΕ∆

Από τις επιχειρήσεις οι οποίες δήλωσαν ότι δεν συµµετέχουν στα προ-

γράµµατα του ΟΑΕ∆ ζητήθηκε να εκτιµήσουν τους λόγους για τους

οποίους δεν συµµετέχουν σε αυτά. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις ο κυριό-

τερος λόγος για τον οποίο δεν συµµετέχουν είναι ότι δεν χρειάζονται

προσωπικό. Αξιοσηµείωτο για τον αναπροσδιορισµό των δράσεων του

ΟΑΕ∆ είναι ότι ένας αρκετά µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων δηλώνει ότι

δεν πληροφορείται την ύπαρξη των προγραµµάτων. Στο θέµα αυτό

παρουσιάζονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα µε τη γεωγραφι-

κή περιφέρεια στην οποία εδρεύει η επιχείρηση. Η ελλειπής πληροφό-

ρηση επηρεάζει το 0,5% των επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο ενώ στην

Αττική επηρεάζει το 15,3% των επιχειρήσεων. Βαρύνουσα σηµασία έχει

επίσης στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Όσον αφορά στους κλάδους

οικονοµικής δραστηριότητας, ελλειπής ενηµέρωση για τα προγράµµατα

του ΟΑΕ∆ δηλώνεται κυρίως στις επιχειρήσεις της γεωργίας, των κατα-

σκευών, της εκπαίδευσης και της υγείας/ µέριµνας. Επίσης σύµφωνα µε

τις απαντήσεις φαίνεται ότι η γραφειοκρατική διαδικασία ενοχλεί περισ-

σότερο τις επιχειρήσεις µεγαλύτερου µεγέθους. Αν λάβουµε υπόψη και

τους τρεις λόγους οι οποίοι µνηµονεύονται από τις επιχειρήσεις ως

αιτίες για τις οποίες δεν συµµετέχουν στα προγράµµατα του ΟΑΕ∆, τότε

ο σηµαντικότερος λόγος είναι ότι δεν ζητούν προσωπικό, ο δεύτερος

λόγος είναι η ελλειπής ενηµέρωση των επιχειρήσεων για τα προγράµµα-

τα και ο τρίτος ανασταλτικός παράγοντας είναι η απαιτούµενη γραφειο-

κρατική διαδικασία. Τα αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι υπάρχουν σηµα-

ντικά περιθώρια βελτίωσης του σχεδιασµού των προγραµµάτων του

ΟΑΕ∆ κυρίως αναφορικά µε το θέµα της πληροφόρησης και της γρα-

φειοκρατικής διαδικασίας. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνα-

κα 36.

100



¶›Ó·Î·˜ 36: §fiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ √∞∂¢

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ
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™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

¢ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi/ 345.642 63,9%

‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ÚÔÛˆÈÎfi

¢ÂÓ ÌÔ˘ ÚfiÛÊÂÚÂ ÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ 30.625 5,7%

Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·

∏ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎ‹ 29.454 5,4%

‰È·‰ÈÎ·Û›·

∂›¯· Î¿ÓÂÈ ·›ÙËÛË ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÈÏ¤¯ÙËÎ· 7.026 1,3%

£ÂˆÚÒ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÈÏÂÁÂ› 1.456 0,3%

ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ¿ÏÏ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·

¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ 17.362 3,2%

ÚÔÛˆÈÎfi ÌÔ˘

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ 3.109 0,6%

ÛÂ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi

¶ÚÔÙÈÌÒ Ó· Û¯Â‰È¿˙ˆ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· 11.260 2,1%

Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÌÂ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÙÚfiÔ

¢ÂÓ ÌÔ˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ 6.303 1,2%

Œ¯ˆ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÓÙ¿Íˆ 1.897 0,4%

·˘Ù¿ Ù· ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜

¢ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙· Î·È ‰ÂÓ Ì·ı·›Óˆ ÁÈ· ÙËÓ 51.098 9,5%

‡·ÚÍË Ù¤ÙÔÈˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ

¢°/ ¢∞ 35.366 6,6%

™‡ÓÔÏÔ 540.598 100%



2.6 ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

2.6.1 ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗ-
ΤΩΝ ΣΤΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η διάρθρωση των ειδικοτήτων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις εξαρτάται

µεταξύ άλλων από το αντικείµενο της επιχείρησης, το µέγεθος της επι-

χείρησης και άλλους παράγοντες. Είναι για παράδειγµα αναµενόµενο σε

µεγαλύτερες επιχειρήσεις να εµφανίζεται µεγαλύτερος αριθµός ειδικοτή-

των από ότι στις µικρότερες επιχειρήσεις. Επίσης είναι αναµενόµενο στις

µονοπρόσωπες επιχειρήσεις να εµφανίζεται µόνο η ειδικότητα του διευ-

θύνοντος της επιχείρησης. Η συχνότητα µε την οποία εµφανίζονται οι

επαγγελµατικές ειδικότητες στη γενικότερή τους µορφή (µονοψήφια

κατηγοριοποίηση) είναι η ακόλουθη:

• ∆ιευθυντικά στελέχη µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων

• Ειδικευµένοι τεχνίτες

• Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές

• Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά και καλλιτεχνικά επαγγέλµατα

• Υπάλληλοι γραφείου

• Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων

• Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες

• Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί

• Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση δείχνει την κατάταξη των επαγγελµα-

τικών ειδικοτήτων ανάλογα µε τη συχνότητα των επιχειρήσεων που

έχουν αυτή την ειδικότητα και ανεξάρτητα µε τον αριθµό ατόµων που

εξασκούν αυτή την ειδικότητα σε κάθε επιχείρηση. Στον ακόλουθο πίνα-
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κα παρουσιάζουµε περισσότερο αναλυτικά στοιχεία δηλαδή τον αριθµό

των επιχειρήσεων και το ποσοστό αυτών που εµφανίζουν επαγγελµατι-

κές κατηγορίες σε διψήφιο επίπεδο για τις συχνότερα εµφανιζόµενες

επαγγελµατικές κατηγορίες.

¶›Ó·Î·˜ 37: ™˘¯ÓfiÙÂÚ· ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÂ˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ ÛÙÈ˜ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜

Η κλαδική διάρθρωση των ειδικοτήτων δείχνει ότι οι επιχειρήσεις της

Αττικής απασχολούν συχνότερα επιστήµονες σε σχέση µε τις υπόλοιπες

περιφέρειες ενώ στις περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας και Στερεάς

Ελλάδος τα ποσοστά των επιχειρήσεων που απασχολούν επιστήµονες

είναι πολύ χαµηλά. Το χαρακτηριστικό αυτό υποδηλώνει ένα συγκριτικό

µειονέκτηµα των περιοχών αυτών αναφορικά µε τις παραγωγικές δρα-

στηριότητες που υπάρχουν εκεί αποτελεί όµως παράλληλα και µία ένδει-

ξη η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε στοχευµένες παρεµβάσεις για

την αντιστροφή της κατάστασης. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που
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¢ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È 56,1% 401.429
ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÌÈÎÚÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

¶ˆÏËÙ¤˜ 11,5% 82.513

À¿ÏÏËÏÔÈ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ 9,3% 66.918

∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ 9,2% 65.986
ÚÔÛˆÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ·Ó¤ÁÂÚÛË˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È 8,0% 57.449
¿ÏÏˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ

√‰ËÁÔ› Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È 7,8% 55.524
¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÎÈÓËÙÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡

∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜, ÌË¯·ÓÈÎÔ› 5,7% 41.140

¶Ï·Ófi‰ÈÔÈ ˆÏËÙ¤˜, ÔÈÎÈ·ÎÔ› ‚ÔËıÔ› 5,4% 38.738

∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ Â› ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ 5,0% 35.738



απασχολούν τεχνολόγους είναι συγκριτικά µεγαλύτερο στην Αττική ενώ

στα Ιόνια Νησιά, στο Νότιο Αιγαίο και στην Πελοπόννησο είναι αρκετά

χαµηλότερο από τις υπόλοιπες περιφέρειες. Οι απασχολούµενοι στην

παροχή υπηρεσιών είναι σχετικά περισσότεροι στα Ιόνια Νησιά, στο

Νότιο Αιγαίο και στη Στερεά Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις µε γεωργούς, κτη-

νοτρόφους και αλιείς είναι σχετικά περισσότερες στη ∆υτική Μακεδονία

και στην Ήπειρο. Σχετικά περισσότερες επιχειρήσεις µε  ειδικευµένους

τεχνίτες υπάρχουν στη ∆υτική Ελλάδα, στη ∆υτική Μακεδονία και στη

Στερεά Ελλάδα. Τέλος σε σχέση µε το µέσο όρο της χώρας περισσότε-

ρες επιχειρήσεις µε ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγ-

γελµατίες υπάρχουν στην Αττική, στο Βόρειο Αιγαίο, στα Ιόνια Νησιά και

στο Νότιο Αιγαίο.

Αρκετές διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται και στην κλαδική διάρ-

θρωση των επιχειρήσεων όσον αφορά τις ειδικότητες που έχουν. Στον

κλάδο της γεωργίας και κτηνοτροφίας υπερτερούν όπως είναι αναµενό-

µενο οι επιχειρήσεις µε ειδικευµένους γεωργούς και κτηνοτρόφους. Στις

µεταποιητικές βιοµηχανίες και στις κατασκευές υπερτερούν οι επιχειρή-

σεις που έχουν ειδικευµένους τεχνίτες. Στον κλάδο του εµπορίου είναι

υψηλά τα ποσοστά των επιχειρήσεων που έχουν διευθυντές και πωλητές

σε σύγκριση µε το σύνολο της οικονοµίας. Στον κλάδο των ξενοδοχεί-

ων και εστιατορίων το ποσοστό των επιχειρήσεων που απασχολούν

διευθυντές και υπαλλήλους παροχής υπηρεσιών είναι σηµαντικά υψηλό-

τερο σε σχέση µε το σύνολο της οικονοµίας. Στον κλάδο των µεταφο-

ρών και επικοινωνιών τα ποσοστά των επιχειρήσεων που απασχολούν

χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων

είναι όπως είναι αναµενόµενο πολύ υψηλότερο από ότι στο σύνολο της

οικονοµίας. Οι τεχνολόγοι στους οποίους ανήκουν και οι χρηµατιστές

απασχολούνται συχνότερα στους ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς

οργανισµούς. Στην εκπαίδευση όπως είναι αναµενόµενο το ποσοστό των

επιχειρήσεων  που απασχολούν επιστηµονικό προσωπικό είναι υψηλό.

104



Στον κλάδο της υγείας και µέριµνας επίσης το ποσοστό των επιχειρή-

σεων στις οποίες εργάζονται τεχνολόγοι και επιστηµονικό προσωπικό

είναι υψηλό. Επίσης όπως είναι αναµενόµενο όσο µεγαλώνει το µέγεθος

της επιχείρησης εµφανίζονται και περισσότερες κατηγορίες επαγγελµα-

τικών ειδικοτήτων.

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων περιέγραψαν την ισχύουσα διάρ-

θρωση των ειδικοτήτων καθώς επίσης και την προβλεπόµενη διάρθρω-

ση ειδικοτήτων σε τρία έτη. Σηµαντικές µεταβολές ως προς τη συχνότη-

τα εµφάνισης των µονοψήφιων επαγγελµατικών κατηγοριών δεν προ-

βλέπονται. Αναµένεται να αυξηθεί το ποσοστό εµφάνισης όλων των

επαγγελµατικών κατηγοριών εκτός της κατηγορίας των διευθυντών λόγω

της προβλεπόµενης µείωσης των µονοπρόσωπων επιχειρήσεων στις

οποίες ο µοναδικός εργαζόµενος θεωρείται συνήθως και διευθυντής της

επιχείρησης. Η σηµαντικότερη αύξηση παρουσιάζεται ως προς τη

συχνότητα επιχειρήσεων που απασχολούν τεχνολόγους και απασχολού-

µενους στην παροχή υπηρεσιών.

2.6.2 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗ-
ΣΗΣ ΣΤΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΤΗ

Η µεγάλη πλειοψηφία των εκπροσώπων επιχειρήσεων εκτιµά ότι σε

τρία έτη η απασχόληση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις θα παραµείνει η ίδια

τόσο αριθµητικά όσο και ως προς τη διάρθρωσή της. Το 13% των εκπρο-

σώπων επιχειρήσεων θεωρεί ότι η απασχόληση θα αυξηθεί σε τρία έτη

ενώ το 3,4% πιστεύει ότι θα µειωθεί. Πολλοί λίγοι εκτιµούν ότι η διάρ-

θρωση της απασχόλησης θα µεταβληθεί χωρίς να αλλάξει το αριθµητικό

της µέγεθος. Τα σχετικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 38.
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¶›Ó·Î·˜ 38: ∂ÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÛÙÈ˜ È‰ÈˆÙÈ-
Î¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003

Οι εκτιµήσεις για το µέγεθος και τη διάρθρωση της απασχόλησης

διαφοροποιούνται ως ένα βαθµό µεταξύ των περιφερειών. Περισσότερο

αισιόδοξοι ως προς την αύξηση της απασχόλησης των επιχειρήσεων της

περιφέρειάς τους είναι οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων στις περιφέρειες

∆υτικής Μακεδονίας και Ηπείρου. Οι πιο απαισιόδοξοι σχετικά µε το

µέγεθος της απασχόλησης είναι οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων στις περι-

φέρειες Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και ∆υτικής

Μακεδονίας. Στο σύνολο της χώρας το 3,4% των επιχειρήσεων αναµένει

µείωση της απασχόλησης ενώ στην Ήπειρο το αντίστοιχο ποσοστό

είναι 7% και στο Νότιο Αιγαίο 5,7%. Η περίπτωση της Ηπείρου παρου-

σιάζει ενδιαφέρον καθότι διαφοροποιείται από το σύνολο της χώρας

έχοντας µεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων που προβλέπουν αύξηση

της απασχόλησης, µεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων που προβλέπουν

µείωση της απασχόλησης και φυσικά µικρότερο ποσοστό απαντήσεων

που προβλέπουν διατήρηση της απασχόλησης στα σηµερινά µεγέθη.

Στην Ήπειρο φαίνεται ότι αναµένονται περισσότερες αναδιαρθρώσεις
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∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

£· ·˘ÍËıÂ› 92.411 12,9%

£· ÌÂ›ÓÂÈ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎ¿ Î·È ‰ÂÓ 556.655 77,8%
ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘

£· ÌÂ›ÓÂÈ ·ÚÈıÌËÙÈÎ¿ ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÏÏ¿ 467 0,1%
ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘

£· ÌÂÈˆıÂ› 24.158 3,4%

¢°/ ¢∞ 42.041 5,9%

™‡ÓÔÏÔ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 715.732 100%



στις επιχειρήσεις από ότι σε άλλες περιοχές. Τα περιφερειακά στοιχεία

παρουσιάζονται στον πίνακα 39.

¶›Ó·Î·˜ 39: ∂ÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÛÙÈ˜ È‰ÈˆÙÈ-
Î¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Î·Ù¿ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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£· ·˘ÍËıÂ› £· ÌÂ›ÓÂÈ  £· ÌÂ›ÓÂÈ £· ÌÂÈˆıÂ› ¢°/¢∞
›‰ÈÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎ¿  ·ÚÈıÌËÙÈÎ¿  

Î·È ‰ÂÓ ı· ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÏÏ¿  
·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë 

Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ 11,0% 86,9% 0,0% 2,1% 0,0%
ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 
– £Ú¿ÎË

∞ÙÙÈÎ‹ 11,5% 77,4% 0,0% 3,7% 7,4%

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 7,2% 84,9% 0,1% 3,0% 4,8%

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 8,8% 82,2% 0,0% 3,6% 5,4%

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 29,6% 57,5% 0,0% 4,2% 8,6%

◊ÂÈÚÔ˜ 20,1% 64,5% 0,6% 7,0% 7,8%

£ÂÛÛ·Ï›· 12,1% 80,7% 0,0% 1,0% 6,2%

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 13,1% 70,1% 0,0% 5,0% 11,8%

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 19,1% 75,5% 0,0% 3,8% 1,6%

∫Ú‹ÙË 2,6% 93,6% 0,0% 0,7% 3,1%

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 10,7% 75,5% 0,8% 5,7% 7,3%

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 11,8% 85,7% 0,0% 1,7% 0,8%

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 10,4% 68,0% 0,0% 3,0% 18,6%

™‡ÓÔÏÔ 12,9% 77,8% 0,1% 3,4% 5,9%



Συγκριτικά µε το σύνολο της οικονοµίας οι εκπρόσωποι των επιχει-

ρήσεων από τους κλάδους της γεωργίας/ κτηνοτροφίας, αλιείας, ορυχεί-

ων, µεταποιητικής βιοµηχανίας, ενδιάµεσων χρηµατοπιστωπικών οργανι-

σµών, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και εκπαίδευσης είναι περισσότε-

ρο αισιόδοξοι ως προς την αύξηση της απασχόλησης σε τρία έτη.

Αντιθέτως στους κλάδους των ξενοδοχείων/ εστιατορίων, της υγείας και

υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου οι εκπρόσωποι των επιχειρή-

σεων δεν είναι εξίσου αισιόδοξοι σε σχέση µε το σύνολο της οικονο-

µίας. Το γεγονός ότι στις επιχειρήσεις του κλάδου της γεωργίας αναµέ-

νεται αύξηση του προσωπικού δεν συνεπάγεται ότι γενικότερα θα προ-

κύψει αύξηση των απασχολούµενων στη γεωργία. Η αναµενόµενη αύξη-

ση αφορά µόνο την απασχόληση σε επιχειρήσεις του κλάδου ενώ µεγά-

λος όγκος της απασχόλησης στη γεωργία είναι αυτοαπασχολούµενοι οι

οποίοι όµως δεν έχουν συστήσει επιχείρηση. Τα κλαδικά αποτελέσµατα

παρουσιάζονται στον πίνακα 40.

¶›Ó·Î·˜ 40: ∂ÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÛÙÈ˜ È‰Èˆ-
ÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Î·Ù¿ ÎÏ¿‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
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£· ·˘ÍËıÂ› £· ÌÂ›ÓÂÈ  £· ÌÂ›ÓÂÈ £· ÌÂÈˆıÂ› ¢°/¢∞
›‰ÈÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎ¿  ·ÚÈıÌËÙÈÎ¿  

Î·È ‰ÂÓ ı· ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÏÏ¿  
·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë 

Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘

°ÂˆÚÁ›·, 16,1% 80,2% 0,0% 0,0% 3,6%
ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·

∞ÏÈÂ›· 23,3% 76,5% 0,1% 0,0% 0,1%

√Ú˘¯Â›· & Ï·ÙÔÌÂ›· 28,9% 65,5% 0,0% 5,6% 0,0%

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ 17,1% 73,4% 0,0% 4,3% 5,1%
‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜



Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003 
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£· ·˘ÍËıÂ› £· ÌÂ›ÓÂÈ  £· ÌÂ›ÓÂÈ £· ÌÂÈˆıÂ› ¢°/¢∞
›‰ÈÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎ¿  ·ÚÈıÌËÙÈÎ¿  

Î·È ‰ÂÓ ı· ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÏÏ¿  
·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë 

Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘

¶·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ 
ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜, Ê˘ÛÈÎÔ‡ 1,2% 98,8% 0,0% 0,0% 0,0%
·ÂÚ›Ô˘, ÓÂÚÔ‡

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 14,2% 72,9% 0,0% 5,1% 7,8%

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È 
ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, 12,4% 79,4% 0,0% 3,1% 5,1%
ÂÈÛÎÂ˘‹ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È 7,1% 81,4% 0,0% 4,4% 7,1%
ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, 
·Ôı‹ÎÂ˘ÛË, 10,7% 84,8% 0,0% 1,4% 3,1%
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ 
¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› 29,8% 57,9% 0,0% 12,1% 0,2%
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ 
ÂÚÈÔ˘Û›·˜, 
ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜, 16,0% 74,5% 0,4% 1,5% 7,6%
ÂÌÔÚÈÎ¤˜ 
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 29,0% 55,7% 0,0% 7,5% 7,8%

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 9,6% 87,0% 0,0% 0,3% 3,1%

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 
˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ 
Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ 9,9% 78,3% 0,0% 4,1% 7,6%
˘ËÚÂÛÈÒÓ  
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‹ 
·ÙÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

™‡ÓÔÏÔ 12,6% 77,8% 0,1% 3,4% 5,9%



Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι στις επιχειρήσεις µε µεγάλο αριθµό

εργαζοµένων αναµένεται συχνότερα από ότι στο µέσο όρο ότι θα αυξη-

θεί το προσωπικό τα επόµενα τρία έτη. Από τις επιχειρήσεις µε 1 άτοµο,

το 9% αναµένει αύξηση του προσωπικού, στις επιχειρήσεις µε 2 άτοµα

το 11,6% ενώ από τις επιχειρήσεις µε 101-200 άτοµα το 36,7% αναµένει

αύξηση. Εκτιµήσεις για µείωση του προσωπικού είναι επίσης συχνότερες

σε µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Γενικά είναι περισσότερο αισιόδοξες οι

µεγάλες επιχειρήσεις. Ανάλογα αποτελέσµατα προκύπτουν και µε την

εξέταση των απαντήσεων των επιχειρήσεων σε σχέση µε το µέγεθος του

τζίρου τους. Σε σχέση µε το χρόνο ίδρυσης της επιχείρησης οι νεότε-

ρες επιχειρήσεις είναι πιο αισιόδοξες. Γενικά φαίνεται ότι προβλέπεται

αύξηση της απασχόλησης τα επόµενα έτη η οποία θα προκύψει κύρια

από τις επιχειρήσεις µεγαλύτερου µεγέθους.

2.6.3 ΛΟΓΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των επιχειρήσεων, ο κυριότερος λόγος αύξη-

σης του προσωπικού είναι η προβλεπόµενη αύξηση του τζίρου της επι-

χείρησης ενώ ο δεύτερος σπουδαιότερος λόγος είναι οι ελλείψεις προ-

σωπικού. Η θετική οικονοµική συγκυρία είναι ο τρίτος λόγος.

Όταν ζητείται από τις επιχειρήσεις να επισηµάνουν το σηµαντικότε-

ρο λόγο για τον οποίο προβλέπουν αύξηση της απασχόλησης σε τρία

έτη, το 51,2% των επιχειρήσεων επικαλείται την προβλεπόµενη αύξηση

του τζίρου της επιχείρησης, το 31,1% υποστηρίζει ότι το σηµερινό προ-

σωπικό δεν επαρκεί, το 6,4% προβλέπει τη δηµιουργία νέων υποκατα-

στηµάτων, το 3,6% σηµειώνει την ανάγκη προσλήψεων σε νέες ειδικότη-

τες και το 3,9% επικαλείται τη γενικά καλή οικονοµική συγκυρία του κλά-

δου. Τα σχετικά αποτελέσµατα παρατίθενται στον πίνακα 41.
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Στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου,∆υτικής Ελλάδος, Ηπείρου,

Θεσσαλίας και Νοτίου Αιγαίου επισηµαίνεται συχνότερα από ότι στο

σύνολο της χώρας ότι το προσωπικό δεν επαρκεί (35%, 41%, 33%, 39%,

52% και 35% αντίστοιχα). Επίσης στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου,

Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, περισσότεροι εκπρόσωποι επιχειρήσεων σε

σχέση µε το σύνολο της χώρας επισηµαίνουν την ανάγκη για νέες δεξιό-

τητες (25%, 9%, 5% αντίστοιχα).

Σύµφωνα µε την κλαδική ανάλυση των αποτελεσµάτων, το προσωπικό

δεν επαρκεί σε σηµαντικότερο βαθµό σε σχέση µε το σύνολο της οικο-

νοµίας στους κλάδους των ξενοδοχείων/ εστιατορίων, µεταφορών/ επι-

κοινωνιών, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, υγείας / µέριµνας και στον

κλάδο παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου (41%, 39%,

37%, 68%, 46% αντίστοιχα).

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται

µέχρι 2 άτοµα δηλώνουν συχνότερα ότι το σηµερινό προσωπικό τους

δεν επαρκεί. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 0,15

εκατοµµύρια ευρώ. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι ιδιαιτέρως χρήσιµα για

το σχεδιασµό πολιτικών για την ενίσχυση της απασχόλησης και την

καταπολέµηση της ανεργίας. Το γεγονός ότι σε ορισµένους κλάδους και

ορισµένες κατηγορίες επιχειρήσεων οι ανάγκες προσλήψεων είναι εντο-

νότερες από το σύνολο της οικονοµίας µπορεί να οδηγήσει σε στοχευ-

µένες ενέργειες κατάρτισης και ενίσχυσης της απασχόλησης σε αυτούς

τους κλάδους και τις κατηγορίες επιχειρήσεων.
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¶›Ó·Î·˜ 41: ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·ÈÙ›· ÙË˜ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË˜ ·‡ÍËÛË˜ ÙË˜
··Û¯fiÏËÛË˜ ÛÙÈ˜ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003

2.6.4 ΛΟΓΟΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟ-
ΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ερώτηµα για την προβλεπόµενη σύνθεση και µέγεθος της απασχό-

λησης σε τρία έτη, ένας πολύ µικρός αριθµός εκπροσώπων επιχειρήσε-

ων υποστήριξε ότι θα πραγµατοποιηθούν αλλαγές στη σύνθεση του

προσωπικού (467 επιχειρήσεις από τις 715.732 ή το 0,1% του συνόλου

των επιχειρήσεων). Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων αυτών ερωτήθηκαν

στη συνέχεια για τις αιτίες των προβλεπόµενων αλλαγών στη σύνθεση
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AÈÙ›Â˜ ·‡ÍËÛË˜ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

∏ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ 47.285 51,2%
ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜

∏ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ 5.930 6,4%
˘ÔÎ·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ

∏ ÁÂÓÈÎ¿ Î·Ï‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Û˘ÁÎ˘Ú›· 3.566 3,9%
ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘

∏ ÁÂÓÈÎ¿ Î·Ï‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ 371 0,4%
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ¯ÒÚ·˜

∆Ô ÛËÌÂÚÈÓfi ÚÔÛˆÈÎfi ‰ÂÓ Â·ÚÎÂ› 28.757 31,1%

À¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ó¤Â˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ 3.372 3,6%

√È Â˘ÓÔ˚Î¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘- 136 0,1%
ÍÈ·ÎÒÓ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÓfiÌˆÓ

∆· ÂÈ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ 2.928 3,2%
√∞∂¢

ÕÏÏÔ 65 0,1%

™‡ÓÔÏÔ 92.411 100%



του προσωπικού. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων υποστήριξε ότι οι ικα-

νότητες και τα προσόντα του υπάρχοντος προσωπικού δεν θα καλύπτει

τις µελλοντικές ανάγκες (59%) ενώ το 28% επεσήµανε ότι έχουν δηµι-

ουργηθεί ανάγκες για νέες ειδικότητες. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζο-

νται στον ακόλουθο πίνακα.

¶›Ó·Î·˜ 42: ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ
ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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§fiÁÔÈ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
ÚÔÛˆÈÎÔ‡

∆Ô ÚÔÛˆÈÎfi Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË˜ ËÏÈÎ›·˜ 7 1,4%

√È ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÛÂ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ 129 27,6%

∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË/ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ 7 1,6%
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰ÂÓ Â·ÚÎÂ›

√È ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜ Î·È Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÙÔ˘ 273 58,6%
˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ı· 
Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÈ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜

∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ··ÈÙÂ› 20 4,3%
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ
·Ú·ÁfiÌÂÓÔ ÚÔ˚fiÓ

∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ··ÈÙÂ› 11 2,4%
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ 
ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ 
ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜

√ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙË˜ 11 2,3%
ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 
Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ 
ÚÔÛˆÈÎfi

¢°/ ¢∞ 9 1,8%

™‡ÓÔÏÔ 467 100%



Θα πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι η µεγάλη ηλικία του προσωπι-

κού αναφέρθηκε ως αιτία των προβλεπόµενων αλλαγών στη σύνθεση του

προσωπικού µόνο από επιχειρήσεις του κλάδου του εµπορίου. Από επι-

χειρήσεις µόνο του κλάδου του εµπορίου επισηµαίνεται και η ανεπάρκεια

της εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού. Επίσης η επισήµανση

της διαφοροποίησης των αναγκών σε ειδικότητες γίνεται κυρίως από επι-

χειρήσεις στον κλάδο της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Τέλος η

άποψη ότι οι ικανότητες και τα προσόντα των εργαζοµένων δεν θα καλύ-

πτουν τις µελλοντικές ανάγκες προέρχεται κυρίως από εκπροσώπους

επιχειρήσεων του κλάδου της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Οι απα-

ντήσεις αυτές µπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασµό στοχευµένων

πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης στους κλάδους αυτούς.

2.6.5 ΛΟΓΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το 3,4% των επιχειρήσεων προβλέπει ότι σε τρία έτη η απασχόληση στις

επιχειρήσεις θα µειωθεί. Ως σηµαντικότερη αιτία αυτής της µείωσης επι-

σηµαίνεται πρώτον η προβλεπόµενη µείωση του τζίρου της επιχείρησης,

δεύτερον η προβλεπόµενη µείωση του αριθµού των υποκαταστηµάτων

και τρίτον η κακή οικονοµική κατάσταση του κλάδου. Τα αποτελέσµατα

παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.
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¶›Ó·Î·˜ 43: ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÌÂ›ˆÛË˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÈ˜
È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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§fiÁÔÈ ÌÂ›ˆÛË˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

¶ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ 11.619 48,1%

ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜

¶ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ÌÂ›ˆÛË – ÎÏÂ›ÛÈÌÔ 6.013 24,9%

˘ÔÎ·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜

∏ ÁÂÓÈÎ¿ Î·Î‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ 3.167 13,1%

Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘

∏ ÁÂÓÈÎ¿ Î·Î‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ 1.430 5,9%

Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ¯ÒÚ·˜

∆Ô ÛËÌÂÚÈÓfi ÚÔÛˆÈÎfi Â›Ó·È 387 1,6%

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È

À¿Ú¯Ô˘Ó ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÂ 78 0,3%

ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ Ô˘ Ë ÂÈ¯Â›ÚËÛË ‰ÂÓ 

¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È

√ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ 241 1,0%

ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜

√È ‰˘ÛÌÂÓÂ›˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘- 240 1,0%

ÍÈ·ÎÒÓ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÓfiÌˆÓ

∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÈ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ 176 0,7%

ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ √∞∂¢

ÕÏÏÔ 619 2,6%

¢°/ ¢∞ 189 0,8%

™‡ÓÔÏÔ 24.158 100%



Συγκριτικά µε τα αποτελέσµατα του συνόλου της χώρας που παρου-

σιάζονται στον παραπάνω πίνακα, η προβλεπόµενη µείωση του τζίρου

της επιχείρησης αναφέρεται συχνότερα από επιχειρήσεις των περιφε-

ρειών Αττικής, ∆υτικής Ελλάδος, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και

Πελοποννήσου (51%, 68%, 64,1%, 85% και 53% αντίστοιχα). Τη µείωση

υποκαταστηµάτων περιµένουν περισσότερο σε σχέση µε το µέσο όρο

της χώρας επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στις περιφέρειες

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής

Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος (46%, 35%, 72%, 37%,

46% και 88% αντίστοιχα). Η απάντηση ότι το προσωπικό είναι περισσό-

τερο από όσο χρειάζεται δίνεται συχνότερα στις περιφέρειες της

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και της Θεσσαλίας (12% και 24% αντί-

στοιχα) σε σχέση µε το µέσο όρο της χώρας.

Η µείωση του τζίρου προβλέπεται συχνότερα από επιχειρήσεις του

εµπορίου, των ξενοδοχείων/ εστιατορίων, της εκπαίδευσης, της διαχείρι-

σης ακίνητης περιουσίας και της παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνι-

κού συνόλου (50%,62%,70%, 100% και 59% αντίστοιχα).Μείωση των υπο-

καταστηµάτων αναµένεται ιδιαίτερα στους κλάδους της γεωργίας, µετα-

ποιητικής βιοµηχανίας, των κατασκευών και των µεταφορών/ επικοινωνιών

(100%, 35%, 27% και 57% αντίστοιχα). Η κακή οικονοµική κατάσταση µνη-

µονεύεται ιδιαίτερα από επιχειρήσεις του κλάδου των ορυχείων και της

µεταποιητικής βιοµηχανίας (33% και 31%). Η µείωση του τζίρου των επι-

χειρήσεων προβλέπεται κατά κύριο λόγο από επιχειρήσεις µικρού ή

µεσαίου µεγέθους απασχόλησης και από επιχειρήσεις χαµηλού τζίρου.

2.6.7 ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών επιχειρήσεων ρωτήθηκαν σχετικά µε την

επάρκεια των προσόντων και δεξιοτήτων των εργαζοµένων στις επιχει-
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ρήσεις. Η συχνότερη απάντηση στο ανωτέρω ερώτηµα είναι ότι οι εργα-

ζόµενοι προσαρµόζονται στις απαιτήσεις των θέσεων στις οποίες προ-

σλαµβάνονται. Ένα µικρό ποσοστό δηλώνει ότι τα προσόντα των εργα-

ζοµένων δεν επαρκούν. Στην περίπτωση των ανδρών η απάντηση αυτή

δίδεται από το 2,5% των επιχειρήσεων ενώ στην περίπτωση των γυναι-

κών από το 2% των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσµατα για τους άνδρες και

τις γυναίκες εργαζόµενους παρουσιάζονται στους πίνακες 44 και 45

αντίστοιχα.

¶›Ó·Î·˜ 44: ∂¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÈ˜ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

∆· ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ Â›Ó·È  32.824 5,5%

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·

∆· ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ÔÈ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ 15.052 2,5%

‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó

√È ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È 40.587 6,8%

ÛÙ· ÚÔÛfiÓÙ·

√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È 443.141 74,5%

ÛÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜

¢ÂÓ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔÛˆÈÎfi 31.413 5,3%

¢°/ ¢∞ 31.470 5,3%

™‡ÓÔÏÔ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂ ¿Ó‰ÚÂ˜ 594.488 100%

ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜



¶›Ó·Î·˜ 45: ∂¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÈ˜ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003

Περισσότερο αρνητικοί ως προς την επάρκεια των προσόντων των

ανδρών εργαζοµένων είναι σε σχέση µε το µέσο όρο της χώρας, οι

εκπρόσωποι των επιχειρήσεων στη ∆υτική Ελλάδα, στην Ήπειρο, στην

Κεντρική Μακεδονία και στο Νότιο Αιγαίο. Όσον αφορά στους κλά-

δους, περισσότερα παράπονα για τα προσόντα των ανδρών εργαζοµέ-

νων προέρχονται από τις επιχειρήσεις του κλάδου των ορυχείων/ λατο-

µείων, της µεταποιητικής βιοµηχανίας, του εµπορίου, της διαχείρισης, της

εκπαίδευσης και του κλάδου των κατασκευών. Περισσότερα παράπονα

επίσης διατυπώνονται στις επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους και στις επι-

χειρήσεις µε µεγαλύτερο τζίρο. Σε σχέση µε τα προσόντα των γυναικών
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∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

∆· ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ Â›Ó·È  20.488 5,3%

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·

∆· ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ÔÈ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ‰ÂÓ 7.836 2,0%

Â·ÚÎÔ‡Ó

√È ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È 26.294 6,8%

ÛÙ· ÚÔÛfiÓÙ·

√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È 289.192 74,5%

ÛÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜

¢ÂÓ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔÛˆÈÎfi 16.038 4,1%

¢°/ ¢∞ 28.530 7,3%

™‡ÓÔÏÔ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂ Á˘Ó·›ÎÂ˜ 388.379 100%

ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÂ˜



περισσότερα παράπονα διατυπώνονται στη ∆υτική Μακεδονία. Στις

γυναίκες διατυπώνονται περισσότερα παράπονα στις επιχειρήσεις δια-

χείρισης ακίνητης περιουσίας και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Στους κλάδους στους οποίους διατυπώ-

νονται συχνότερα παράπονα για τις δεξιότητες και τα προσόντα των

εργαζοµένων θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο τα προγράµµα-

τα κατάρτισης.

2.7 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

2.7.1 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο σύνολο των 715.732 ιδιωτικών επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τα αποτε-

λέσµατα της έρευνας πεδίου, στις 32.580 επιχειρήσεις που αποτελούν το

4,6% του συνόλου των επιχειρήσεων υπάρχουν κενές θέσεις. Στον πίνα-

κα 46 παρουσιάζονται τα ποσοστά των επιχειρήσεων που έχουν κενές

θέσεις κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Σύµφωνα µε τα κλαδι-

κά αποτελέσµατα, οι κλάδοι που έχουν κενές θέσεις σε µεγαλύτερο

βαθµό συγκριτικά µε το σύνολο της οικονοµίας (του ιδιωτικού τοµέα)

είναι ο κλάδος των ορυχείων/ λατοµείων, ο κλάδος των µεταποιητικών

βιοµηχανιών, ο κλάδος των κατασκευών, ο κλάδος της διαχείρισης ακί-

νητης περιουσίας, ο κλάδος της εκπαίδευσης, ο κλάδος της υγείας και ο

κλάδος των δραστηριοτήτων υπέρ του κοινωνικού συνόλου.
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¶›Ó·Î·˜ 46: ⁄·ÚÍË ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ·Ó¿ ÎÏ¿‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÈ˜ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003

Στους πίνακες 47-49 παρουσιάζονται τα στοιχεία για τις επιχειρήσεις

που έχουν κενές θέσεις ανάλογα µε το µέγεθος της απασχόλησης, το

τζίρο της επιχείρησης και τη χρονολογία ίδρυσης της επιχείρησης. Όσον

αφορά στο µέγεθος της απασχόλησης, οι επιχειρήσεις µεσαίου ή µεγάλου

µεγέθους έχουν συχνότερα κενές θέσεις συγκριτικά µε τις µικρότερες επι-
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KÏ¿‰Ô˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜

ı¤ÛÂÈ˜

°ÂˆÚÁ›·, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· 1,9%

∞ÏÈÂ›· 0,1%

√Ú˘¯Â›· Î·È Ï·ÙÔÌÂ›· 11,2%

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜ 7,0%

¶·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜, Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÓÂÚÔ‡ 0,0%

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 5,9%

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÂÈÛÎÂ˘‹ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ 4,6%

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 2,0%

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜ 2,6%

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› 1,1%

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜, 5,2%
ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 6,4%

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 6,5%

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘¤Ú ÙÔ˘ 4,7%
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ  
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‹ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

™‡ÓÔÏÔ 4,6%



χειρήσεις. Εξ αυτών οι επιχειρήσεις µε 6-20 εργαζόµενους εµφανίζουν µε

ακόµα µεγαλύτερη συχνότητα κενές θέσεις. Παρόµοια αποτελέσµατα

προκύπτουν και µε την εξέταση του επιπέδου τζίρου των επιχειρήσεων µε

κενές θέσεις. Οι επιχειρήσεις σε µεσαία κλιµάκια τζίρου παρουσιάζουν την

υψηλότερη συχνότητα εµφάνισης κενών θέσεων. Τέλος όσον αφορά τη

χρονολογία ίδρυσης της επιχείρησης, οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί

εντός του έτους στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η έρευνα έχουν συχνότε-

ρα κενές θέσεις καθώς όπως φαίνεται δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδι-

κασία προσλήψεως προσωπικού. Από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, εκείνες

που έχουν ιδρυθεί πριν από 6-10 έτη έχουν συχνότερα κενές θέσεις.

¶›Ó·Î·˜ 47: ⁄·ÚÍË ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙË˜ ··-
Û¯fiÏËÛË˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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M¤ÁÂıÔ˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜

ı¤ÛÂÈ˜

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 1 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ 2,9%

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 2 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 4,2%

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 3 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 5,3%

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 4 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 5,4%

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 5 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 8,4%

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 6-10 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 9,4%

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 11-20 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 12,6%

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 21-50 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 7,5%

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 51-100 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 7,7%

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 101-200 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 6,9%

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 201-500 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 4,9%

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 500 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 6,5%

™‡ÓÔÏÔ 4,6%



¶›Ó·Î·˜ 48: ⁄·ÚÍË ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ Ù˙›ÚÔ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈ-
ÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003

¶›Ó·Î·˜ 49: ⁄·ÚÍË ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›·
›‰Ú˘ÛË˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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KÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˙›ÚÔ˘ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜

ı¤ÛÂÈ˜

<0,1499 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 4,1%

0,15-0,299 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 5,8%

0,3-0,499 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 5,8%

0,5-1,499 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 9,3%

1,5-4,99 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 10,0%

5-14,99 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 8,9%

>15 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 5,5%

™‡ÓÔÏÔ 4,6%

XÚÔÓÔÏÔÁ›· ›‰Ú˘ÛË˜ ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜

ı¤ÛÂÈ˜

ÿ‰Ú˘ÛË ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 13,4%

¶ÚÈÓ ·fi 1 ¤ÙÔ˜ 3,9%

¶ÚÈÓ ·fi 2 ¤ÙË 5,4%

¶ÚÈÓ ·fi 3 ¤ÙË 4,5%

¶ÚÈÓ ·fi 4 ¤ÙË 3,6%

¶ÚÈÓ ·fi 5 ¤ÙË 3,2%

¶ÚÈÓ ·fi 6-10 ¤ÙË 6,0%

¶ÚÈÓ ·fi 11-15 ¤ÙË 4,2%

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 16 ¤ÙË 3,9%

™‡ÓÔÏÔ 4,6%



Στους προηγούµενους πίνακες παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά

των επιχειρήσεων που διαθέτουν κενές θέσεις. Στον πίνακα 50 παρου-

σιάζεται ο αριθµός των ιδιωτικών επιχειρήσεων στις οποίες εµφανίζονται

κενές θέσεις σε συγκεκριµένες ειδικότητες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της

έρευνας, οι περισσότερες κενές θέσεις αφορούν ειδικευµένους τεχνίτες

και απασχολούµενους στην παροχή υπηρεσιών.

¶›Ó·Î·˜ 50: ∂È‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜
È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó AÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙÈÎ¿ ÛÙÂÏ¤¯Ë 17

¶ÚfiÛˆ· Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ Î·È Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ¿ 1.741

Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎÔ› ‚ÔËıÔ› 2.293

À¿ÏÏËÏÔÈ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ 3.584

∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ˆÏËÙ¤˜ 9.150

∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÁÂˆÚÁÔ›, ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ, ‰·ÛÔÎfiÌÔÈ 19

Î·È ·ÏÈÂ›˜

∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜ 11.149

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 5.151

Î·È ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ

∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜, ¯ÂÈÚÒÓ·ÎÙÂ˜ Î·È 3.881

ÌÈÎÚÔÂ·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜



2.7.2 ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
ΚΕΝΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το διάστηµα κατά το οποίο µία θέση παραµένει κενή είναι ενδεικτικό των

δυσκολιών που αντιµετωπίζει η επιχείρηση για την εξεύρεση κατάλληλου

εργατικού δυναµικού. Οι δυσκολίες αυτές µπορεί να πηγάζουν στη µειω-

µένη προσφορά εργατικού δυναµικού για τη συγκεκριµένη ειδικότητα

αλλά µπορεί να οφείλονται και στην προσφορά θέσεων µε χαµηλό µισθό

ή άλλα δυσµενή εργασιακά χαρακτηριστικά (ωράριο, κλπ). Εποµένως η

ύπαρξη κενών θέσεων σε συγκεκριµένες ειδικότητες δεν οδηγεί αυτοµά-

τως στο συµπέρασµα του δυναµισµού αυτών των ειδικοτήτων. Για τον

προσδιορισµό των δυναµικών ειδικοτήτων θα πρέπει να συνυπολογι-

στούν µία σειρά παραµέτρων όπως η συνεχής αύξηση της απασχόλησης

στη συγκεκριµένη ειδικότητα συνδυαζόµενη µε τη δυσκολία των επιχει-

ρήσεων να βρουν προσωπικό στη συγκεκριµένη ειδικότητα.

Στον πίνακα 51 παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου

σχετικά µε τα ποσοστά των επιχειρήσεων στις οποίες υπάρχουν κενές

θέσεις για διάστηµα µεγαλύτερο των 6 µηνών κατά κλάδο οικονοµικής

δραστηριότητας. Οι διαφοροποιήσεις µεταξύ των κλάδων είναι πολύ

µεγάλες. Συγκεκριµένα στους κλάδους της γεωργίας/ κτηνοτροφίας, της

αλιείας, των ξενοδοχείων, των µεταφορών, των ενδιάµεσων πιστωτικών

οργανισµών, της εκπαίδευσης και της υγείας/ µέριµνας οι θέσεις δεν

παραµένουν κενές για διάστηµα µεγαλύτερο των 6 µηνών ενώ στους

κλάδους των ορυχείων/ λατοµείων, των µεταποιητικών βιοµηχανιών, των

κατασκευών, του εµπορίου και  των άλλων δραστηριοτήτων υπέρ του κοι-

νωνικού συνόλου σε ένα σηµαντικό ποσοστό επιχειρήσεων οι θέσεις

παραµένουν κενές για διάστηµα µεγαλύτερο των 6 µηνών.
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¶›Ó·Î·˜ 51: ¢È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÂÓ¤˜ ÔÈ ı¤ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜
È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ·Ó¿ ÎÏ¿‰Ô

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

KÏ¿‰Ô˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜

ı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ

·fi 6 Ì‹ÓÂ˜

°ÂˆÚÁ›·, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· 0,3%

∞ÏÈÂ›· 0%

√Ú˘¯Â›· Î·È Ï·ÙÔÌÂ›· 100%

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜ 41,5%

¶·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜, Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÓÂÚÔ‡ --

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 49,0%

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÂÈÛÎÂ˘‹ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ 43,7%

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 55,9%

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜ 11,0%

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› 0%

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜, 29,3%

ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 0%

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 0%

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 39,6%

˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ 

˘ËÚÂÛÈÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‹ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

™‡ÓÔÏÔ 40,7%



Στον πίνακα 52 παρουσιάζονται τα ποσοστά των επιχειρήσεων που

έχουν κενές θέσεις για διάστηµα µεγαλύτερο των 6 µηνών ανάλογα µε

τον αριθµό εργαζοµένων τους. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι µεγαλύτε-

ρη δυσκολία στην εξεύρεση κατάλληλου εργατικού δυναµικού αντιµετω-

πίζουν οι επιχειρήσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους απασχόλησης. Οι

επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 20 εργαζόµενους

αντιµετωπίζουν µικρότερες δυσκολίες στην εξεύρεση του εργατικού

δυναµικού που αναζητούν. Ανάλογα είναι και τα αποτελέσµατα σε σχέση

µε τα κλιµάκια τζίρου των επιχειρήσεων που παρουσιάζονται στον πίνα-

κα 53. Σύµφωνα µε αυτά τα αποτελέσµατα, τη µεγαλύτερη δυσκολία φαί-

νεται ότι αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στα µεσαία κλιµάκια τζίρου.

¶›Ó·Î·˜ 52: ¢È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÂÓ¤˜ ÔÈ ı¤ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜
È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
M¤ÁÂıÔ˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜

ı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
·fi 6 Ì‹ÓÂ˜

EÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 1 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ 38,5%

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 2 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 47,1%

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 3 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 38,6%

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 4 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 28,7%

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 5 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 58,7%

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 6-10 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 32,6%

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 11-20 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 51,4%

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 21-50 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 13,2%

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 51-100 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 16,8%

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 101-200 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 15,1%

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 201-500 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 10,3%

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 500 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 13,6%

™‡ÓÔÏÔ 40,7%



¶›Ó·Î·˜ 53: ¢È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÂÓ¤˜ ÔÈ ı¤ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜
È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Î·Ù¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˙›ÚÔ˘

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003

Τέλος στον πίνακα 54 παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχειρήσεων

που διατηρεί κενές θέσεις απασχόλησης για διάστηµα µεγαλύτερο των

6 µηνών και οι ειδικότητες αυτών των κενών θέσεων. Όπως και για το

σύνολο των κενών θέσεων, οι περισσότερες κενές θέσεις για διάστηµα

µεγαλύτερο των 6 µηνών αφορούν ειδικευµένους τεχνίτες και απασχο-

λούµενους στην παροχή υπηρεσιών.
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¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

KÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˙›ÚÔ˘ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜

ı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ

·fi 6 Ì‹ÓÂ˜

<0,1499 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 41,2%

0,15-0,299 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 45,3%

0,3-0,499 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 42,0%

0,5-1,499 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 33,8%

1,5-4,99 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 29,7%

5-14,99 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 17,5%

>15 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ 27,4%

™‡ÓÔÏÔ 40,7%



¶›Ó·Î·˜ 54: ∂È‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜
È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 6 ÌËÓÒÓ

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003

2.7.3 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕ-
ΝΟΥΝ ΚΕΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 6 ΜΗΝΕΣ

Οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι στις επιχειρήσεις τους

υπάρχουν κενές θέσεις για διάστηµα µεγαλύτερο των 6 µηνών ρωτήθη-

καν και για τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι οι θέσεις αυτές

παραµένουν κενές για το διάστηµα αυτό. Στον πίνακα 55 παρουσιάζονται

οι απαντήσεις που δόθηκαν στο σύνολο της χώρας. Σύµφωνα µε τα απο-

τελέσµατα, οι σηµαντικότεροι λόγοι για τους οποίους οι θέσεις παραµέ-

νουν κενές για περισσότερο από 6 µήνες είναι αφενός η δυσκολία εξεύ-

ρεσης προσωπικού µε την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση και αφε-

τέρου η δυσκολία εξεύρεσης προσωπικού µε την κατάλληλη εµπειρία. Τα
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜ AÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
ı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 6 Ì‹ÓÂ˜

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙÈÎ¿ ÛÙÂÏ¤¯Ë 9

¶ÚfiÛˆ· Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ Î·È Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ¿ 357
Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎÔ› ‚ÔËıÔ› 804

À¿ÏÏËÏÔÈ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ 2.124

∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 2.892
Î·È ˆÏËÙ¤˜

∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜ 5.023

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 2.004
Î·È ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ

∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜, ¯ÂÈÚÒÓ·ÎÙÂ˜ 1.298
Î·È ÌÈÎÚÔÂ·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜



ευρήµατα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίη-

σης των πολιτικών κατάρτισης και επαγγελµατικής εµπειρίας από τις επι-

χειρήσεις συγκεκριµένων κλάδων και γενικά από επιχειρήσεις που αντι-

µετωπίζουν προβλήµατα στην εξεύρεση προσωπικού.

¶›Ó·Î·˜ 55: ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ı¤ÛÂÈ˜ ·Ú·Ì¤-
ÓÔ˘Ó ÎÂÓ¤˜ ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 6 ÌËÓÒÓ

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
ÔÈ ı¤ÛÂÈ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÂÓ¤˜ ÁÈ· 
‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 6 ÌËÓÒÓ

¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ·fi 1.287 9,7%
ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜

¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊËÌÈÛÙÂ› Â·ÚÎÒ˜ 379 2,9%
ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘ÛÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜

√ ÌÈÛıfi˜ Â›Ó·È ÔÏ‡ ÌÈÎÚfi˜ Î·È 180 1,4%
·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜

√È ÂÚÁ·ÛÈ·Î¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÂ˜ 1.383 10,4%
Î·È ·Ôı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ

√È ı¤ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË 474 3,6%
ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·. √È ı¤ÛÂÈ˜ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È 
ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·È Í·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 
ÏfiÁˆ ·Ô¯ÒÚËÛË˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ

¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂıÂ› ÚÔÛˆÈÎfi 4.984 37,6%
ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÎ·›‰Â˘ÛË/ Î·Ù¿ÚÙÈÛË

¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂıÂ› ÚÔÛˆÈÎfi 4.187 31,6%
ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÌÂÈÚ›·

∆· ÚÔÛfiÓÙ· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‹Ù·Ó 266 2,0%
¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÈ˜ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜

∆· ÚÔÛfiÓÙ· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‹Ù·Ó 16 0,1%
¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿

∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ 15 0,1%
‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿ (ËÏÈÎ›·, Ê‡ÏÔ, ÎÏ)

ÕÏÏÔ 83 0,6%

™‡ÓÔÏÔ 13.255 100%



Η ανάλυση των αιτιών για τις οποίες οι θέσεις παραµένουν κενές για

διάστηµα µεγαλύτερο των 6 µηνών σε περιφερειακό επίπεδο δείχνει ότι

στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και στα Ιόνια Νησιά η κύρια αιτία είναι

ότι δεν είναι εύκολο να βρεθεί προσωπικό µε την κατάλληλη εκπαίδευση.

Στην Αττική, στη ∆υτική Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία και στη

Στερεά Ελλάδα οι κύριες αιτίες είναι ότι δεν είναι εύκολο να βρεθεί προ-

σωπικό µε την κατάλληλη εκπαίδευση και προσωπικό µε την κατάλληλη

εµπειρία. Στο Βόρειο Αιγαίο οι περισσότερες επιχειρήσεις υποστηρίζουν

ότι δεν έχουν γίνει αιτήσεις από ενδιαφερόµενους. Στη ∆υτική Ελλάδα τα

κυριότερα προβλήµατα είναι ότι δεν είναι εύκολο να βρεθεί προσωπικό

µε την κατάλληλη εµπειρία και ότι ο χαµηλός µισθός αποθαρρύνει τους

εργαζόµενους. Στην Ήπειρο και στο Νότιο Αιγαίο τα κύρια προβλήµατα

είναι ότι υπάρχει δυσκολία εξεύρεσης προσωπικού µε την κατάλληλη

εκπαίδευση και ότι δεν έχουν γίνει αιτήσεις από ενδιαφερόµενους. Στη

Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο οι περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούν

ότι οι θέσεις παραµένουν κενές για µεγάλο διάστηµα διότι οι εργασιακές

συνθήκες είναι δύσκολες και οι υποψήφιοι αποθαρρύνονται.

Η κλαδική ανάλυση των αποτελεσµάτων δείχνει ότι η έλλειψη αιτήσε-

ων από ενδιαφερόµενους είναι πιο έντονη στις µεταποιητικές βιοµηχα-

νίες και στις κατασκευές. Στον κλάδο των δραστηριοτήτων παροχής υπη-

ρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων

θεωρούν ότι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι θέσεις παραµένουν

κενές για περισσότερο από 6 µήνες είναι διότι οι εργασιακές συνθήκες

είναι δύσκολες και οι υποψήφιοι αποθαρρύνονται. Μεγάλη κινητικότητα

εµφανίζουν οι θέσεις στο εµπόριο. Το πρόβληµα της εξεύρεσης προσω-

πικού µε την κατάλληλη εκπαίδευση και εµπειρία είναι ιδιαιτέρως έντονο

σε σχέση µε το σύνολο της οικονοµίας στους κλάδους των µεταποιητι-

κών βιοµηχανιών, των κατασκευών, των ξενοδοχείων /εστιατορίων, των

µεταφορών/ επικοινωνιών και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.

Για το σύνολο της χώρας και της οικονοµίας οι τρεις σηµαντικότεροι
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λόγοι για τους οποίους οι θέσεις παραµένουν κενές για µεγάλο χρονικό διά-

στηµα είναι κατά σειρά προτεραιότητας η δυσκολία εξεύρεσης προσωπικού

µε την κατάλληλη εµπειρία, η δυσκολία εξεύρεσης προσωπικού µε την

κατάλληλη εκπαίδευση/ κατάρτιση και  οι δύσκολες εργασιακές συνθήκες

που χαρακτηρίζουν ορισµένες θέσεις απασχόλησης. Η σύγκριση των γενι-

κών και των κλαδικών και περιφερειακών αποτελεσµάτων αναφορικά µε τους

λόγους για τους οποίους οι κενές θέσεις παραµένουν κενές για διάστηµα

µεγαλύτερο των 6 µηνών δείχνει την αναγκαιότητα σχεδιασµού στοχευµέ-

νων πολιτικών (στους κλάδους και τις περιφέρειες ή καλύτερα τους νοµούς)

στον οποίο θα λαµβάνονται υπόψη όλοι οι παραπάνω παράγοντες.

2.8 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2.8.1 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ

Οι εκπρόσωποι των περισσοτέρων επιχειρήσεων θεωρούν ότι η επιχεί-

ρησή τους είναι αρκετά ανταγωνιστική. Λίγο περισσότεροι από τους

µισούς θεωρούν µάλιστα ότι η επιχείρησή τους είναι πολύ ανταγωνιστι-

κή. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 56.

¶›Ó·Î·˜ 56: ∞fi„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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∂›Â‰Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÔÛÔÛÙfi ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

¶ÔÏ‡ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹ 369.089 51,6%

ª¤ÙÚÈ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹ 220.508 30,8%

§›ÁÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹ 71.148 9,9%

∫·ıfiÏÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹ 48.028 6,7%

¢°/ ¢∞ 6.958 1,0%

™‡ÓÔÏÔ 715.732 100%



Η περιφερειακή ανάλυση των αποτελεσµάτων δείχνει ότι οι επιχειρη-

µατίες στις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, του

Βορείου Αιγαίου, της ∆υτικής Ελλάδος, της ∆υτικής Μακεδονίας, της

Ηπείρου, της Θεσσαλίας, των Ιονίων Νήσων, της Κεντρικής Μακεδονίας

και του Νοτίου Αιγαίου θεωρούν σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι στο

σύνολο της χώρας ότι οι επιχειρήσεις τους είναι πολύ ανταγωνιστικές.

Στην Αττική και στην Κρήτη οι επιχειρηµατίες ή οι εκπρόσωποι επιχει-

ρήσεων που θεωρούν ότι η επιχείρησή τους είναι πολύ ανταγωνιστική

είναι σηµαντικά λιγότεροι συγκριτικά µε τις περισσότερες περιφέρειες.

Υψηλά ποσοστά «καθόλου ανταγωνιστικών επιχειρήσεων» συναντιού-

νται στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Τα

περιφερειακά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 57.

¶›Ó·Î·˜ 57: ∞fi„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜
Î·Ù¿ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·
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E›Â‰Ô ·ÓÙ·- ¶ÔÏ‡ M¤ÙÚÈ·  §›ÁÔ K·ıfiÏÔ˘ ¢°/¢∞

ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈ- ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-  ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-  ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-

/ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ÛÙÈÎ‹ ÛÙÈÎ‹ ÛÙÈÎ‹ ÛÙÈÎ‹

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ 63,5% 25,3% 6,6% 4,7% 0%

ª·ÎÂ‰ÔÓ›· – £Ú¿ÎË

∞ÙÙÈÎ‹ 43,3% 33,8% 12,8% 9,0% 1,2%

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 63,2% 22,0% 8,0% 6,9% 0%

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 53,8% 31,6% 10,7% 3,8% 0%

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 57,9% 26,6% 7,9% 5,8% 1,8%

◊ÂÈÚÔ˜ 58,4% 24,4% 10,1% 7,1% 0%

£ÂÛÛ·Ï›· 59,0% 27,3% 8,9% 4,8% 0%

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 52,5% 32,7% 6,5% 6,9% 1,4%
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Σύµφωνα µε τα κλαδικά αποτελέσµατα, ιδιαιτέρως ανταγωνιστικές

θεωρούν τις επιχειρήσεις τους στους κλάδους των ορυχείων/ λατοµείων,

της εκπαίδευσης και της υγείας και κοινωνικής µέριµνας. Αντιθέτως σε

σύγκριση µε το σύνολο της οικονοµίας περισσότερα προβλήµατα αντα-

γωνιστικότητας εντοπίζονται στους κλάδους γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Τα κλαδικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 58. Αξίζει επίσης

να σηµειωθεί ότι οι επιχειρήσεις µε περισσότερους εργαζόµενους και

υψηλότερο τζίρο θεωρούν ότι είναι περισσότερο ανταγωνιστικές από ότι

οι άλλες επιχειρήσεις. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ανταγωνιστι-

κότητας είναι σύµφωνα µε τις απαντήσεις που δόθηκαν η τιµή του προϊ-

όντος και η ποιότητα του προϊόντος.
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E›Â‰Ô ·ÓÙ·- ¶ÔÏ‡ M¤ÙÚÈ·  §›ÁÔ K·ıfiÏÔ˘ ¢°/¢∞

ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈ- ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-  ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-  ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-

/ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ÛÙÈÎ‹ ÛÙÈÎ‹ ÛÙÈÎ‹ ÛÙÈÎ‹

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 62,9% 27,2% 6,0% 3,8% 0,1%

∫Ú‹ÙË 42,8% 34,0% 13,7% 6,2% 3,3%

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 59,4% 30,7% 5,4% 2,6% 1,8%

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 40,6% 37,0% 14,5% 7,9% 0%

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 45,4% 31,4% 7,2% 12,0% 4,0%

™‡ÓÔÏÔ 51,6% 30,8% 9,9% 6,7% 1,0%



¶›Ó·Î·˜ 58: ∞fi„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·Ù¿ ÎÏ¿‰Ô ÔÈÎÔ-
ÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
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KÏ¿‰ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ- ¶ÔÏ‡ M¤ÙÚÈ·  §›ÁÔ K·ıfiÏÔ˘ ¢°/¢∞

ÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈ- ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-  ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-  ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-

ÙËÙ·˜ / Â›Â‰Ô ÛÙÈÎ‹ ÛÙÈÎ‹ ÛÙÈÎ‹ ÛÙÈÎ‹

·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi-

ÙËÙ·˜

°ÂˆÚÁ›·, 50,3% 12,1% 10,3% 21,7% 5,6%

ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·

∞ÏÈÂ›· 69,3% 19,2% 11,5% 0% 0%

√Ú˘¯Â›· & Ï·ÙÔÌÂ›· 89,7% 5,5% 4,8% 0% 0%

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ 47,1% 34,5% 8,7% 9,3% 0,4%

‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜

¶·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ 3,3% 93,1% 0% 3,6% 0%

ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜, Ê˘ÛÈÎÔ‡ 

·ÂÚ›Ô˘, ÓÂÚÔ‡

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 52,2% 30,8% 9,2% 7,8% 0,1%

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi & ÏÈ·ÓÈÎfi 52,2% 31,0% 9,7% 6,3% 0,9%

ÂÌfiÚÈÔ, ÂÈÛÎÂ˘‹ 

Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· & 52,0% 28,1% 14,6% 4,9% 0,4%

ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, 52,7% 28,2% 10,2% 7,0% 1,9%

·Ôı‹ÎÂ˘ÛË,

ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ 53,4% 33,6% 0% 1,1% 11,9%

¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ›

ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›
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2.8.2 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 

Ανεξάρτητα από τις προοπτικές της δικιάς τους επιχείρησης, ζητήθηκε από

τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων να εκτιµήσουν τις προοπτικές του

κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή τους. Οι κλάδοι για
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KÏ¿‰ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ- ¶ÔÏ‡ M¤ÙÚÈ·  §›ÁÔ K·ıfiÏÔ˘ ¢°/¢∞

Î‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfi- ·ÓÙ·ÁˆÓÈ- ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-  ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-  ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-

ÙËÙ·˜ / Â›Â‰Ô ÛÙÈÎ‹ ÛÙÈÎ‹ ÛÙÈÎ‹ ÛÙÈÎ‹

·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi-

ÙËÙ·˜

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ 

ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÂÎÌÈ- 51,6% 32,9% 8,3% 5,9% 1,3%

ÛıÒÛÂÈ˜, ÂÌÔÚÈÎ¤˜ 

‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 61,8% 22,7% 15,6% 0% 0%

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 72,9% 20,9% 0% 2,6% 3,6%

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfi-

ÙËÙÂ˜ ·ÚÔ¯‹˜ 

˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘¤Ú

ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ 51,1% 32,5% 8,0% 6,4% 2,0%

Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ

˘ËÚÂÛÈÒÓ ÎÔÈÓˆ-

ÓÈÎÔ‡ ‹ ·ÙÔÌÈÎÔ‡

¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

™‡ÓÔÏÔ 51,6% 30,8% 9,9% 6,7% 1,0%



τους οποίους εκφράζεται µεγαλύτερη αισιοδοξία είναι οι κλάδοι της διαχεί-

ρισης ακίνητης περιουσίας, της εκπαίδευσης/υγείας/πρόνοιας 7, των υπηρε-

σιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου και των κατασκευών. Στους κλάδους των

κατασκευών και της εκπαίδευσης/υγείας/πρόνοιας αναµένονται περισσότε-

ρες αναδιαρθρώσεις συγκριτικά µε τους υπόλοιπους προαναφερθέντες

κλάδους. Τα σχετικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

¶›Ó·Î·˜ 59: ¶ÚÔÔÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÂ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· 

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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KÏ¿‰ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ £ÂÙÈÎ¤˜ O˘‰¤ÙÂÚÂ˜ AÚÓËÙÈÎ¤˜ ¢°/¢∞
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜

°ÂˆÚÁ›·, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· 31,1% 40,7% 26,9% 1,3%

∞ÏÈÂ›· 35,6% 60,5% 4,0% 0%

√Ú˘¯Â›· Î·È Ï·ÙÔÌÂ›· 38,5% 45,7% 15,8% 0%

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜ 29,2% 33,5% 34,6% 2,7%

¶·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜, 97,4% 2,6% 0% 0%
Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÓÂÚÔ‡

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 34,9% 34,5% 29,3% 1,4%

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, 24,5% 39,2% 33,6% 2,7%
ÂÈÛÎÂ˘‹ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 26,8% 41,6% 28,2% 3,4%

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜ 28,3% 36,0% 33,9% 1,9%

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› 51,1% 12,4% 35,5% 1,1%
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, 42,3% 38,8% 17,0% 1,9%
ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜, ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË/˘ÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ·7 43,6% 30,2% 26,2% 0%

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘Ë- 40,0% 39,8% 17,8% 2,4%
ÚÂÛÈÒÓ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘
Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ 
‹ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

™‡ÓÔÏÔ 29,9% 38,1% 29,5% 2,5%

7  Λόγω του µικρού µεγέθους του δείγµατος στους δύο αυτούς κλάδους, παρουσιάζουµε τα ευρήµατα για
τους δύο αυτούς κλάδους µαζί.



2.8.3 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο

Εκτός από τις προοπτικές οικονοµικής ανάπτυξης του κλάδου ζητήθηκε

από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων να εκτιµήσουν την τυχόν

µεταβολή στην απασχόληση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιού-

νται ανεξάρτητα από τις προσδοκώµενες µεταβολές στη δικιά τους επι-

χείρηση. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που δόθηκαν, οι κλάδοι στους οποί-

ους αναµένεται η µεγαλύτερη αύξηση στην απασχόληση είναι ο κλάδος

της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, ο κλάδος της εκπαίδευσης/υγείας

και κοινωνικής µέριµνας και ο κλάδος των δραστηριοτήτων υπέρ του κοι-

νωνικού συνόλου. Συνεπώς οι εκτιµήσεις των ερωτώµενων σχετικά µε την

οικονοµική ανάπτυξη των κλάδων και την εξέλιξη της απασχόλησης

στους κλάδους αυτούς σε µεγάλο βαθµό συµπίπτουν.
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¶›Ó·Î·˜ 60: ¶ÚÔÔÙÈÎ‹ ·‡ÍËÛË˜ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù·
ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·

Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003
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KÏ¿‰ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ N·È Ÿ¯È ¢°/¢∞

°ÂˆÚÁ›·, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· 11,2% 80,3% 8,5%

∞ÏÈÂ›· 11,6% 76,5% 12,0%

√Ú˘¯Â›· Î·È Ï·ÙÔÌÂ›· 3,7% 81,4% 15,0%

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜ 8,7% 79,7% 11,6%

¶·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜, Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÓÂÚÔ‡ 0% 99,5% 0,5%

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 6,4% 80,6% 13,1%

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÂÈÛÎÂ˘‹ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ 6,0% 81,2% 12,8%

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 7,6% 78,8% 13,6%

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜ 7,3% 83,3% 9,4%

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› 1,2% 80,0% 18,8%

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜, 13,6% 72,9% 13,5%

ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË/˘ÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 17,9% 78,1% 4,0%

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘¤Ú ÙÔ˘ 10,2% 74,1% 15,8%

ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡

‹ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

™‡ÓÔÏÔ 7,9% 79,3% 12,7%



2.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑ-
ΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά των ιδιωτικών επιχειρήσεων ίσως ο

σηµαντικότερος παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη χάρα-

ξη πολιτικών για την αγορά εργασίας είναι το µέγεθος των επιχειρήσεων

καθότι το χαρακτηριστικό αυτό φαίνεται ότι καθορίζει πολλά από τα

υπόλοιπα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. Η κλαδική ειδίκευση των

επιχειρήσεων και η γεωγραφική ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται

αποτελούν άλλους σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν αρκετά

άλλα χαρακτηριστικά της λειτουργίας τους.

Όσον αφορά στο σύνολο των ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστη-

ριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας η µεγάλη πλειοψηφία αυτών

είναι εξαιρετικά µικρού µεγέθους και ως προς το τζίρο και ως προς τον

αριθµό των απασχολουµένων τους. Η συντριπτική µάλιστα πλειοψηφία

των επιχειρήσεων (85%) έχουν ετήσιο τζίρο λιγότερο από 0,15 εκατοµ-

µύρια ευρώ ενώ το 70% των επιχειρήσεων λειτουργεί µε έναν ή δύο

εργαζόµενους. Όσον αφορά στην κλαδική ειδίκευση των επιχειρήσεων,

περισσότερες από τις µισές επιχειρήσεις είναι εµπορικές επιχειρήσεις,

ξενοδοχεία ή εστιατόρια. Το 35% του συνόλου των ιδιωτικών επιχειρή-

σεων της ελληνικής αγοράς εργασίας έχει την έδρα του στην Αττική ενώ

περισσότερες από τις µισές επιχειρήσεις της αγοράς εδρεύουν στις

περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Η κατανοµή των επιχειρήσεων ανάλογα µε τις εργασιακές σχέσεις

που χρησιµοποιούν και ειδικότερα τη συχνότητα χρησιµοποίησης πλή-

ρους και µερικής απασχόλησης δείχνει ότι η µερική απασχόληση εξα-

κολουθεί να αποτελεί σπάνια πρακτική στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των εκπροσώπων επιχειρήσε-

ων σύµφωνα µε τις οποίες η µερική απασχόληση στοιχίζει ακριβά και

παράλληλα διαπιστώνονται δυσκολίες εξεύρεσης εργαζοµένων µερικής
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απασχόλησης µε κατάλληλη εκπαίδευση και εµπειρία. Ένας σηµαντικός

αριθµός επιχειρήσεων (18%) υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη υπεργολαβικών

σχέσεων µε άλλες επιχειρήσεις οφείλεται στη δυσκολία εξεύρεσης

κατάλληλου προσωπικού.

Ο κυρίαρχος τρόπος µε τον οποίο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αναζη-

τούν προσωπικό είναι µέσω των κοινωνικών δικτύων στα οποία εντάσ-

σονται. Στον ΟΑΕ∆ βασίζονται σε διαφορετικό βαθµό ανάλογα µε την

κλαδική τους ειδίκευση και το γεωγραφικό προσδιορισµό της έδρας

τους. Σε πολλές επιχειρήσεις δεν υπάρχει συγκεκριµένος τρόπος µε τον

οποίο αναζητείται προσωπικό όπως δεν υπάρχει και συγκεκριµένη δια-

δικασία µε την οποία αντιµετωπίζονται οι ελλείψεις που διαπιστώνονται

στην κατάρτιση του προσωπικού.

Όσον αφορά στην εξέλιξη της απασχόλησης στις ιδιωτικές επιχειρή-

σεις φαίνεται ότι θα προκύψει µία καθαρή αύξηση της απασχόλησης τα

επόµενα έτη προερχόµενη κυρίως από τις επιχειρήσεις µεγαλύτερου

µεγέθους. Οι επιχειρήσεις πάντως που δηλώνουν ότι έχουν κενές θέσεις

είναι λιγότερες από εκείνες που προσδοκούν ότι στο άµεσο µέλλον θα

αυξηθεί η απασχόλησή τους.

Το γεγονός ότι σε ορισµένους κλάδους και σε ορισµένες κατηγορίες

επιχειρήσεων οι ανάγκες προσλήψεων που διατυπώνονται είναι εντονό-

τερες από τις ανάγκες που προκύπτουν από το σύνολο του ιδιωτικού

τοµέα της οικονοµίας, µπορεί να οδηγήσει σε στοχευµένες ενέργειες

κατάρτισης και ενίσχυσης της απασχόλησης σε αυτούς τους κλάδους

και τις κατηγορίες επιχειρήσεων.
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3.1 ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το σύνολο των απασχολουµένων στο σύνολο των επιχειρήσεων της

χώρας ανέρχεται σε 2.784.327 άτοµα, από τους οποίους το 64,3%, δηλα-

δή 1.789.596 άτοµα, είναι άνδρες και το 35,7%, 994.730 άτοµα, είναι

γυναίκες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ το σύνολο των απασχολου-

µένων ανέρχεται σε 4.398.100 άτοµα, από τα οποία οι άνδρες απασχο-

λούµενοι είναι 2.456.700, δηλαδή το 55,85% και οι γυναίκες απασχολού-

µενες είναι 1.941.400 άτοµα, δηλαδή του 44,15%. Η διαφορά ανάµεσα στο

µέγεθος της απασχόλησης που προκύπτει από την έρευνα πεδίου και το

µέγεθος της απασχόλησης µε βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ οφείλεται

κυρίως στ’ ότι η έρευνα πεδίου αφορούσε µόνο επιχειρήσεις και ως εκ

τούτου δεν συµπεριλαµβάνονται σηµαντικές κατηγορίες αυτοαπασχο-

λουµένων, οι οποίοι όµως δεν έχουν δική τους επιχείρηση, αλλά ασκούν

ελεύθερο επάγγελµα, καθώς επίσης και οι απασχολούµενοι στο δηµόσιο

τοµέα. Επιπλέον στην εν λόγω έρευνα δεν περιλαµβάνονται όσοι απα-

σχολούνται στον πρωτογενή τοµέα, π.χ. γεωργοί, παρά µόνο αν εργάζο-

νται σε επιχειρήσεις στον πρωτογενή τοµέα.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας πεδίου σχετικά µε τη διάρθρωση

της απασχόλησης ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, παρατηρού-
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µε ότι η πλειοψηφία των απασχολουµένων είναι στον κλάδο «χονδρικό

και λιανικό εµπόριο» και στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες».

¶›Ó·Î·˜ 1: ¢È¿ÚıÚˆÛË ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ Î·Ù¿ ÎÏ¿‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ê‡ÏÔ

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
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™‡ÓÔÏÔ ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜

°ÂˆÚÁ›· / ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 1,2 1,3 0,9

∞ÏÈÂ›· 0,3 0,3 0,2

√Ú˘¯Â›· & §·ÙÔÌÂ›· 0,2 0,3 0,1

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ µÈÔÌË¯·Ó›Â˜ 19,1 20,6 16,4

¶·ÚÔ¯‹ ÀËÚÂÛÈÒÓ ∫ÔÈÓ‹˜ øÊ¤ÏÂÈ·˜ 1,6 2,0 0,7

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 8,1 11,4 2,1

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ: ÂÈÛÎÂ˘‹ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ 32,1 30,1 35,7

Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ÎÏ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 13,6 11,1 18,0

(ÌÂÙ·Î›ÓËÛË & ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ·Ó·„˘¯‹˜)

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜ 8,3 10,1 4,9

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› 2,0 1,6 2,8

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜ 9,1 8,0 11,0

Î·È ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 0,6 0,3 1,0

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 0,4 0,3 0,6

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ 3,7 2,6 5,7

™‡ÓÔÏÔ 100,0 100,0 100,0



Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 1 παρατηρούµε ότι:

• το 32,1% των απασχολουµένων είναι στον κλάδο «χονδρικό και λια-

νικό εµπόριο», το 19,1% στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες»

και το 13,6% στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια»,

• το 30,1% των απασχολουµένων ανδρών είναι στον κλάδο «χονδρι-

κό και λιανικό εµπόριο», το 20,6% στον κλάδο «µεταποιητικές βιο-

µηχανίες» και το 11,4% στον κλάδο «κατασκευές», το 11,1% στον

κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» και το 10,1% στον κλάδο

«µεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες»,

• το 35,7% των απασχολουµένων γυναικών είναι στον κλάδο «χονδρι-

κό και λιανικό εµπόριο», το 16,4% στον κλάδο «µεταποιητικές βιο-

µηχανίες» και το 18,0% στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια».

Η διάρθρωση της απασχόλησης µας δίνει µία εικόνα για την παραγω-

γική δοµή της χώρας. Το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων

είναι στον τριτογενή τοµέα. Από αυτούς, περισσότερο από το 50% των

απασχολουµένων είναι συγκεντρωµένο σε τρεις βασικούς οικονοµικούς

κλάδους: α) «χονδρικό και λιανικό εµπόριο», β) «ξενοδοχεία και εστιατό-

ρια» και γ) «διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και εµπορικές

δραστηριότητες» και ακολουθούν µε µικρότερα ποσοστά ο κλάδος

«µεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες» και ο κλάδος «κατασκευές». Ως

εκ τούτου τα επόµενα χρόνια οι όποιες µεταβολές στην απασχόληση θα

προέλθουν σε σηµαντικό βαθµό από τις µεταβολές της απασχόλησης

στους εν λόγω κλάδους, συµπεριλαµβανοµένου και του κλάδου «µετα-

ποιητικές βιοµηχανίες», όπου συγκεντρώνεται το 19,1% της συνολικής

απασχόλησης.

Με βάση τη διάκριση των απασχολουµένων κατά φύλο παρατηρούµε ότι:

• στον κλάδο «κατασκευές» κυριαρχούν οι άνδρες απασχολούµενοι

(το 90,6% των απασχολουµένων είναι άνδρες)
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• στον τριτογενή τοµέα τα ποσοστά των απασχολουµένων γυναικών

είναι ιδιαίτερα υψηλά. Συγκεκριµένα το 63,6% των απασχολουµένων

στον κλάδο «εκπαίδευση», το 54,7% των απασχολουµένων στον

κλάδο «άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοι-

νωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατοµικού

χαρακτήρα» και το 53% των απασχολουµένων στον κλάδο «υγεία

και µέριµνα» είναι γυναίκες.

Χρησιµοποιώντας τον ακόλουθο δείκτη
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∆είκτης A2 =
AΠAiΘ / AΠAiΣ

AΠAΣΘ / AΠAΣΣ

όπου:

ΑΠΑiΘ = η απασχόληση των γυναικών ή των ανδρών στον κλάδο i

ΑΠΑiΣ = το σύνολο της απασχόλησης στον κλάδο i

ΑΠΑΣΘ = η απασχόληση των γυναικών ή των ανδρών στο σύνολο

της χώρας

ΑΠΑΣΣ = το σύνολο της απασχόλησης στο σύνολο της χώρας

2 Ο ∆είκτης Α δείχνει τη σχετική βαρύτητα της απασχόλησης των γυναικών ή των ανδρών σ’ ένα κλάδο σε
σχέση µε την απασχόληση των γυναικών ή των ανδρών στο σύνολο της χώρας. Αν ο ∆είκτης Α ισούται µε 1
(ή 100), τότε η απασχόληση των γυναικών ή των ανδρών στον κλάδο i έχει την ίδια βαρύτητα µε την απα-
σχόληση των γυναικών ή των ανδρών στο σύνολο της χώρας. Αν ο δείκτης είναι µικρότερος του 1 (ή 100),
τότε η απασχόληση των γυναικών ή των ανδρών στον κλάδο i έχει µικρότερη βαρύτητα απ’ ότι η απασχό-
ληση των γυναικών ή των ανδρών στο σύνολο της χώρας. Αν ο δείκτης είναι µεγαλύτερος του 1 (ή 100), τότε
η απασχόληση των γυναικών ή των ανδρών στον κλάδο I έχει µεγαλύτερη βαρύτητα από την απασχόληση
των γυναικών ή των ανδρών στο σύνολο της χώρας.



¶›Ó·Î·˜ 2: ¢Â›ÎÙÂ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ Î·Ù¿
ÎÏ¿‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ê‡ÏÔ

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
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ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜

°ÂˆÚÁ›· / ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 1,12 0,78

∞ÏÈÂ›· 1,07 0,88

√Ú˘¯Â›· & §·ÙÔÌÂ›· 1,35 0,36

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ µÈÔÌË¯·Ó›Â˜ 1,08 0,86

¶·ÚÔ¯‹ ÀËÚÂÛÈÒÓ ∫ÔÈÓ‹˜ øÊ¤ÏÂÈ·˜ 1,30 0,47

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 1,41 0,26

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ: ÂÈÛÎÂ˘‹ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ 0,94 1,11

Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ÎÏ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 0,82 1,33

(ÌÂÙ·Î›ÓËÛË & ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ·Ó·„˘¯‹˜)

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜ 1,23 0,59

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› 0,78 1,39

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜ 0,88 1,21

Î·È ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 0,57 1,78

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 0,73 1,48

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ 0,71 1,53

¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔÌ¤·˜ 1,11 0,80

¢Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ ÙÔÌ¤·˜ 1,19 0,67

∆ÚÈÙÔÁÂÓ‹˜ ∆ÔÌ¤·˜ 0,92 1,14

™‡ÓÔÏÔ 1,00 1,00



Με βάση όσα αναφέραµε προηγουµένως παρατηρούµε ότι:

• η απασχόληση των ανδρών είναι αναλογικά µεγαλύτερη στον πρω-

τογενή, δευτερογενή και µικρότερη στον τριτογενή τοµέα,

• η απασχόληση των γυναικών είναι αναλογικά µεγαλύτερη στον τρι-

τογενή τοµέα απ’ ότι είναι στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα,

• ειδικότερα η απασχόληση των ανδρών είναι αναλογικά µεγαλύτερη

στον κλάδο «γεωργία, κτηνοτροφία», στον κλάδο «αλιεία», στον

κλάδο «ορυχεία και λατοµεία», στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµη-

χανίες», στον κλάδο «παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας», στον

κλάδο «κατασκευές» και στον κλάδο «µεταφορές, αποθήκευση και

επικοινωνίες»,

• η απασχόληση των γυναικών είναι αναλογικά µεγαλύτερη στον

κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο», στον κλάδο «ξενοδοχεία

και εστιατόρια», στον κλάδο «ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργα-

νισµοί», στον κλάδο «διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις

και εµπορικές δραστηριότητες», στον κλάδο «εκπαίδευση», στον

κλάδο «υγεία και µέριµνα» και στον κλάδο «άλλες δραστηριότητες

υπέρ του κοινωνικού συνόλου».

Η διάρθρωση της απασχόλησης κατά φύλο δείχνει ότι οι γυναίκες

απασχολούνται αναλογικά περισσότερο απ’ ότι οι άνδρες στον τριτογε-

νή τοµέα και ειδικότερα στον «χονδρικό και λιανικό εµπόριο», στον

κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» και στον κλάδο «διαχείριση ακίνη-

της περιουσίας, εκµισθώσεις και εµπορικές δραστηριότητες». Η όποια

µεταβολή της απασχόλησης στους εν λόγω κλάδους θα στηρίζεται κατά

πάσα πιθανότητα στην υπάρχουσα διάρθρωση της απασχόλησης κατά

φύλο, δηλαδή αναµένεται να δηµιουργούνται περισσότερες θέσεις εργα-

σίας για γυναίκες απ’ ότι για άνδρες στους εν λόγω κλάδους.

Το 7,8% του συνόλου των απασχολουµένων είναι µε αλλοδαπή υπη-
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κοότητα. Από τους 1.789.596 απασχολούµενους άνδρες οι 1.646.942 είναι

έλληνες (δηλαδή το 92,0%) και οι 142.654 είναι αλλοδαποί (8%). Στην

περίπτωση των απασχολουµένων γυναικών το 92,4% είναι ελληνίδες και

το 7,6% είναι αλλοδαπές. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατα-

νοµή της απασχόλησης ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας και

υπηκοότητα.
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¶›Ó·Î·˜ 3: ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ó¿ ÎÏ¿‰Ô
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ˘ËÎÔfiÙËÙ·

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
148

ŒÏÏËÓÂ˜ AÏÏÔ‰·Ô› ŒÏÏËÓÂ˜ AÏÏÔ‰·Ô› ™‡ÓÔÏÔ

°ÂˆÚÁ›· / ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 1,0 3,6 75,8 24,2 100,0

∞ÏÈÂ›· 0,3 0,3 89,7 10,3 100,0

√Ú˘¯Â›· & §·ÙÔÌÂ›· 0,2 0,1 96,3 3,7 100,0

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ 19,1 18,6 92,4 7,6 100,0
µÈÔÌË¯·Ó›Â˜

¶·ÚÔ¯‹ ÀËÚÂÛÈÒÓ 1,7 0,1 99,4 0,6 100,0
∫ÔÈÓ‹˜ øÊ¤ÏÂÈ·˜

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 7,6 14,0 86,5 13,5 100,0

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi 
ÂÌfiÚÈÔ: ÂÈÛÎÂ˘‹ 32,8 24,0 94,2 5,8 100,0
·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, 
ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ÎÏ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· & ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·
(ÌÂÙ·Î›ÓËÛË & 12,9 21,4 87,7 12,3 100,0
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ·Ó·„˘¯‹˜)

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË 8,8 2,2 97,9 2,1 100,0
Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ- 1,8 3,6 85,8 14,2 100,0
ÈÛÙˆÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ 9,2 7,3 93,7 6,3 100,0
ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜
& ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 0,6 0,3 96,0 4,0 100,0

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 0,4 0,4 91,8 8,2 100,0

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ 3,7 4,1 91,3 8,7 100,0
˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡
Û˘ÓfiÏÔ˘

¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔÌ¤·˜ 1,2 3,9 78,4 21,6 100,0

¢Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ ÙÔÌ¤·˜ 28,6 32,7 91,1 8,9 100,0

∆ÚÈÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔÌ¤·˜ 71,1 53,2 94,0 6,0 100,0

™‡ÓÔÏÔ 100,0 100,0 92,2 7,8 100,0



Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι:

• το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων ελλήνων στο δευτε-

ρογενή και τριτογενή τοµέα και ειδικότερα στον κλάδο «χονδρικό

και λιανικό εµπόριο» (32,8%),

• το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων αλλοδαπών είναι

επίσης στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» (24,0%), στον

κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» (21,4%) και στον κλάδο κατα-

σκευές (14%),

• στον κλάδο «γεωργία / κτηνοτροφία κ.α.» βρίσκεται η µεγαλύτερη

αναλογία αλλοδαπών απασχολουµένων προς έλληνες απασχολού-

µενους. Το 24,2% των απασχολουµένων στον εν λόγω κλάδο είναι

αλλοδαποί,

• στον κλάδο «ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί» το 14,2%

των απασχολουµένων είναι µετανάστες και το 85,8% είναι αλλοδα-

ποί. Στον κλάδο των «κατασκευών» το 13,5% των απασχολουµένων

είναι αλλοδαποί και το 86,5% είναι µετανάστες.

Όπως ήδη έχουµε αναφέρει, το ποσοστό των αλλοδαπών που απα-

σχολούνται στον κλάδο «γεωργία, κτηνοτροφία κ.α» είναι υπερτριπλάσιο

του ποσοστού των απασχολουµένων αλλοδαπών στο σύνολο της

χώρας. Ως εκ τούτου στον εν λόγω κλάδο, η αύξηση της απασχόλησης

µπορεί να απορροφάται από την αύξηση της απασχόλησης των αλλο-

δαπών και ο αριθµός των απασχολουµένων ελλήνων να αυξάνεται πολύ

λιγότερο από τη συνολική αύξηση της απασχόλησης. Πρέπει βέβαια να

επισηµάνουµε ότι στον εν λόγω κλάδο, το ποσοστό των αλλοδαπών που

απασχολείται εκεί σε σχέση µε το σύνολο των απασχολουµένων αλλο-

δαπών είναι ιδιαίτερα µικρό.

Σ’ ότι αφορά την κατανοµή της απασχόλησης κατά γεωγραφική περι-

φέρεια παρατηρούµε ότι, όπως εξάλλου και αναµενόταν, το µεγαλύτερο
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µέρος των απασχολουµένων είναι στην περιφέρεια της Αττικής. Στον

ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ποσοστιαία διάρθρωση της απασχό-

λησης ανά γεωγραφική περιφέρεια.

¶›Ó·Î·˜ 4: ¢È¿ÚıÚˆÛË ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ·Ó¿ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

Με βάση τον πίνακα 4 περισσότερο από το 51,7% των απασχολουµέ-

νων είναι στην Αττική και ακολουθεί η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

(15,5% του συνόλου των απασχολουµένων).
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% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 3,9

∞ÙÙÈÎ‹ 51,7

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 1,4

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 3,2

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 1,9

◊ÂÈÚÔ˜ 2,2

£ÂÛÛ·Ï›· 4,4

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 2,0

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 15,5

∫Ú‹ÙË 3,8

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 3,4

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 3,8

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 2,9

™‡ÓÔÏÔ 100,0



Από το σύνολο των απασχολουµένων το 92,1% (2.573.535 άτοµα)

αυτών έχουν ελληνική υπηκοότητα και το 7,9% (220.825 άτοµα) έχει

αλλοδαπή υπηκοότητα. Περισσότεροι από τους µισούς αλλοδαπούς

είναι στην περιφέρεια Αττικής (140.137 άτοµα σε σύνολο 217.786 απα-

σχολουµένων), ενώ στην περιφέρεια των Ιονίων Νήσων καταγράφεται η

µεγαλύτερη ποσοστιαία αναλογία των αλλοδαπών σε σχέση µε τους

έχοντες ελληνική υπηκοότητα (από τους 56.566 απασχολουµένους οι

6.691 είναι αλλοδαποί, δηλαδή το 11,8% του συνόλου των απασχολουµέ-

νων στην εν λόγω περιφέρεια).

Η µεγάλη συγκέντρωση της απασχόλησης (66,5% επί του συνόλου

των απασχολουµένων) σε δύο γεωγραφικές περιφέρειες δείχνει µε σαφή

τρόπο το πρόβληµα της ερήµωσης της υπαίθρου και της συγκέντρωσης

του πληθυσµού στην Αττική και στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Ως

εκ τούτου και λόγω της γεωγραφικής συγκέντρωσης της απασχόλησης

παρουσιάζεται και µεγάλη συγκέντρωση των παραγωγικών δραστηριοτή-

των σε αυτές τις δύο περιφέρειες. Πιθανή δε αύξηση της απασχόλησης

αναµένεται να επικεντρωθεί περισσότερο σε αυτές τις δύο περιφέρειες,

απ’ ότι σε άλλες περιοχές και λόγω της µεγάλης συγκέντρωσης της οικο-

νοµικής δραστηριότητας.
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¶›Ó·Î·˜ 5: ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ó¿ ˘ËÎÔfiÙËÙ· Î·È
ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
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¢Â›ÎÙË˜ A3

ŒÏÏËÓÂ˜ AÏÏÔ‰·Ô› ŒÏÏËÓÂ˜ / ŒÏÏËÓÂ˜ AÏÏÔ‰·Ô›

AÏÏÔ‰·Ô›

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 4,0 2,1 22,6 1,04 0,54

∞ÙÙÈÎ‹ 50,6 64,3 9,3 0,98 1,24

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 1,4 1,3 12,4 1,00 0,95

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 3,4 1,2 34,2 1,05 0,36

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 2,0 0,9 24,5 1,04 0,50

◊ÂÈÚÔ˜ 2,2 1,9 13,7 1,01 0,87

£ÂÛÛ·Ï›· 4,5 2,8 18,7 1,03 0,65

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 1,9 3,1 7,5 0,96 1,51

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 15,9 10,7 17,4 1,03 0,70

∫Ú‹ÙË 3,8 2,7 16,6 1,02 0,73

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 3,3 4,3 9,1 0,98 1,27

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 4,0 2,3 20,7 1,03 0,59

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 3,0 2,2 15,6 1,02 0,77

™‡ÓÔÏÔ 100,0 100,0 11,8 1,00 1,00

3 Ο ∆είκτης Α δείχνει τη σχετική βαρύτητα της απασχόλησης των ελλήνων ή των αλλοδαπών σε µία σε µία
περιφέρεια σε σχέση µε την απασχόληση των ελλήνων ή των αλλοδαπών στο σύνολο της χώρας. Αν ο
∆είκτης Α ισούται µε 1 (ή 100) τότε η απασχόληση των ελλήνων ή των αλλοδαπών στην συγκεκριµένη περι-
φέρεια έχει την ίδια βαρύτητα µε την απασχόληση των ελλήνων ή των αλλοδαπών στο σύνολο της χώρας.
Αν ο δείκτης είναι µικρότερος του 1 (ή 100) τότε η απασχόληση των ελλήνων ή των αλλοδαπών στη συγκε-
κριµένη περιφέρεια έχει µικρότερη βαρύτητα απ’ ότι η απασχόληση των ελλήνων ή των αλλοδαπών στο
σύνολο της χώρας. Αν ο δείκτης είναι µεγαλύτερος του 1 (ή 100) τότε η απασχόληση των ελλήνων ή των
αλλοδαπών στη συγκεκριµένη περιφέρεια έχει µεγαλύτερη βαρύτητα από την απασχόληση των ελλήνων ή
των αλλοδαπών στο σύνολο της χώρας.



όπου:

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 5 προκύπτει ότι:

• το ποσοστό των αλλοδαπών στην περιφέρεια της Αττικής ως προς

το σύνολο των αλλοδαπών, είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο

ποσοστό των ελλήνων στην εν λόγω περιφέρεια ως προς το σύνο-

λο των απασχολουµένων ελλήνων,

• η µεγαλύτερη αναλογία αλλοδαπών προς έλληνες απασχολούµε-

νους είναι στα Ιόνια νησιά, όπου αντιστοιχούν 7,5 έλληνες σε κάθε

αλλοδαπό και ακολουθεί το Νότιο Αιγαίο και η Αττική. Στο ίδιο

συµπέρασµα καταλήγουµε και µέσα από το δείκτη Α, ο οποίος στην

περίπτωση των αλλοδαπών λαµβάνει τιµές µεγαλύτερες του 1 στα

Ιόνια Νησιά, στο Νότιο Αιγαίο και στην Αττική.

Σε περιοχές όπου έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως ο τουρισµός, ως

κυρίαρχη οικονοµική δραστηριότητα, π.χ. Ιόνια νησιά, παρατηρείται και

µεγάλος αριθµός απασχολουµένων αλλοδαπών σε σχέση µε τον αριθµό

των απασχολουµένων ελλήνων. Αυτό σηµαίνει ότι: α) οι προσφερόµενες
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∆είκτης A =
AΠAiΘ / AΠAΣΘ

AΠAiΣ / AΠAΣΣ

όπου:

ΑΠΑiΘ = η απασχόληση των ελλήνων ή των αλλοδαπών στην περι-

φέρεια i

ΑΠΑiΣ = το σύνολο της απασχόλησης στην περιφέρεια i

ΑΠΑΣΘ = η απασχόληση ελλήνων ή των αλλοδαπών στο σύνολο της

χώρας

ΑΠΑΣΣ = το σύνολο της απασχόλησης



τουριστικές υπηρεσίες στηρίζονται σε σηµαντικό βαθµό στο φτηνό

εργατικό δυναµικό που αποτελούν οι αλλοδαποί και β) σε παραδοσιακές

οικονοµικές δραστηριότητες π.χ. εκµετάλλευση της γης, απασχολούνται

κατά κύριο λόγο αλλοδαποί στο βαθµό που οι έλληνες προτιµούν να

απασχολούνται κυρίως µε τις τουριστικές δραστηριότητες.

Σ’ ότι αφορά την κατανοµή των απασχολουµένων ανάλογα µε το

µέγεθος τζίρου της επιχείρησης παρατηρούµε ότι:

• το 49,4% των απασχολουµένων είναι σε µικρές επιχειρήσεις µε

µέγεθος τζίρου µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ,

• το 20,2% των απασχολουµένων είναι σε επιχειρήσεις µε µέγεθος

τζίρου άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ,

• το 48,8% των απασχολουµένων µε ελληνική υπηκοότητα και το

56,5% των απασχολουµένων µε αλλοδαπή υπηκοότητα είναι σε επι-

χειρήσεις µε τζίρο µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ,

• 21,2% των απασχολουµένων µε ελληνική υπηκοότητα και το 8,6%

των απασχολουµένων µε ξένη υπηκοότητα είναι σε επιχειρήσεις µε

τζίρο άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ.

Περίπου το 50% των απασχολουµένων είναι σε επιχειρήσεις µε ιδιαί-

τερα πολύ µικρό τζίρο και το 20% σε επιχειρήσεις µε ιδιαίτερα µεγάλο

τζίρο. Αυτό σηµαίνει ότι η αύξηση της απασχόλησης αναµένεται να προ-

έλθει, είτε από τις πολύ µικρές, είτε από τις πολύ µεγάλες επιχειρήσεις.

Στην περίπτωση των πολύ µικρών επιχειρήσεων είναι πιθανόν, όπως δεί-

χνουν και τα στοιχεία του επόµενου πίνακα, ένας µεγάλος αριθµός αυτο-

απασχολουµένων, που είναι στην ουσία οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, να

προσλάβουν ένα επιπλέον άτοµο. Επιχειρήσεις µε µέσο µέγεθος απα-

σχόλησης 1 ή δύο άτοµα µπορούν να προσλάβουν ένα επιπλέον άτοµο.

Απασχόληση µπορεί επίσης να δηµιουργηθεί από την ίδρυση νέων επι-
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χειρήσεων, που συνήθως είναι επιχειρήσεις στηριζόµενες στην αυτοαπα-

σχόληση ή µε επιχειρήσεις µε πολύ µικρό µέγεθος µέσης απασχόλησης.

Σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις το εργατικό κόστος αποτελεί ένα σηµα-

ντικό παράγοντα για τη λειτουργία της επιχείρησης και ως εκ τούτου για

τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αντιθέτως στην περίπτωση των

πολύ µεγάλων, από πλευράς τζίρου, επιχειρήσεων, οι οποίες τυγχάνουν

συνήθως να απασχολούν και πολύ µεγάλο αριθµό απασχολουµένων, η

αύξηση της απασχόλησης συνδέεται µε την πολιτική της επιχείρησης για

επέκταση της παραγωγικής της δραστηριότητας.

¶›Ó·Î·˜ 6: ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ·Ó¿ ˘ËÎÔfiÙËÙ·
Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜ (ÛÂ ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ)

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 6 παρατηρούµε ότι:

• το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων είναι, είτε σε πολύ

µικρές είτε σε πολύ µεγάλες, από πλευράς τζίρου, επιχειρήσεις,
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M¤ÁÂıÔ˜ ™‡ÓÔÏÔ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ˘ËÎÔfiÙËÙ· •¤ÓË ˘ËÎÔfiÙËÙ·
ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜

>0 – 0,1499 49,4 48,8 56,5

0,15 – 0,299 7,7 7,7 8,6

0,3 – 0,499 4,8 4,7 6,3

0,5 – 1,499 7,9 7,7 9,9

1,5 – 4,99 6,1 6,1 6,4

5 – 4,99 3,9 3,9 3,6

> 15 20,2 21,2 8,6

™‡ÓÔÏÔ 100,0 100,0 100,0



• το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων αλλοδαπών (56,5%)

είναι σε πολύ µικρές, από πλευράς τζίρου, επιχειρήσεις,

• το ποσοστό των απασχολουµένων αλλοδαπών, ως προς το σύνολο

των απασχολουµένων αλλοδαπών, σε επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι

0,1499 εκατοµµύρια ευρώ, είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο

ποσοστό των απασχολουµένων µε ελληνική υπηκοότητα.

Η µεγάλη συγκέντρωση απασχολουµένων αλλοδαπών σε επιχειρή-

σεις µε ιδιαίτερα µικρό τζίρο ενισχύει την άποψη που εκφράσαµε προη-

γουµένως, ότι το εργατικό κόστος είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για αυτές τις

επιχειρήσεις. Επιπλέον είναι ευκολότερο για µια µικρή επιχείρηση να

καταφύγει στη χρήση αλλοδαπών εργαζοµένων, απ’ ότι µια µεγάλη επι-

χείρηση. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι οποιαδήποτε αύξηση της απασχό-

λησης στις πολύ µικρές επιχειρήσεις δεν πρέπει να µεταφράζεται αυτό-

µατα σε αντίστοιχη αύξηση των ελλήνων απασχολουµένων λόγω των

πιθανών υποκαταστάσεων που µπορεί να ισχύουν µεταξύ ελλήνων και

αλλοδαπών απασχολουµένων.

Σ’ ότι αφορά τη διάρθρωση της απασχόλησης ανάλογα µε το µέγε-

θος των απασχολουµένων ανά επιχείρηση παρατηρούµε ότι το µεγαλύ-

τερο ποσοστό των απασχολουµένων είναι σε επιχειρήσεις µε µέγεθος

απασχόλησης 1 άτοµο, δηλαδή είναι ατοµικές επιχειρήσεις (αυτοαπα-

σχολούµενοι).
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¶›Ó·Î·˜ 7:¶ÔÛÔÛÙÈ·›· Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ Î·È ‰Â›ÎÙÂ˜ Û˘ÌÌÂ-
ÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ·Ó¿ Ì¤ÁÂıÔ˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 7 παρατηρούµε ότι:

• το 44,1% του συνόλου των απασχολουµένων είναι σε µικρές επιχει-

ρήσεις µε µέγεθος απασχόλησης µέχρι και 5 άτοµα. Αν προσθέ-

σουµε και τις επιχειρήσεις µε µέγεθος απασχόλησης µέχρι 10
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M¤ÁÂıÔ˜ ™‡ÓÔÏÔ EÏÏËÓÈÎ‹ AÏÏÔ‰·‹ ¢Â›ÎÙË˜ ¢Â›ÎÙË˜

··Û¯fiÏËÛË˜ ˘ËÎÔfiÙËÙ· ˘ËÎÔfiÙËÙ· A B4

1 ¿ÙÔÌÔ 11,0 11,4 6,1 1,04 0,55

2 ¿ÙÔÌ· 13,7 14,2 7,2 1,04 0,52

3 ¿ÙÔÌ· 8,8 8,8 8,8 1,00 1,00

4 ¿ÙÔÌ· 6,1 6,1 6,3 1,00 1,04

5 ¿ÙÔÌ· 4,5 4,4 6,0 0,97 1,33

6 – 10 ¿ÙÔÌ· 11,1 10,2 22,1 0,92 1,99

11 – 20 ¿ÙÔÌ· 8,0 7,7 11,8 0,96 1,47

21 – 50 ¿ÙÔÌ· 10,2 9,7 16,3 0,95 1,59

51 – 100 ¿ÙÔÌ· 3,4 3,4 4,1 0,98 1,21

101 – 200 ¿ÙÔÌ· 3,0 3,0 2,2 1,02 0,73

201 – 500 ¿ÙÔÌ· 3,2 3,4 1,4 1,05 0,44

¿Óˆ ·fi 500 ¿ÙÔÌ· 16,9 17,7 7,7 1,05 0,46

™‡ÓÔÏÔ 100,0 100,0 100,0 1,00 1,00

4 Ο ∆είκτης Β είναι ο ∆είκτης Α για τους αλλοδαπούς απασχολούµενους.



άτοµα, τότε σε αυτές απασχολείται το 55,2% του συνόλου των απα-

σχολουµένων,

• το 22,1% των απασχολουµένων µε αλλοδαπή υπηκοότητα είναι σε

επιχειρήσεις µε µέγεθος απασχόλησης 6 – 10 άτοµα,

• ο ∆είκτης Α δείχνει ότι ο αριθµός των απασχολουµένων µε ελληνι-

κή υπηκοότητα στις πολύ µικρές και στις πολύ µεγάλες επιχειρήσεις

είναι αναλογικά µεγαλύτερος απ΄ ότι είναι στις άλλες επιχειρήσεις,

• ο ∆είκτης Β δείχνει ότι ο αριθµός των απασχολουµένων µε αλλο-

δαπή υπηκοότητα στις επιχειρήσεις µε µέσο µέγεθος απασχόλησης

είναι αναλογικά µεγαλύτερος απ’ ότι στις άλλες επιχειρήσεις.

όπου:
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∆είκτης A5=
AΠAiΘ / AΠAΣΘ

AΠAiΣ / AΠAΣΣ

όπου:

ΑΠΑiΘ = η απασχόληση των ελλήνων στην επιχείρηση µε µέγεθος

απασχόλησης i

ΑΠΑiΣ = το σύνολο της απασχόλησης στην επιχείρηση µε µέγεθος

απασχόλησης i

ΑΠΑΣΘ = η απασχόληση ελλήνων στο σύνολο των επιχειρήσεων

ΑΠΑΣΣ = το σύνολο της απασχόλησης στο σύνολο των επιχειρήσεων

5 Ο ∆είκτης Α δείχνει τη σχετική βαρύτητα της απασχόλησης των ελλήνων ή των αλλοδαπών σε µία επιχεί-
ρηση µε µέγεθος απασχόλησης I σε σχέση µε την απασχόληση των ελλήνων ή των αλλοδαπών στο σύνολο
της χώρας. Αν ο ∆είκτης Α ισούται µε 1 (ή 100) τότε η απασχόληση των ελλήνων ή των αλλοδαπών στην επι-
χείρηση µε µέγεθος απασχόλησης i έχει την ίδια βαρύτητα µε την απασχόληση των ελλήνων ή των αλλοδα-
πών στο σύνολο της χώρας. Αν ο δείκτης είναι µικρότερος του 1 (ή 100) τότε η απασχόληση των ελλήνων ή
των αλλοδαπών στην επιχείρηση µε µέγεθος απασχόλησης i έχει µικρότερη βαρύτητα απ’ ότι η απασχόλη-
ση των ελλήνων ή των αλλοδαπών στο σύνολο της χώρας. Αν ο δείκτης είναι µεγαλύτερος του 1 (ή 100) τότε
η απασχόληση των ελλήνων ή των αλλοδαπών στην επιχείρηση µε µέγεθος απασχόλησης i έχει µεγαλύτερη
βαρύτητα από την απασχόληση των ελλήνων ή των αλλοδαπών στο σύνολο της χώρας.



Αναλύοντας την κατανοµή των απασχολουµένων µε βάση την ηλικια-

κή τους διάρθρωση παρατηρούµε ότι:

• το 24,9% των απασχολουµένων είναι ηλικίας µέχρι 29 ετών,

• το 56,4% των απασχολουµένων είναι ηλικίας από 30 – 49 ετών,

• το 18,7% των απασχολουµένων είναι ηλικίας άνω των 50 ετών.

Από το σύνολο των απασχολουµένων γυναικών το 31,6% είναι ηλικίας

µέχρι 29 ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες είναι 21,1%.

¶›Ó·Î·˜ 8: ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·Ù¿ Ê‡ÏÔ
Î·È ËÏÈÎ›·

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
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6 Ο ∆είκτης Αα δείχνει τη σχετική βαρύτητα της απασχόλησης των ανδρών ή των γυναικών µίας συγκεκρι-
µένης ηλικιακής κατηγορίας σε σχέση µε την απασχόληση των ανδρών ή των γυναικών στο σύνολο της
χώρας. Αν ο ∆είκτης Αα ισούται µε 1 (ή 100) τότε η απασχόληση των ανδρών ή των γυναικών µίας συγκε-
κριµένης ηλικιακής κατηγορίας έχει την ίδια βαρύτητα µε την απασχόληση των ανδρών ή των γυναικών στο
σύνολο της χώρας. Αν ο δείκτης είναι µικρότερος του 1 (ή 100) τότε η απασχόληση των ανδρών ή των γυναι-
κών µιας συγκεκριµένης ηλικιακής κατηγορίας έχει µικρότερη βαρύτητα απ’ ότι η απασχόληση των ανδρών
ή των γυναικών στο σύνολο της χώρας. Αν ο δείκτης είναι µεγαλύτερος του 1 (ή 100) τότε η απασχόληση
των ανδρών ή των γυναικών µιας συγκεκριµένης ηλικιακής κατηγορίας έχει µεγαλύτερη βαρύτητα από την
απασχόληση των ανδρών ή των γυναικών στο σύνολο της χώρας.

7 Ο ∆είκτης Αγ είναι ίδιος µε το ∆είκτη Αα αλλά αφορά τις γυναίκες.

™‡ÓÔÏÔ ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜ ÕÓ‰ÚÂ˜/°˘Ó·›ÎÂ˜ ¢Â›ÎÙË˜ A·6 ¢Â›ÎÙË˜ AÁ7

< 29 ÂÙÒÓ 24,9 21,1 31,6 1,20 0,85 1,27

30 – 49 ÂÙÒÓ 56,4 57,4 54,6 1,89 1,02 0,97

> 50 ÂÙÒÓ 18,7 21,5 13,9 2,79 1,14 0,74

™‡ÓÔÏÔ 100,0 100,0 100,0 1,80 1,00 1,00



όπου:

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 8 παρατηρούµε ότι οι απασχολού-

µενες γυναίκες είναι σχετικά σε νεότερη ηλικία απ’ ότι οι απασχολούµε-

νοι άνδρες. Στην ηλικιακή κατηγορία < 29 ετών αντιστοιχούν 1,20 άνδρες

σε µία γυναίκα ιδίας ηλικίας. Στην ηλικιακή κατηγορία > 50 ετών αντι-

στοιχούν 2,79 άνδρες αυτής της ηλικίας προς µία γυναίκα ιδίας ηλικίας.

Στα ίδια συµπεράσµατα καταλήγουµε αν χρησιµοποιήσουµε τους δείκτες

Αα και Αγ. Ο Αα είναι µεγαλύτερος της µονάδας για τις µεγαλύτερες ηλι-

κιακές κατηγορίες και ο Αγ είναι µεγαλύτερος από την µονάδα για την

µικρότερη ηλικιακή κατηγορία.

Το ότι το 56,4% του συνόλου των απασχολουµένων είναι 30 – 49

ετών και το 24,9% είναι ηλικίας µέχρι 29 ετών και δεδοµένου ότι, µε βάση

τα στοιχεία της ΕΣΥΕ το ποσοστό ανεργίας στους νέους είναι ιδιαίτερα

αυξηµένο, σηµαίνει ότι: α) υπάρχει εν δυνάµει γήρανση των απασχολου-

µένων, η οποία πρέπει να αντιµετωπιστεί έγκαιρα για να µην υπάρχουν

άλλα προβλήµατα και β) δε δηµιουργείται σηµαντικός αριθµός νέων

θέσεων εργασίας, ο οποίος να καταλαµβάνεται από τους νέους, δεδοµέ-

νου ότι η αγορά εργασίας ζητάει επαγγελµατική εµπειρία κλπ. Τα δύο

αυτά σηµεία που τονίσαµε θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από

τους ασκούντες την εξουσία, ώστε να µην προκύψουν σηµαντικά προ-

βλήµατα στην αγορά εργασίας.
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∆είκτης Aα=
AΠAiα / AΠAiΣ

AΠAΣα / AΠAΣΣ

όπου:

ΑΠΑiα = η απασχόληση των ανδρών ηλικίας i

ΑΠΑiΣ = το σύνολο της απασχόλησης των ανδρών

ΑΠΑΣα = το σύνολο των απασχολουµένων ηλικίας i

ΑΠΑΣΣ = το σύνολο των απασχολουµένων.



Σ’ ότι αφορά την ηλικιακή διάρθρωση των απασχολουµένων ανά γεω-

γραφική περιφέρεια παρατηρούµε ότι:

• το 53% των απασχολουµένων ηλικίας µέχρι 29 ετών (επί του συνό-

λου των απασχολουµένων της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας), το

53,3% των απασχολουµένων ηλικίας 30 – 49 ετών (επί του συνόλου

των απασχολουµένων της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας) και το 45,1%

των απασχολουµένων ηλικίας άνω των 50 ετών είναι στην περιφέ-

ρεια Αττικής,

• η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας παρουσιάζει αναλογικά, σε

σχέση µε τις άλλες περιφέρειες, το χαµηλότερο ποσοστό απασχο-

λουµένων ηλικίας µέχρι 29 ετών (επί του συνόλου των απασχολου-

µένων στην ίδια περιφέρεια) που είναι 19,2%, ενώ η περιφέρεια

Κρήτης παρουσιάζει αναλογικά το υψηλότερο ποσοστό απασχο-

λουµένων αυτής της ηλικιακής κατηγορίας (28,8% επί του συνόλου

των απασχολουµένων σε αυτή την περιφέρεια),

• στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας το 59,7% του συνόλου

των απασχολουµένων είναι ηλικίας 30 – 49 ετών, ενώ στην περιφέ-

ρεια Στερεάς Ελλάδας το αντίστοιχο ποσοστό είναι 50,7%,

• στην περιφέρεια Αττικής το 16,4% του συνόλου των απασχολουµέ-

νων είναι ηλικίας άνω των 50 ετών, ενώ στην περιφέρεια Βορείου

Αιγαίου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 28,3%.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η αναλογία των απασχολουµέ-

νων ηλικίας 50 ετών και άνω προς τους απασχολούµενους ηλικίας µέχρι

29 ετών ανά γεωγραφική περιφέρεια.
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¶›Ó·Î·˜ 9: ∞Ó·ÏÔÁ›· ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ËÏÈÎ›·˜ 50+ ÂÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜
··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ËÏÈÎ›·˜ < 29 ÂÙÒÓ

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 9 παρατηρούµε ότι:

• στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου,

Ηπείρου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας ο αριθµός των απα-
162

< 29 ÂÙÒÓ > 50 ÂÙÒÓ ™‡ÓÔÏÔ < 29 ÂÙÒÓ > 50 ÂÙÒÓ (50 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ) /

(< 29 ÂÙÒÓ)

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ 19,2 21,1 100,0 3,0 4,4 1,10

ª·ÎÂ‰ÔÓ›·

∞ÙÙÈÎ‹ 25,5 16,3 100,0 53,0 44,9 0,64

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 23,5 28,3 100,0 1,3 2,1 1,20

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 22,0 20,7 100,0 2,8 3,5 0,94

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 25,3 19,9 100,0 1,9 2,0 0,78

◊ÂÈÚÔ˜ 23,1 25,0 100,0 2,0 2,9 1,08

£ÂÛÛ·Ï›· 25,9 21,7 100,0 4,6 5,1 0,84

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 25,9 21,4 100,0 2,1 2,3 0,83

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 24,7 19,3 100,0 15,4 15,9 0,78

∫Ú‹ÙË 29,3 19,4 100,0 4,4 3,9 0,66

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 28,0 21,3 100,0 3,8 3,9 0,76

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 21,1 22,9 100,0 3,2 4,7 1,08

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 20,1 28,7 100,0 2,4 4,5 1,43

™‡ÓÔÏÔ 24,9 18,7 100,0 100,0 100,0 0,75



σχολουµένων µεγάλης ηλικίας είναι αναλογικά µεγαλύτερος απ’ ότι

στις άλλες περιφέρειες,

• στην περιφέρεια της Κρήτης παρατηρείται το υψηλότερο ποσοστό

νέων σε σχέση µε τις άλλες περιφέρειες. Συγκεκριµένα το 29,3%

των απασχολουµένων σε αυτή την περιφέρεια είναι άτοµα ηλικίας

< 29 ετών και το 19,4% είναι ηλικίας > 50 ετών,

• στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, κατά πρώτον, και στην περιφέρεια

Ανατολικής Μακεδονίας και Ηπείρου, κατά δεύτερον, ο αριθµός των

απασχολουµένων άνω των 50 ετών είναι µεγαλύτερος του αριθµού

των απασχολουµένων ηλικίας < 29 ετών,

Η δηµογραφική γήρανση είναι εντονότερη, όπως ήδη έχουµε αναφέ-

ρει, στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, στην περιφέρεια Βορείου

Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Ηπείρου. Είναι ένα

δεδοµένο το οποίο πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπόψη µας διότι θα έχει

άµεσες επιπτώσεις στην παραγωγικότητα της εργασίας, εκτός και αν

ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα, στις εν λόγω περιοχές, και κατ’ επέκταση

στο παραγόµενο προϊόν.

Κοιτώντας την ηλικιακή διάρθρωση της απασχόλησης ανά κλάδο

παρατηρούµε ότι:

• στον κλάδο «αλιεία» το 35,8% των απασχολουµένων σε αυτό τον

κλάδο είναι ηλικίας µέχρι και 29 ετών, καθώς επίσης και στον κλάδο

«ξενοδοχεία και εστιατόρια» το 32,5% των απασχολουµένων αυτού

του κλάδου είναι ηλικίας µέχρι και 29 ετών,

• στον κλάδο «παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας κλπ» το 80,2%

των απασχολουµένων αυτού του κλάδου είναι ηλικίας 30 µέχρι και

49 ετών,

• στον κλάδο «κατασκευές» και στον κλάδο «µεταφορές, αποθήκευση
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και επικοινωνίες» το 22,6% και το 22,1% αντίστοιχα των απασχολου-

µένων σε αυτούς τους κλάδους είναι ηλικίας άνω των 50 ετών.

¶›Ó·Î·˜ 10: ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ·Ó¿ ËÏÈÎÈ·Î‹
Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ÎÏ¿‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
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<29 ÂÙÒÓ 30 – 49 ÂÙÒÓ >50 ÂÙÒÓ >50 / <29

°ÂˆÚÁ›· / ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 1,4 1,0 1,3 0,71

∞ÏÈÂ›· 0,2 0,3 0,4 1,37

√Ú˘¯Â›· & §·ÙÔÌÂ›· 0,1 0,2 0,2 1,19

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ µÈÔÌË¯·Ó›Â˜ 16,4 19,8 20,3 0,93

¶·ÚÔ¯‹ ÀËÚÂÛÈÒÓ ∫ÔÈÓ‹˜ øÊ¤ÏÂÈ·˜ 0,1 2,2 1,5 10,29

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 7,2 8,0 9,5 1,00

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ: 34,5 31,6 30,4 0,67
ÂÈÛÎÂ˘‹ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ,
ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ÎÏ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 17,7 11,8 13,5 0,57
(ÌÂÙ·Î›ÓËÛË & ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ·Ó·„˘¯‹˜)

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË 5,6 9,0 9,8 1,33
Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› 1,3 2,3 1,9 1,08
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, 10,3 9,1 7,3 0,53
ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜ Î·È ÂÌÔÚÈÎ¤˜ 
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 0,7 0,6 0,3 0,28

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 0,5 0,4 0,1 0,23

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ 4,0 3,7 3,5 0,67
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘

¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ∆ÔÌ¤·˜ 1,6 1,3 1,7 0,79

¢Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ ∆ÔÌ¤·˜ 23,9 30,3 31,5 1,00

∆ÚÈÙÔÁÂÓ‹˜ ∆ÔÌ¤·˜ 74,5 68,5 66,8 0,68

™‡ÓÔÏÔ 100,0 100,0 100,0 0,75



Όπως προκύπτει από τον πίνακα 10:

• το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων ηλικίας < 29 ετών

είναι στον τριτογενή τοµέα. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες ηλικιακές

κατηγορίες, µε µόνη διαφορά ότι το ποσοστό αυτό µειώνεται από

74,5% σε 68,5% και σε 66,8% για τις ηλικιακές κατηγορίες < 29

ετών, από 30 – 49 ετών και > 50 ετών,

• στο δευτερογενή τοµέα το ποσοστό των απασχολουµένων ηλικίας

< 29 ετών είναι πολύ µικρό, ενώ αυξάνεται σηµαντικά για τις άλλες

ηλικιακές κατηγορίες,

• το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων ηλικίας < 29 ετών

είναι στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο». Το ίδιο ισχύει και

για τις άλλες ηλικιακές κατηγορίες,

• στο σύνολο της χώρας ο αριθµός των απασχολουµένων ηλικίας 50

ετών και άνω είναι µικρότερος από τον αριθµό των απασχολουµέ-

νων ηλικίας < 29 ετών. Σε ορισµένους κλάδους, όπως: «αλιεία»,

«ορυχεία και λατοµεία», «παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας»,

«µεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες» και «ενδιάµεσοι χρη-

µατοπιστωτικοί οργανισµοί», ο αριθµός των απασχολουµένων ηλι-

κίας άνω των 50 ετών είναι µεγαλύτερος από τον αριθµός των απα-

σχολουµένων ηλικίας < 29 ετών.

Στους κλάδους «εκπαίδευση», «υγεία και µέριµνα», «διαχείριση ακί-

νητης περιουσίας, εκµισθώσεις και εµπορικές δραστηριότητες» και

«ξενοδοχεία και εστιατόρια», η δηµογραφική γήρανση είναι πολύ µικρό-

τερη απ’ ότι είναι στους υπολοίπους κλάδους. Αυτό αποτελεί µία πιθανή

ένδειξη ότι σε περίπτωση δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας να προτι-

µηθούν περισσότερο οι νέοι εργαζόµενοι, απ’ ότι οι ηλικιωµένοι.

Σ’ ότι αφορά την ηλικιακή διάρθρωση της επιχείρησης ανά µέγεθος

τζίρου επιχείρησης, οι επιχειρήσεις µε τζίρο 0,5 – 1,499 εκατοµµύρια
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ευρώ απασχολούν αναλογικά µεγαλύτερο ποσοστό απασχολουµένων

ηλικίας µέχρι και 29 ετών (30% επί του συνόλου των απασχολουµένων

σε αυτές τις επιχειρήσεις), οι επιχειρήσεις µε τζίρο άνω των 15 εκατοµ-

µυρίων ευρώ απασχολούν αναλογικά µεγαλύτερο ποσοστό απασχολου-

µένων ηλικίας 30 - 49 ετών (61,8% επί του συνόλου των απασχολουµέ-

νων σε αυτές τις επιχειρήσεις) και οι επιχειρήσεις µε τζίρο < 0,1499 εκα-

τοµµύρια ευρώ απασχολούν αναλογικά µεγαλύτερο ποσοστό απασχο-

λουµένων ηλικίας άνω των 50 ετών (23,1% επί του συνόλου των απα-

σχολουµένων σε αυτές τις επιχειρήσεις).

3.2 ΕΙ∆ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το 92,8% των απασχολουµένων είναι πλήρους απασχόλησης (2.597.221

άτοµα) και το 7,2% είναι µερικής απασχόλησης (197.140 άτοµα). Η διάρ-

θρωση της απασχόλησης σε πλήρη και µερική διαφοροποιείται ανάλογα

µε τη γεωγραφική περιφέρεια.
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¶›Ó·Î·˜ 11: ¢È¿ÚıÚˆÛË ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜
ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ Î·È ÙË ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι:

• στην περιφέρεια της Αττικής και στην περιφέρεια της Κεντρικής

Μακεδονίας συναντάµε το µεγαλύτερο ποσοστό πλήρως και µερι-

κώς απασχολουµένων, ως ποσοστό στο συνόλου των πλήρως και

των µερικώς απασχολουµένων,
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¶Ï‹ÚË˜ ªÂÚÈÎ‹ ¶Ï‹ÚË˜ ªÂÚÈÎ‹ ™‡ÓÔÏÔ

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 4,0 2,2 96,0 4,0 100,0

∞ÙÙÈÎ‹ 52,1 46,8 93,5 6,5 100,0

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 1,3 1,7 90,9 9,1 100,0

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 3,1 4,3 90,2 9,8 100,0

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 1,9 1,7 93,5 6,5 100,0

◊ÂÈÚÔ˜ 2,2 2,5 91,9 8,1 100,0

£ÂÛÛ·Ï›· 4,4 4,4 92,7 7,3 100,0

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 2,0 2,9 89,6 10,4 100,0

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 15,1 19,6 90,9 9,1 100,0

∫Ú‹ÙË 3,9 2,4 95,4 4,6 100,0

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 3,3 4,8 89,8 10,2 100,0

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 3,8 3,9 92,7 7,3 100,0

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 2,9 2,7 93,4 6,6 100,0

™‡ÓÔÏÔ 100,0 100,0 92,8 7,2 100,0



• το υψηλότερο ποσοστό µερικής απασχόλησης είναι στην περιφέ-

ρεια Ιονίων νήσων και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου (10,4% και

10,2% αντίστοιχα),

• το χαµηλότερο ποσοστό µερικής απασχόλησης είναι στην περιφέ-

ρεια της Κρήτης και της Ανατολικής Μακεδονίας.

Η βαρύτητα της µερικής απασχόλησης ανά περιφέρεια δίνεται επίσης

και από το δείκτη Α που απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα. Ο δείκτης

Α δείχνει τη σχετική βαρύτητα της µερικής απασχόλησης σε µία γεω-

γραφική περιφέρεια σε σχέση µε την µερική απασχόληση στο σύνολο

της χώρας. Ο δείκτης Α υπολογίζεται µε βάση τον τύπο:
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∆είκτης A =
AΠAiΘ / AΠAiΣ

AΠAΣΘ / AΠAΣΣ

όπου:

ΑΠΑiΘ = η µερική απασχόληση στην περιφέρεια i

ΑΠΑiΣ = το σύνολο της απασχόλησης στην περιφέρεια i

ΑΠΑΣΘ = η µερική απασχόληση στο σύνολο ης χώρας

ΑΠΑΣΣ = το σύνολο της απασχόλησης στο σύνολο της χώρας



¶›Ó·Î·˜ 12: ¢Â›ÎÙË˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙË˜ ÌÂÚÈÎ‹˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ·Ó¿ ÁÂˆ-
ÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

Όσες περιφέρειες δείχνουν ότι ο συντελεστής Α λαµβάνει τιµή µεγα-

λύτερη του 100, σ’ αυτές τις περιφέρειες το βάρος της µερικής απασχό-

λησης στο σύνολο της απασχόλησης στις περιφέρειες αυτές είναι µεγα-

λύτερο απ’ ότι είναι σε άλλες περιφέρειες.
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¢Â›ÎÙË˜ ∞

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 0,56

∞ÙÙÈÎ‹ 0,91

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 1,27

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 1,36

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 0,91

◊ÂÈÚÔ˜ 1,12

£ÂÛÛ·Ï›· 1,01

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 1,45

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 1,27

∫Ú‹ÙË 0,63

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 1,41

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 1,01

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 0,92

™‡ÓÔÏÔ 1,00



Όπως ήδη έχουµε αναφέρει η µερική απασχόληση είναι ιδιαίτερα

υψηλή σε νησιά και γενικά σε περιοχές όπου ο τουρισµός αποτελεί σηµα-

ντική οικονοµική δραστηριότητα και υπάρχει σχετικά µεγάλο ποσοστό

απασχολουµένων ηλικίας µέχρι 29 ετών, σε σχέση µε άλλες περιφέρειες.

Τα µεγαλύτερα ποσοστά µερικώς απασχολουµένων συναντώνται είτε

σε πολύ µεγάλες επιχειρήσεις (επιχειρήσεις µε τζίρο > 15 εκατοµµύρια

ευρώ) είτε σε µικρές επιχειρήσεις (< 0,299 εκατοµµύρια ευρώ). Στις

πρώτες επιχειρήσεις (τζίρος > 15 εκατοµµυρίων ευρώ) το ποσοστό της

µερικής απασχόλησης είναι 8,1%, ενώ σε επιχειρήσεις µε τζίρο < 0,1499

εκατοµµύρια ευρώ είναι 7,6% και σε επιχειρήσεις µε τζίρο 0,15 – 0,299

εκατοµµύρια ευρώ είναι 7,3%.

Σ’ ότι αφορά την κατανοµή της απασχόλησης ανάλογα τον τύπο και

το µέγεθος της επιχείρησης (µε βάση τη µέση απασχόληση σε αυτή την

επιχείρηση), επιχειρήσεις µε µέσο µέγεθος απασχόλησης 4 ή 5 άτοµα

παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό µερικής απασχόλησης (10,3% και

10,2% αντίστοιχα).

Η µερική απασχόληση αποτελεί ένα είδος, αλλά όχι και το µόνο, ευελι-

ξίας της αγοράς εργασίας. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σηµαντικά

στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας ο αριθµός των ατόµων που εργάζεται

όχι ως µισθωτός του «κλασικού τύπου», αλλά µε διαφορετικού τύπου

συµβάσεις εργασίας. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η διάρθρω-

ση της απασχόλησης µε βάση τη µορφή της σύµβασης.
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¶›Ó·Î·˜ 13: ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙË
ÌÔÚÊ‹ ÙË˜ Û‡Ì‚·ÛË˜ 

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

Όπως προκύπτει από τον προαναφερόµενο πίνακα το µεγαλύτερο ποσο-

στό των απασχολουµένων είναι είτε µε σύµβαση αορίστου χρόνου (59% επί

του συνόλου των απασχολουµένων) είτε είναι ιδιοκτήτης της επιχείρησης

(32,9% επί του συνόλου των απασχολουµένων). Τα άτοµα µε σύµβαση ορι-

σµένου χρόνου αποτελούν το 6,1% του συνόλου των απασχολουµένων.

Στον πίνακα 14 παρουσιάζεται η κατανοµή της απασχόλησης µε βάση

τη µορφή της σύµβασης και το φύλο.
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™‡Ì‚·ÛË ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 59,0%

™‡Ì‚·ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 6,1%

™‡Ì‚·ÛË ¤ÚÁÔ˘ 1,0%

™‡Ì‚·ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÈ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË˜ ı¤ÛË˜ 0,4%

π‰ÈÔÎÙ‹ÙË˜ 32,9%

ÕÏÏÔ 0,6%

™‡ÓÔÏÔ 100%



¶›Ó·Î·˜ 14: ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙË˜
Û‡Ì‚·ÛË˜ Î·È ÙÔ Ê‡ÏÔ

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

Από τον πίνακα 14 προκύπτει ότι:

• το ποσοστό των γυναικών που εργάζεται µε σύµβαση αορίστου

χρόνου είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών,

ενώ το ποσοστό των γυναικών που εργάζεται µε σύµβαση ορισµέ-

νου χρόνου καθώς και αυτών που είναι ιδιοκτήτες επιχείρησης είναι

µικρότερα των αντιστοίχων ποσοστών των ανδρών,

• από τους απασχολούµενους µε σύµβαση ορισµένου χρόνου επι-

δοτούµενης θέσης, το 53,3% είναι γυναίκες,

Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την ευελιξία της αγοράς εργασίας

µας δείχνουν ότι στην Ελλάδα η έννοια της ευελιξίας «ταυτίζεται»

κυρίως µε τη µερική απασχόληση και µε τις συµβάσεις ορισµένου χρό-

νου. Αυτό σηµαίνει ότι οι όποιες νέες θέσεις εργασίας θα δηµιουργη-
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ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜ ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜ ™‡ÓÔÏÔ

™‡Ì‚·ÛË ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 55,9 64,6 61,1 38,9 100,0

™‡Ì‚·ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 5,7 6,9 59,9 40,1 100,0

™‡Ì‚·ÛË ¤ÚÁÔ˘ 1,1 1,0 67,1 32,9 100,0

™‡Ì‚·ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 0,3 0,6 46,7 53,3 100,0

ÂÈ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË˜ ı¤ÛË˜

π‰ÈÔÎÙ‹ÙË˜ 36,6 26,3 71,7 28,3 100,0

ÕÏÏÔ 0,5 0,7 57,0 43,0 100,0

™‡ÓÔÏÔ 100,0 100,0 64,5 35,5 100,0



θούν τα επόµενα χρόνια θα είναι κυρίως, είτε θέσεις πλήρους απασχό-

λησης, είτε µερικής απασχόλησης, είτε συµβάσεις ορισµένου χρόνου.

¶›Ó·Î·˜ 15: ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙË˜
Û‡Ì‚·ÛË˜ 

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
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™‡Ì‚·ÛË ™‡Ì‚·ÛË ™‡Ì‚·ÛË ™‡Ì‚·ÛË ™‡ÓÔÏÔ

·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘

¯ÚfiÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÈ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË˜ ı¤ÛË˜

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 2,8 6,9 4,0 5,2 3,9

∞ÙÙÈÎ‹ 63,6 40,4 70,7 17,5 51,7

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 0,7 2,8 0,5 0,4 1,4

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 1,9 1,6 10,5 4,7 3,2

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 1,4 1,3 0,0 13,6 1,9

◊ÂÈÚÔ˜ 1,0 4,2 3,7 19,8 2,2

£ÂÛÛ·Ï›· 3,3 1,0 0,0 14,8 4,4

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 0,8 7,4 3,1 0,3 2,0

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 13,8 17,7 5,2 12,0 15,5

∫Ú‹ÙË 3,1 4,5 0,2 1,2 3,8

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 2,4 8,7 1,4 0,5 3,4

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 3,1 1,1 0,1 0,3 3,8

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 2,2 2,3 0,6 9,8 2,9

™‡ÓÔÏÔ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι:

• στην περιφέρεια Αττικής το ποσοστό των απασχολουµένων µε

σύµβαση έργου, ως προς το σύνολο των απασχολουµένων µε σύµ-

βαση έργου, είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των απα-

σχολουµένων µε σύµβαση αορίστου χρόνου και των απασχολου-

µένων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου. Επιπλέον το ποσοστό των

απασχολουµένων µε σύµβαση χρόνου και µε σύµβαση έργου, ως

προς το σύνολο των απασχολουµένων µε σύµβαση ιδίας µορφής

είναι υψηλότερο από το µέσο ποσοστό απασχολουµένων στην εν

λόγω περιφέρεια,

• στην περιφέρεια της Ηπείρου παρατηρούµε το υψηλότερο ποσο-

στό απασχολουµένων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου επιδοτούµε-

νης θέσης, ως προς το σύνολο των απασχολουµένων µε την ίδια

µορφή σύµβασης,
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¶›Ó·Î·˜ 16: ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙË˜
Û‡Ì‚·ÛË˜ 

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
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™‡Ì‚·ÛË ™‡Ì‚·ÛË ™‡Ì‚·ÛË ™‡Ì‚·ÛË ™‡ÓÔÏÔ9

·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘

¯ÚfiÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÈ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË˜ ı¤ÛË˜

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 41,7 11,1 1,0 0,6 100,0

∞ÙÙÈÎ‹ 72,4 4,9 1,4 0,1 100,0

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 32,2 12,9 0,4 0,1 100,0

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 34,2 3,2 3,3 0,6 100,0

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 42,8 4,2 0,0 3,0 100,0

◊ÂÈÚÔ˜ 26,4 11,9 1,7 3,7 100,0

£ÂÛÛ·Ï›· 44,0 1,5 0,0 1,4 100,0

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 22,6 22,7 1,5 0,1 100,0

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 52,5 7,2 0,3 0,3 100,0

∫Ú‹ÙË 48,4 7,6 0,1 0,1 100,0

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 40,9 16,0 0,4 0,1 100,0

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 48,0 1,8 0,0 0,0 100,0

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 44,0 4,9 0,2 1,4 100,0

™‡ÓÔÏÔ 58,8 6,3 1,0 0,4 100,0

9 ∆εν αθροίζουν οριζόντια σε 100 επειδή υπήρχαν και απαντήσεις και για άλλες σχέσεις εργασίας, όπως ιδιο-
κτήτης κλπ



Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα:

• στην περιφέρεια Αττικής υπάρχει το υψηλότερο ποσοστό απασχο-

λουµένων µε σύµβαση αορίστου χρόνου (72,4% επί των απασχο-

λουµένων σε αυτή την περιφέρεια),

• στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπάρχει το υψηλότερο ποσοστό

απασχολουµένων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου,

• στην περιφέρεια Ηπείρου υπάρχει το υψηλότερο ποσοστό απα-

σχολουµένων µε σύµβαση έργου και σύµβαση ορισµένου χρόνου

επιδοτούµενης θέσης.

Στις περιφέρειες που είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένη η µερική απασχό-

ληση είναι εξίσου υψηλή η απασχόληση µε συµβάσεις ορισµένου χρό-

νου. Στις περιοχές δε αυτές, όπως αναφέραµε και για τη µερική απασχό-

ληση, ο τουρισµός είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένος και υπάρχει σχετικά

µεγάλος αριθµός απασχολουµένων νεαρής ηλικίας (µέχρι 29 ετών).

Σ’ ότι αφορά την κατανοµή κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας

παρατηρούµε ότι ο κλάδος «εκπαίδευση» παρουσιάζει το υψηλότερο

ποσοστό απασχολουµένων ορισµένου χρόνου (18,5%) και ακολουθεί ο

κλάδος «ξενοδοχεία και εστιατόρια» (15,7%) και ο κλάδος «ενδιάµεσοι

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί κλπ» (13,4%).
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¶›Ó·Î·˜ 17: ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ Î·Ù¿ ÎÏ¿‰Ô
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Â›‰Ô˜ Û‡Ì‚·ÛË˜

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
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™‡Ì‚·ÛË ™‡Ì‚·ÛË ™‡Ì‚·ÛË ™‡Ì‚·ÛË ™‡ÓÔÏÔ10

·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘
¯ÚfiÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÈ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË˜ ı¤ÛË˜

°ÂˆÚÁ›· / ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 35,3 11,7 0,1 0,4 100,0

∞ÏÈÂ›· 36,8 6,6 3,3 0,0 100,0

√Ú˘¯Â›· & §·ÙÔÌÂ›· 90,6 3,9 0,1 0,1 100,0

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ 72,9 4,8 0,4 0,2 100,0
µÈÔÌË¯·Ó›Â˜

¶·ÚÔ¯‹ ÀËÚÂÛÈÒÓ 97,5 1,8 0,0 0,0 100,0
∫ÔÈÓ‹˜ øÊ¤ÏÂÈ·˜

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 53,4 8,0 6,3 0,2 100,0

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi 53,9 2,9 0,2 0,4 100,0
ÂÌfiÚÈÔ: ÂÈÛÎÂ˘‹ 
·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ,
ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ÎÏ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· & ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 45,4 15,7 0,1 0,1 100,0
(ÌÂÙ·Î›ÓËÛË & ÂÈ¯ÂÈ- 
Ú‹ÛÂÈ˜ ·Ó·„˘¯‹˜)

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË 75,7 4,7 0,1 0,5 100,0
Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈ- 65,9 13,4 13,3 0,5 100,0
ÛÙˆÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ 54,3 4,4 0,7 0,9 100,0
ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜
Î·È ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 43,5 18,5 1,6 2,5 100,0

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 60,8 1,6 3,4 11,7 100,0

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ 52,8 7,2 0,0 0,5 100,0
˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ 
Û˘ÓfiÏÔ˘

™‡ÓÔÏÔ 58,8 6,3 1,0 0,4 100,0

10 ∆εν αθροίζει οριζόντια µε το 100 επειδή δεν υπάρχουν στον πίνακα και κάποιες άλλες κατηγορίες απα-
σχολουµένων, όπως ιδιοκτήτες κλπ



Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα το µεγαλύτερο ποσο-

στό των απασχολουµένων είναι µε σύµβαση ορισµένου χρόνου. Το

ποσοστό αυτό κυµαίνεται από 35,3%, στον κλάδο «γεωργία / κτηνοτρο-

φία» (που είναι το χαµηλότερο ποσοστό) σε 97,5% στον κλάδο «παρο-

χή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» που είναι το υψηλότερο ποσοστό απα-

σχολουµένων. Το µέσο ποσοστό απασχολουµένων µε σύµβαση ορισµέ-

νου χρόνου είναι 58,8%.

Σ’ ότι αφορά τους απασχολούµενους µε σύµβαση ορισµένου χρόνου

παρατηρούµε ότι στο σύνολο της χώρας το ποσοστό τους, ως ποσοστό

του συνόλου των απασχολουµένων, είναι 6,3%. Στον κλάδο της «εκπαί-

δευσης» το 18,5% των απασχολουµένων είναι απασχολούµενοι µε σύµ-

βαση ορισµένου χρόνου.

Στον κλάδο «ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί» το 13,4%

των απασχολουµένων είναι µε σύµβαση έργου, ενώ στον κλάδο «κατα-

σκευές» το αντίστοιχο ποσοστό είναι 6,3%. Σ’ ότι αφορά αυτούς που

απασχολούνται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου επιδοτούµενης θέσης

παρατηρούµε ότι αποτελούν το 11,7% των απασχολουµένων στον κλάδο

«υγεία και µέριµνα».

Ο αριθµός των απασχολουµένων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου

είναι ιδιαίτερα αυξηµένος στους κλάδους εκείνους όπου είναι αυξηµένη

και η µερική απασχόληση και η φύση της οικονοµικής δραστηριότητας

του κλάδου ευνοεί την ανάπτυξη τέτοιων µορφών εργασίας. Με άλλα

λόγια αναφερόµαστε στον κλάδο της «εκπαίδευσης» και στον κλάδο

«ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί».
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¶›Ó·Î·˜ 18: ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ó¿ ÌÔÚÊ‹ Û‡Ì‚·ÛË˜
Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˙›ÚÔ˘ ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα 18 παρατηρούµε ότι:

• το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων µε συµβάσεις ορι-

σµένου χρόνου απασχολούνται σε πολύ µικρές και σε πολύ µεγά-

λες, από πλευράς τζίρου, επιχειρήσεις,

• το ποσοστό των απασχολουµένων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου

επιδοτούµενης θέσης είναι αναλογικά µεγαλύτερο, στην περίπτωση

της µικρής επιχείρησης, από το ποσοστό των απασχολουµένων µε

σύµβαση αορίστου χρόνου,ή ορισµένου χρόνου ή µε σύµβαση έργου.
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>0–0,1499 0,15–0,299 0,3–0,499 0,5–1,499 1,5–4,99 5–14,99 >15 ™‡ÓÔÏÔ

∞ÔÚ›ÛÙÔ˘ 513.129 125.769 87.848 159.995 144.482 96.997 509.247 1.637.468

¯ÚfiÓÔ˘ 31,3 7,7 5,4 9,8 8,8 5,9 31,1 100,0

√ÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ 68.960 14.958 8.850 20.387 13.260 6.909 40.737 174.063

¯ÚfiÓÔ˘ 39,6 8,6 5,1 11,7 7,6 4,0 23,4 100,0

ŒÚÁÔ˘ 13.513 526 1.052 1.497 779 1.337 9.518 28.221

47,9 1,9 3,7 5,3 2,8 4,7 33,7 100,0

√ÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ 6.077 1.069 1.653 840 283 445 1.172 11.539

¯ÚfiÓÔ˘ 

ÂÈ‰ÔÙÔ‡-

ÌÂÓË˜ ı¤ÛË˜ 52,7 9,3 14,3 7,3 2,5 3,9 10,2 100,0

™‡ÓÔÏÔ 1.375.772 215.187 133.630 218.624 169.895 108.745 562.120 2.783.974

49,4 7,7 4,8 7,9 6,1 3,9 20,2 100,0



¶›Ó·Î·˜ 19: ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ó¿ ÌÔÚÊ‹ Û‡Ì‚·ÛË˜
Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˙›ÚÔ˘ ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

Το 58,8% των απασχολουµένων είναι µε σύµβαση αορίστου χρόνου.

Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται ανάλογα µε το µέγεθος τζίρου της

επιχείρησης. Στις πολύ µικρές, από πλευράς τζίρου, επιχειρήσεις το 37,3%

των απασχολουµένων είναι µε σύµβαση αορίστου χρόνου. Όσο το µέγε-

θος της επιχείρησης στη βάση του τζίρου αυξάνεται, αυξάνεται και το

ποσοστό των απασχολουµένων µε σύµβαση αορίστου χρόνου. Στις πολύ

µεγάλες επιχειρήσεις, µε τζίρο άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ, το 90,6%

των απασχολουµένων είναι µε συµβάσεις αορίστου χρόνου.

Στην περίπτωση των απασχολουµένων µε συµβάσεις ορισµένου χρό-

νου παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερό τους ποσοστό, ως προς το σύνο-

λο των απασχολουµένων, συγκεντρώνεται σε επιχειρήσεις µε µέγεθος

τζίρου 0,5 – 1,499 εκατοµµύρια ευρώ. Σε επιχειρήσεις µε µέγεθος τζίρου
180

>0–0,1499 0,15–0,299 0,3–0,499 0,5–1,499 1,5–4,99 5–14,99 >15 ™‡ÓÔÏÔ

∞ÔÚ›ÛÙÔ˘ 37,3 58,4 65,7 73,2 85,0 89,2 90,6 58,8

¯ÚfiÓÔ˘

√ÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ 5,0 7,0 6,6 9,3 7,8 6,4 7,2 6,3

¯ÚfiÓÔ˘

ŒÚÁÔ˘ 1,0 0,2 0,8 0,7 0,5 1,2 1,7 1,0

√ÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ 0,4 0,5 1,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4

¯ÚfiÓÔ˘ 

ÂÈ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË˜

ı¤ÛË˜

™‡ÓÔÏÔ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



0,3 – 0,499 εκατοµµύρια ευρώ παρουσιάζεται το υψηλότερο ποσοστό

απασχολουµένων, ως προς το σύνολο των απασχολουµένων αυτών των

επιχειρήσεων, µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου επιδότησης θέσης (1,2%).

Σ’ ότι αφορά τους απασχολούµενους µε συµβάσεις έργου το µεγαλύτε-

ρο ποσοστό παρουσιάζεται σε επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 0,1499 εκα-

τοµµύρια ευρώ.

¶›Ó·Î·˜ 20: ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ó¿ ÌÔÚÊ‹ Û‡Ì‚·ÛË˜
Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜11

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

Ο αριθµός των απασχολουµένων µε σύµβαση αορίστου χρόνου είναι

αναλογικά µεγαλύτερος όσο αυξάνεται το µέσο µέγεθος απασχόλησης
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1 2 – 5 6 – 10 11 - 20 21 – 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 >500 

¿ÙÔÌo ¿ÙÔÌ· ¿ÙÔÌ· ¿ÙÔÌ· ¿ÙÔÌ· ¿ÙÔÌ· ¿ÙÔÌ· ¿ÙÔÌ· ¿ÙÔÌ·

∞ÔÚ›ÛÙÔ˘ 1,0 38.0 66,8 74,9 88,2 87,8 84,6 91,0 90,0

¯ÚfiÓÔ˘

√ÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ 0,1 4.3 9,3 11,6 5.9 9,2 13,5 8,2 7,6

¯ÚfiÓÔ˘

ŒÚÁÔ˘ 0,0 0.7 1,2 3,0 0,4 0,6 0,8 0,1 2,0

√ÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ 0,2 0.6 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,4 0,2

¯ÚfiÓÔ˘ 

ÂÈ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË˜ 

ı¤ÛË˜

™‡ÓÔÏÔ 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

11 ∆εν αθροίζει κάθετα µε 100 επειδή δεν συµπεριλαµβάνονται όλες οι µορφές συµβάσεων εργασίας



της επιχείρησης. Στην περίπτωση των απασχολουµένων µε σύµβαση ορι-

σµένου χρόνου παρατηρούµε ότι είναι αυξηµένο κυρίως σε επιχειρήσεις

µε µέγεθος απασχόλησης από 11 – 20 άτοµα.

To 32,9% των απασχολουµένων είναι ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Το

υψηλότερο ποσοστό ιδιοκτησίας συναντάται στην περιφέρεια Βορείου

Αιγαίου (το 54,2% των απασχολουµένων είναι ιδιοκτήτες), στη ∆υτική

Ελλάδα (55,5%) και στην Ήπειρο (55%). Στον ακόλουθο πίνακα παρου-

σιάζεται το ποσοστό των ιδιοκτητών ως ποσοστό του συνόλου των απα-

σχολουµένων.

¶›Ó·Î·˜ 21: ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ‚·ıÌfi È‰ÈÔ-
ÎÙËÛ›·˜ Î·È ÙË ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

182

π‰ÈÔÎÙ‹ÙÂ˜ ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ 
ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 45,4

∞ÙÙÈÎ‹ 21,0

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 54,2

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 55,5

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 49,3

◊ÂÈÚÔ˜ 55,0

£ÂÛÛ·Ï›· 50,0

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 50,3

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 39,3

∫Ú‹ÙË 43,8

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 40,6

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 49,6

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 49,5

™‡ÓÔÏÔ 32,9



Με βάση τα στοιχεία του προηγούµενου πίνακα παρατηρούµε ότι στο

Βόρειο Αιγαίο, στη ∆υτική Ελλάδα, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία και στα

Ιόνια νησιά, το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης (µε ή χωρίς απασχο-

λούµενους) είναι αρκετά υψηλό, οπότε και το ποσοστό των µισθωτών,

στο σύνολο των απασχολουµένων, είναι αρκετά χαµηλότερο απ’ ότι είναι

σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.

Το ποσοστό ιδιοκτησίας είναι ιδιαίτερα υψηλό σε περιοχές που ο

τουρισµός αποτελεί σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα. Στις εν λόγω

περιοχές είναι σχετικά υψηλό και το ποσοστό απασχολουµένων στη

βάση της µερικής απασχόλησης και της σύµβασης ορισµένου χρόνου.

Με βάση την κατανοµή της απασχόλησης ανά κλάδο οικονοµικής

δραστηριότητας παρατηρούµε ότι στον κλάδο «γεωργία» το 51,8% των

απασχολουµένων είναι ιδιοκτήτες, στον κλάδο «αλιεία» (53,3%) και στον

κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» το αντίστοιχο ποσοστό είναι

42,3%.
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¶›Ó·Î·˜ 22: ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi
È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Î·È ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÏ¿‰Ô

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

184

% È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ % È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ 
ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ó¿ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ˆ˜ 

··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ 
ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ

°ÂˆÚÁ›· / ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 51,8 1,8

∞ÏÈÂ›· 53,3 0,4

√Ú˘¯Â›· & §·ÙÔÌÂ›· 5,3 0,0

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ µÈÔÌË¯·Ó›Â˜ 21,4 12,4

¶·ÚÔ¯‹ ÀËÚÂÛÈÒÓ ∫ÔÈÓ‹˜ øÊ¤ÏÂÈ·˜ 0,7 0,0

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 32,0 7,8

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ: 42,3 41,2
ÂÈÛÎÂ˘‹ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, 
ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ÎÏ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 36,8 15,1
(ÌÂÙ·Î›ÓËÛË & ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ·Ó·„˘¯‹˜)

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË & ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜ 18,6 4,7

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› 6,6 0,4
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, 39,0 10,7
ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜ Î·È ÂÌÔÚÈÎ¤˜ 
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 33,8 0,6

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 22,5 0,3

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ 39,2 4,4
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘

™‡ÓÔÏÔ 32,9 100,0



Όπως προκύπτει από τον προαναφερόµενο πίνακα το µεγαλύτερο

ποσοστό ιδιοκτητών, ως προς το σύνολο των ιδιοκτητών, είναι στον

κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» (41,2% επί του συνόλου των ιδιο-

κτητών) και ακολουθεί ο κλάδος «ξενοδοχεία και εστιατόρια».

Κοιτώντας τα στοιχεία για το ποσοστό ιδιοκτησίας, παρατηρούµε ότι

είναι ιδιαίτερα υψηλό, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, στον κλάδο «γεωργία»

και «αλιεία», όπως ήταν εξάλλου αναµενόµενο εξαιτίας της φύσης της

οικονοµικής δραστηριότητας στους εν λόγω κλάδους που ευνοεί την

αυτοαπασχόληση και τη δηµιουργία πολλών επιχειρήσεων.

Στους κλάδους που παρουσιάζεται πολύ υψηλό ποσοστό ιδιοκτησίας

(ως ποσοστό επί του συνόλου των απασχολουµένων) υπάρχουν θεωρη-

τικά αυξηµένες πιθανότητες δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων και κατ’ επέ-

κταση αύξηση της απασχόλησης. ∆ηλαδή ουσιαστικά αναφερόµαστε

στους κλάδους «xονδρικό και λιανικό εµπόριο», «ξενοδοχεία και εστια-

τόρια», «διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και εµπορικές

δραστηριότητες» και «άλλες δραστηριότητες υπέρ του κοινωνικού

συνόλου». Σ’ ότι αφορά τους κλάδους «γεωργία / κτηνοτροφία» και

«αλιεία», ίσως οι προοπτικές αύξησης της απασχόλησης, παρόλο το

υψηλό ποσοστό ιδιοκτησίας, να µην είναι πολλές εξαιτίας της συνεχούς

µείωσης της συµµετοχής των εν λόγω κλάδων στο ΑΕΠ της χώρας τα

τελευταία χρόνια.

Με βάση το µέγεθος του τζίρου της επιχείρησης στις πολύ µικρές

επιχειρήσεις (µε µέγεθος τζίρου µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ) το

55,4% είναι ιδιοκτήτες, όπως επίσης και σε επιχειρήσεις µε µικρό µέγε-

θος απασχόλησης (π.χ σε επιχειρήσεις µε µέση απασχόληση 2 άτοµα το

75,1% των απασχολουµένων είναι ιδιοκτήτες).

Σ’ ότι αφορά τη σχέση αριθµού απασχολουµένων και χρόνων προϋ-

πηρεσίας παρατηρούµε ότι το 32,6% των απασχολουµένων έχει προϋ-

πηρεσία από 2 – 6 χρόνια, το 25,4% έχει προϋπηρεσία από 7 – 15 χρό-
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νια, το 21,4% έχει προϋπηρεσία περισσότερο από 15 χρόνια και το 20,5%

έχει προϋπηρεσία λιγότερο από 2 χρόνια.

¶›Ó·Î·˜ 23: ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ¤ÙË
ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ Î·È ÙÔ Ê‡ÏÔ

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

Τόσο στην περίπτωση των ανδρών όσο και στην περίπτωση των

γυναικών το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων έχει προϋπη-

ρεσία 2 – 6 έτη. Οι απασχολούµενες γυναίκες έχουν αναλογικά λιγότε-

ρη προϋπηρεσία απ’ ότι οι απασχολούµενοι άνδρες. Το 17,8% των

ανδρών έχει προϋπηρεσία µέχρι 2 έτη, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις

γυναίκες είναι 25,4%. Στην περίπτωση των απασχολουµένων ανδρών το

24,9% έχει προϋπηρεσία άνω των 15 ετών, ενώ στην περίπτωση των απα-

σχολουµένων γυναικών το 15,2% έχει προϋπηρεσία άνω των 15 ετών.

Αυτό διαφαίνεται και από τις δύο τελευταίες στήλες του πίνακα 12 όπου

στην περίπτωση των απασχολουµένων µε προϋπηρεσία λιγότερη από 2

έτη το 56,2% είναι άνδρες και το 43,8% είναι γυναίκες, ενώ στην περί-

πτωση των απασχολουµένων µε προϋπηρεσία άνω των 15 ετών το 64,5%

είναι άνδρες και το 35,5% είναι γυναίκες.
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™‡ÓÔÏÔ ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜ ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜ ™‡ÓÔÏÔ

< 2 ¤ÙË 20,5 17,8 25,4 56,2 43,8 100,0

2 – 6 ¤ÙË 32,6 31,1 35,3 61,6 38,4 100,0

7 – 15 ¤ÙË 25,4 26,1 24,1 66,3 33,7 100,0

> 15 ¤ÙË 21,4 24,9 15,2 74,7 25,3 100,0

™‡ÓÔÏÔ 100,0 100,0 100,0 64,5 35,5 100,0



Το σχετικά υψηλό ποσοστό απασχόλησης γυναικών µε προϋπηρεσία

µέχρι 2 έτη και η συνεχής µείωση της συµµετοχής των απασχολούµενων

γυναικών µε προϋπηρεσία µεγαλύτερη των 2 ετών στο σύνολο των απα-

σχολουµένων γυναικών δείχνει την σχετικά καθυστερηµένη ένταξη των

γυναικών στην αγορά εργασίας.

Με βάση την κατανοµή της απασχόλησης ανάλογα µε τα έτη προϋ-

πηρεσίας και την γεωγραφική περιφέρεια παρατηρούµε ότι:

• στην περιφέρεια Αττικής το 23,8% των απασχολουµένων έχει προ-

ϋπηρεσία µέχρι 2 έτη και ακολουθεί η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

όπου το 20,9% των απασχολουµένων έχει προϋπηρεσία µέχρι 2 έτη

και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι

20,1%,

• στην Στερεά Ελλάδα το 30,9% των απασχολουµένων έχει προϋπη-

ρεσία περισσότερο από 15 χρόνια και ακολουθούν η ∆υτική Ελλάδα

(όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 29,3%) και η ∆υτική Μακεδονία

(όπου το ποσοστό είναι 28%).

Σ’ ότι αφορά την κατανοµή των απασχολουµένων µε βάση τα έτη

προϋπηρεσίας και τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας παρατηρού-

µε ότι:

• στον κλάδο «εκπαίδευση» το 33,6% των απασχολουµένων έχει

προϋπηρεσία µέχρι 2 έτη και ακολουθεί ο κλάδος «Ξενοδοχεία και

εστιατόρια» όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 29,7%,

• στον κλάδο «παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας κλπ» το 50% των

απασχολουµένων έχει προϋπηρεσία περισσότερο από 15 έτη, όπως

επίσης και στον κλάδο «ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί

κλπ» όπου το 40,0% των απασχολουµένων έχει προϋπηρεσία

περισσότερο από 15 έτη.
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Με βάση το µέγεθος της απασχόλησης ανά επιχείρηση οι επιχειρή-

σεις στις οποίες των ποσοστό των απασχολουµένων µε λιγότερο από

δύο έτη προϋπηρεσία είναι αρκετά ψηλό, είναι επιχειρήσεις που απα-

σχολούν από 11 – 20 άτοµα (το 31,1% των απασχολουµένων σε αυτές τις

επιχειρήσεις έχει προϋπηρεσία µέχρι 2 έτη) και επιχειρήσεις που απα-

σχολούν 51 – 100 άτοµα (31%). Σ’ ότι αφορά τους απασχολουµένους µε

προϋπηρεσία περισσότερο από 15 έτη σε επιχειρήσεις µε µέγεθος απα-

σχόλησης 1 άτοµο, 2 άτοµα και µε περισσότερο από 500 άτοµα αποτε-

λούν αντίστοιχα το 37,9%, το 31,8% και το 30,0% των απασχολουµένων

σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Ένα από τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας είναι το

ποσοστό των βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση ή γενικότερα των

απασχολουµένων µε συγγενική σχέση προς τον ιδιοκτήτη της επιχείρη-

σης. Πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι οικογενειακού τύπου. Με

βάση την έρευνα πεδίου παρατηρούµε ότι:

• το 7,4% των απασχολουµένων έχει συγγενική σχέση µε τον ιδιο-

κτήτη,

• το ποσοστό των απασχολουµένων που έχουν συγγενική σχέση µε

τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης είναι µεγαλύτερο στην περιφέρεια

∆υτικής Μακεδονίας (17,3%) και ακολουθεί η περιφέρεια Στερεάς

Ελλάδας (15,9%) και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (15,0%),

• το ποσοστό των απασχολουµένων που έχουν συγγενική σχέση µε

τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης είναι υψηλότερο στον κλάδο «ξενο-

δοχεία και εστιατόρια» (το 14,6% των απασχολουµένων σε αυτό

τον κλάδο έχει συγγενική σχέση µε τον ιδιοκτήτη), σε επιχειρήσεις

µέσο µέγεθος απασχόλησης τα 4 άτοµα (22%) και σε πολύ µικρές

επιχειρήσεις µε τζίρο λιγότερο από 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ

(11,3%).
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3.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Από το σύνολο των 2.794.327 απασχολουµένων το 22,6% απασχολείται ως

«ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη», το 16,5% εργάζεται ως «απα-

σχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών, το 15,8% ως «ειδικευµένοι τεχνίτες

και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» και πωλητές σε καταστήµατα» και το

13% ως «υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα».

Στον πίνακα 24 παρουσιάζεται η κατανοµή της απασχόλησης ανά

επάγγελµα και φύλο.

¶›Ó·Î·˜ 24: ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ Î·Ù¿ Â¿Á-
ÁÂÏÌ· Î·È Ê‡ÏÔ

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
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™‡ÓÔÏÔ ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜
¢ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ Î·È ·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÂÏ¤¯Ë ÌÂÁ¿ÏˆÓ 22,6 23,8 21,1
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜ 
Î·È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÌÈÎÚÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
¶ÚfiÛˆ· Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿, 7,1 7,1 6,1
Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ¿ Î·È Û˘Ó·Ê‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·
∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ, ÙÂ¯ÓÈÎÔ› ‚ÔËıÔ› Î·È ·ÛÎÔ‡ÓÙÂ˜ 5,4 5,1 5,6
Û˘Ó·Ê‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·
À¿ÏÏËÏÔÈ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ Î·È ·ÛÎÔ‡ÓÙÂ˜ 13,0 8,0 21,6
Û˘Ó·Ê‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·
∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 16,5 10,9 27,4
Î·È ˆÏËÙ¤˜
∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÁÂˆÚÁÔ›, ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ, 1,0 1,0 0,8
‰·ÛÔÎfiÌÔÈ Î·È ·ÏÈÂ›˜
∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜ Î·È ·ÛÎÔ‡ÓÙÂ˜ 15,8 21,9 5,5
Û˘Ó·Ê‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·
ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ 10,6 14,4 4,2
ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÎÏ
∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜, ¯ÂÈÚÒÓ·ÎÙÂ˜ 8,0 7,8 7,8
Î·È ÌÈÎÚÔÂ·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜
™‡ÓÔÏÔ 100 100 100



Aπό τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι:

• το µεγαλύτερο ποσοστό απασχολουµένων ανήκει στην επαγγελµα-

τική κατηγορία «διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη µεγάλων επι-

χειρήσεων και διευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι

µικρών επιχειρήσεων». Ειδικότερα το 3,2% είναι «διευθύνοντες και

ανώτερα στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων» και το 19,4% είναι «διευ-

θύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων» οι

οποίοι συνήθως είναι και οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Έτσι εξη-

γείται, µε δεδοµένο το υψηλό ποσοστό αυτοαπασχόλησης και ιδιο-

κτησίας, γιατί το µεγαλύτερο ποσοστό απασχολουµένων είναι σε

αυτή την επαγγελµατική κατηγορία,

• το ποσοστό των απασχολουµένων γυναικών ως «υπάλληλοι γρα-

φείου κλπ» και ως «απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών κλπ»

είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσοστό στην

περίπτωση των απασχολουµένων ανδρών. Αντιθέτως στην περίπτω-

ση των χειρωνακτικών επαγγελµάτων το ποσοστό των απασχολου-

µένων γυναικών είναι ιδιαίτερα χαµηλό σε σχέση µε το αντίστοιχο

ποσοστό των ανδρών.

Το υψηλό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών, ως προς το σύνολο

των απασχολουµένων γυναικών, στις επαγγελµατικές κατηγορίες «υπάλ-

ληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» και «απασχολού-

µενοι στην παροχή υπηρεσιών» δείχνει µία τάση συγκέντρωσης των

γυναικών σε λιγότερες επαγγελµατικές κατηγορίες απ’ ότι στην περίπτω-

ση των ανδρών.
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¶›Ó·Î·˜ 25: ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ
Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È ÙË ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

όπου:

Α = Ανατολική Μακεδονία

Β = Αττική

Γ = Βόρειο Αιγαίο

∆ = ∆υτική Ελλάδα

Ε = ∆υτική Μακεδονία

ΣΤ = Ήπειρος

Ζ = Θεσσαλία

Η = Ιόνια Νησιά

Θ = Κεντρική Μακεδονία

Ι = Κρήτη
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∞ µ ° ¢ ∂ ™∆ ∑ ∏ £ π ∫ § ª

1 30,4 15,4 36,6 30,4 25,9 33,3 33,2 36,3 26,7 31,2 32,8 32,4 32,0

2 4,1 9,6 4,4 5,5 3,3 5,6 5,9 4,6 4,3 4,0 3,5 4,8 3,2

3 3,8 6,7 2,6 4,2 7,5 4,7 4,5 1,3 4,7 6,0 1,7 1,0 3,0

4 6,0 18,3 5,6 6,4 5,6 5,2 7,0 6,1 8,8 10,4 7,4 6,8 5,6

5 12,8 16,0 18,7 11,5 18,5 13,4 15,9 26,6 16,2 19,9 24,5 15,8 17,4

6 5,3 0,1 0,1 0,5 6,4 12,9 1,9 1,8 1,3 0,4 0,5 0,4 0,0

7 19,5 14,7 12,5 25,0 24,3 10,1 16,7 9,9 17,4 12,0 15,0 15,6 21,2

8 11,4 10,3 6,6 12,5 5,4 8,2 8,3 6,1 13,2 10,7 8,4 16,0 8,0

9 6,6 9,1 13,0 4,0 3,1 6,7 6,5 7,3 7,2 5,5 6,1 7,3 9,5

™ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



Κ = Νότιο Αιγαίο

Λ = Πελοπόννησος

Μ = Στερεά Ελλάδα

όπου:

1 = διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων και

διευθύνοντες επιχειρηµατίες µικρών επιχειρήσεων

2 = πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή

επαγγέλµατα

3 = τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

4 = υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

5 = απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε κατα-

στήµατα

6 = ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς

7 = ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

8 = χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων

9 = ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 25 παρατηρούµε ότι:

• στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων παρουσιάζεται

το µεγαλύτερο ποσοστό απασχολουµένων ως «διευθύνοντες και

ανώτερα στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων και διευθύνοντες επιχειρη-

µατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων». Είναι περιοχές όπου

παρατηρείται ιδιαίτερα έντονη τουριστική δραστηριότητα,

• στην περιφέρεια Αττικής παρουσιάζεται το µεγαλύτερο ποσοστό

απασχολουµένων ως «υπάλληλοι γραφείου και ασκούντων συναφή

επαγγέλµατα» (18,3% επί του συνόλου των απασχολουµένων στην

περιφέρεια Αττικής) και ως προς το αντίστοιχο ποσοστό αυτής της

επαγγελµατικής κατηγορίας στις υπόλοιπες περιφέρειες. Λόγω της

µεγάλης συγκέντρωσης τω επιχειρήσεων στην περιφέρεια Αττικής

µπορούµε να πούµε ότι αρκετά λογικό το µεγαλύτερο ποσοστό των
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απασχολουµένων στην εν λόγω περιφέρεια να είναι «υπάλληλοι

γραφείου και ασκούντων συναφή επαγγέλµατα»,

• στην περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας το ποσοστό των απασχολου-

µένων ως «τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγ-

γέλµατα» είναι το υψηλότερο σε σχέση µε τις άλλες περιφέρειες,

• στην περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, περιφέρεια µε έντονη τουριστι-

κή δραστηριότητα, το ποσοστό των απασχολουµένων ως «απα-

σχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών κλπ» είναι το υψηλότερο

τόσο ως προς το σύνολο των απασχολουµένων σε αυτή την περι-

φέρεια και όσο ως προς το αντίστοιχο ποσοστό αυτής της επαγ-

γελµατικής κατηγορίας στις άλλες περιφέρειες,

• στην περιφέρεια Ηπείρου, περιφέρεια µε έντονη την κτηνοτροφική

δραστηριότητα, το ποσοστό των απασχολουµένων ως «ειδικευµέ-

νοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς» είναι το υψηλότε-

ρο τόσο ως προς το σύνολο των απασχολουµένων σε αυτή την

περιφέρεια και όσο ως προς το αντίστοιχο ποσοστό αυτής της

επαγγελµατικής κατηγορίας στις άλλες περιφέρειες,

• στην περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας το ποσοστό των απασχολουµέ-

νων ως «ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα»

είναι το υψηλότερο (25% επί το συνόλου των απασχολουµένων σε

αυτή την περιφέρεια),

• στην περιφέρεια Πελοποννήσου το ποσοστό των απασχολουµένων

ως «χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµά-

των κλπ» είναι το υψηλότερο (16% επί το συνόλου των απασχολου-

µένων σε αυτή την περιφέρεια),

• στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου το ποσοστό των απασχολου-

µένων ως «ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµα-

τίες» είναι το υψηλότερο (13%) όσο ως προς το αντίστοιχο ποσο-

στό αυτής της επαγγελµατικής κατηγορίας στις άλλες περιφέρειες.
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Με βάση τα στοιχεία της διάρθρωσης της απασχόλησης ανά επάγ-

γελµα και κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας παρατηρούµε ότι:

• ο κλάδος «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» και «ξενοδοχεία και εστια-

τόρια» παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό απασχολουµένων ως

«διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων και διευ-

θύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων»

(39,2% και 37,8% αντίστοιχα).Πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι στους εν

λόγω κλάδους το ποσοστό ιδιοκτησίας ήταν ιδιαίτερα υψηλό,

• στους κλάδους «διαχείριση ακίνητης περιουσίας κλπ», «εκπαίδευ-

ση» και «υγεία και µέριµνα» το ποσοστό των απασχολουµένων ως

«πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγ-

γέλµατα» είναι το υψηλότερο (29,7%, 46% και 35,2% αντίστοιχα),

• το υψηλότερο ποσοστό «τεχνολόγων, τεχνικών βοηθών και ασκού-

ντες συναφή επαγγέλµατα» συναντάµε στον κλάδο «υγεία και µέρι-

µνα» (21,4%),

• το υψηλότερο ποσοστό υπαλλήλων γραφείου συναντάµε στον

κλάδο «ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί κλπ» (47,0%),

• το υψηλότερο ποσοστό «απασχολουµένων στην παροχή υπηρε-

σιών και πωλητές» είναι στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια»

(42,2%),

• το υψηλότερο ποσοστό «ειδικευµένων γεωργών κλπ» είναι στον

κλάδο «γεωργία» (56,7%),

• το υψηλότερο ποσοστό των απασχολουµένων ως «ειδικευµένοι

τεχνίτες κλπ» είναι στον κλάδο «κατασκευές» (49,9%),

• οι απασχολούµενοι ως «χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκατα-

στάσεων κλπ» παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό στον κλάδο

«µεταφορές και επικοινωνίες κλπ» (33,9%),
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• οι απασχολούµενοι ως «ανειδίκευτοι εργάτες κλπ» παρουσιάζουν

το υψηλότερο ποσοστό στον κλάδο «γεωργία» (18,2%).

¶›Ó·Î·˜ 26: ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ·Ó¿ ÎÏ¿‰Ô
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›·

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

όπου:

1 = διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων και

διευθύνοντες επιχειρηµατίες µικρών επιχειρήσεων

2 = πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή

επαγγέλµατα

3 = τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

4 = υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 ™

∞ 0,72 0,26 0,05 0,19 0,13 62,72 0,05 0,50 2,64 0,72

µ 0,23 0,06 0,05 0,13 0,01 15,34 0,00 0,05 0,28 0,23

° 0,05 0,24 0,19 0,23 0,01 0,00 0,33 0,63 0,25 0,05

¢ 7,21 11,92 18,08 12,21 6,97 12,56 41,24 37,16 28,91 7,21

∂ 0,06 2,20 1,38 2,03 0,08 0,07 4,19 2,21 1,72 0,06

™∆ 2,10 10,04 7,93 3,30 0,13 0,04 25,48 9,93 11,56 2,10

∑ 55,73 14,75 17,59 29,67 45,44 4,24 20,56 12,66 19,18 55,73

∏ 22,70 1,03 4,98 6,01 34,78 4,52 1,24 2,09 14,11 22,70

£ 3,74 5,65 9,88 19,51 1,92 0,00 2,99 26,47 4,51 3,74

π 1,23 4,72 6,59 7,14 0,02 0,00 0,06 0,04 0,83 1,23

∫ 3,96 37,98 24,53 14,81 2,58 0,11 3,19 2,99 12,33 3,96

ª 0,31 3,59 1,09 1,11 0,03 0,00 0,00 0,04 0,18 0,31

¡ 0,07 1,92 1,61 0,47 0,21 0,00 0,08 0,07 0,41 0,07

• 1,90 5,66 6,05 3,17 7,70 0,39 0,58 5,17 3,09 1,90

™ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



5 = απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε κατα-

στήµατα

6 = ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς

7 = ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

8 = χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων

9 = ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες

Α = γεωργία / κτηνοτροφία

Β = αλιεία

Γ = ορυχεία / λατοµεία

∆ = µεταποιητικές βιοµηχανίες

Ε = παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

ΣΤ = κατασκευές

Ζ = χονδρικό και λιανικό εµπόριο

Η = ξενοδοχεία και εστιατόρια

Θ = µεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες

Ι = ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί

Κ = διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και εµπορικές

δραστηριότητες

Μ = εκπαίδευση

Ν = υγεία και µέριµνα

Ξ = άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού

συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι:

• το 55,73% των απασχολουµένων ως «διευθύνοντες και ανώτερα στε-

λέχη µεγάλων επιχειρήσεων και διευθύνοντες επιχειρηµατίες µικρών

επιχειρήσεων» είναι στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο»,

• το 37,98% των απασχολουµένων ως «πρόσωπα που ασκούν επιστηµο-

νικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλµατα, είναι στον κλάδο «διαχείρι-

ση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και εµπορικές δραστηριότητες»,
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• το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων ως «τεχνολόγοι,

τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» (24,53%)

είναι στον κλάδο «διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και

εµπορικές δραστηριότητες»,

• το 29,67% των «υπαλλήλων γραφείου και ασκούντων συναφή επαγ-

γέλµατα» είναι στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο». Το ίδιο

ισχύει και για την επαγγελµατική κατηγορία «απασχολούµενοι στην

παροχή υπηρεσιών», 45,44% των οποίων είναι στον ίδιο κλάδο,

• στην περίπτωση των «ειδικευµένων γεωργών, κτηνοτρόφων, δασο-

κόµων και αλιέων» το 62,72%, όπως αναµενόταν, είναι στον κλάδο

«γεωργία / κτηνοτροφία»,

• το 41,24% των απασχολουµένων ως «ειδικευµένοι τεχνίτες και συνα-

φή επαγγέλµατα» είναι στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες»,

• το ίδιο ισχύει και για τους «χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκα-

ταστάσεων, µηχανηµάτων» και για τους «ανειδίκευτους εργάτες, χει-

ρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες» όπου το 37,16% και 28,91% αντί-

στοιχα είναι στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες».

Σ’ ότι αφορά τη σχέση µέγεθος τζίρου της επιχείρησης και απασχο-

λούµενοι ανά επαγγελµατική κατηγορία παρατηρούµε ότι στην περίπτω-

ση των µικρών, από µεγέθους τζίρου, επιχειρήσεων το µεγαλύτερο ποσο-

στό των απασχολουµένων είναι «διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη

µεγάλων επιχειρήσεων και διευθύνοντες επιχειρηµατίες µικρών επιχειρή-

σεων». Το ποσοστό αυτό µειώνεται όσο το µέγεθος του τζίρου της επι-

χείρησης αυξάνεται. Στην περίπτωση των απασχολουµένων ως «υπάλλη-

λοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» το ποσοστό τους, επί

του συνόλου των απασχολουµένων σε επιχειρήσεις µε ίδιο µέγεθος τζί-

ρος, αυξάνεται όσο αυξάνεται το µέγεθος της επιχείρησης.
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¶›Ó·Î·˜ 27: ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ·Ó¿ Â·ÁÁÂÏÌ·-
ÙÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˙›ÚÔ˘ ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

όπου:

1 = διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων και

διευθύνοντες επιχειρηµατίες µικρών επιχειρήσεων

2 = πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή

επαγγέλµατα

3 = τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

4 = υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

5 = απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε κατα-

στήµατα

6 = ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς

7 = ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

8 = χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων

9 = ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες
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< 0,1499 0,15-0,299 0,3-0,499 0,5-1,499 1,5-4,99 5-14,99 > 15

1 33,0 27,4 21,5 16,6 8,6 5,4 5,5

2 7,1 7,2 7,6 4,9 6,3 6,2 8,2

3 4,4 3,6 4,7 5,3 6,6 7,7 7,8

4 7,2 10,7 10,1 13,4 15,9 19,0 26,9

5 16,2 19,7 17,6 18,3 16,9 15,4 14,9

6 1,5 2,4 0,3 0,3 0,9 0,4 0,0

7 17,9 13,5 15,9 15,9 13,0 13,3 12,5

8 7,2 7,4 12,2 12,2 18,2 18,1 16,0

9 5,4 8,1 13,1 13,1 13,6 14,6 8,3

™À¡ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι:

• σε επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 0,499 εκατοµµύρια ευρώ το µεγαλύ-

τερο ποσοστό των απασχολουµένων είναι «διευθύνοντες και ανώ-

τερα στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων και διευθύνοντες επιχειρηµα-

τίες µικρών επιχειρήσεων»,

• σε επιχειρήσεις µε τζίρο από 0,5 εκατοµµυρίων ευρώ έως και 4,99

εκατοµµυρίων ευρώ το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων

είναι «απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε

καταστήµατα»,

• σε επιχειρήσεις µε τζίρο µεγαλύτερο των 5,0 εκατοµµυρίων ευρώ το

µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων είναι «υπάλληλοι γρα-

φείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα,

Στα ίδια συµπεράσµατα καταλήγουµε αν λάβουµε υπόψη µας το µέσο

µέγεθος της απασχόλησης στις επιχειρήσεις. Ειδικότερα σε επιχειρήσεις

µε µέσο µέγεθος απασχόλησης τα 2 άτοµα, το 50% των απασχολουµέ-

νων είναι «διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων και

διευθύνοντες επιχειρηµατίες µικρών επιχειρήσεων». Το ποσοστό αυτό

µειώνεται όσο αυξάνεται το µέγεθος της επιχείρησης. Το ποσοστό των

απασχολουµένων ως «υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγ-

γέλµατα» αυξάνεται όσο αυξάνεται το µέσο µέγεθος της απασχόλησης

και αποτελεί το 27,6% των απασχολουµένων σε επιχειρήσεις µε µέσο

µέγεθος απασχόλησης µεγαλύτερο των 500 ατόµων.

3.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟ-
ΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Η πλειοψηφία των απασχολουµένων έχει σχετικά χαµηλό εκπαιδευτικό

επίπεδο. Ειδικότερα:
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• το 30,1% των απασχολουµένων είναι µέχρι απόφοιτοι γυµνασίου,

• το 40,1% των απασχολουµένων είναι απόφοιτοι λυκείου,

• το 6,9% είναι απόφοιτοι τεχνικής σχολής (ΟΑΕ∆ κλπ),

• το 3,9% είναι απόφοιτοι ΙΕΚ,

• το 6,3% είναι απόφοιτοι ΤΕΙ,

• το 0,8% είναι απόφοιτοι ιδιωτικού κολεγίου (κέντρα ελευθέρων

σπουδών),

• το 10,4% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ,

• το 1,1% είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού / διδακτορικού διπλώµατος.

Το ότι η πλειοψηφία των απασχολουµένων έχει σχετικά χαµηλό εκπαι-

δευτικό επίπεδο εν µέρει εξηγείται από το γεγονός ότι ένα σηµαντικό

ποσοστό των απασχολουµένων έχει αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας και

παλαιότερα, λόγω των ιδιαίτερων οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών

που επικρατούσαν, σχετικά µικρός αριθµός ατόµων είχε τη δυνατότητα

να συνεχίσει την εκπαίδευσή του. Το σχετικά χαµηλό εκπαιδευτικό επί-

πεδο δείχνει και µια εν δυνάµει αδυναµία του ανθρώπινου δυναµικού της

χώρας στα πλαίσια της κοινωνίας της γνώσης.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή των απασχολουµέ-

νων ανάλογα την επαγγελµατική κατηγορία και το επίπεδο εκπαίδευσης.
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¶›Ó·Î·˜ 28: ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙË ··Û¯fiÏËÛË˜ ·Ó¿ Â·ÁÁÂÏÌ·-
ÙÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È Â›Â‰Ô ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

όπου:

1 = διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων και

διευθύνοντες επιχειρηµατίες µικρών επιχειρήσεων

2 = πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή

επαγγέλµατα

3 = τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

4 = υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

5 = απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε κατα-

στήµατα

6 = ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς

7 = ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

8 = χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

I 31,7 0,0 1,7 8,5 20,9 75,3 42,9 53,0 63,8

II 42,4 1,5 10,7 67,2 61,7 15,9 27,1 36,7 31,9

III 4,2 0,3 3,1 3,2 4,9 3,2 23,9 6,7 0,9

IV 2,5 0,1 3,7 10,8 5,5 0,2 3,3 1,9 0,6

V 5,7 0,8 64,3 4,4 2,9 0,0 1,8 1,1 0,7

VI 1,2 1,4 2,9 1,6 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0

VII 11,1 85,1 10,9 4,0 2,9 5,4 0,5 0,5 0,9

VII 1,3 10,8 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

IX 0,0 0,0 2,1 0,2 0,8 0,0 0,3 0,0 1,1

™À¡ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



9 = ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες

και 

I = µέχρι απόφοιτοι γυµνασίου

II = απόφοιτοι λυκείου

ΙΙΙ = απόφοιτοι τεχνικής σχολής (ΟΑΕ∆ κλπ)

IV = απόφοιτοι ΙΕΚ

V = απόφοιτοι ΤΕΙ

VI = απόφοιτοι ιδιωτικού κολεγίου

VII = απόφοιτοι ΑΕΙ

VIII = κάτοχοι µεταπτυχιακού / διδακτορικού διπλώµατος

IX = δεν γνωρίζω / δεν απαντώ

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 28 παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο

ποσοστό απασχολουµένων σ’ όλες σχεδόν τις επαγγελµατικές κατηγο-

ρίες, µ’ εξαίρεση τα «πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά

και συναφή επαγγέλµατα» και τους «τεχνολόγους, τεχνικούς βοηθούς

και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» είναι χαµηλού εκπαιδευτικού επι-

πέδου. Το 31,7% των απασχολουµένων ως «διευθυντές και ανώτερα στε-

λέχη µεγάλων επιχειρήσεων και διευθύνοντες επιχειρηµατίες µικρών επι-

χειρήσεων» είναι απόφοιτοι γυµνασίου και το 42,4% είναι απόφοιτοι

λυκείου. Βέβαια η πλειοψηφία αυτών των ατόµων είναι στην ουσία διευ-

θύνοντες επιχειρηµατίες µικρών επιχειρήσεων και ιδιοκτήτες της µικρής

επιχείρησης, οπότε αρκετοί από αυτούς είναι αυτοδηµιούργητοι.
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3.5 ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΗΣ ΑΠΑ-
ΣΧΟΛΗΣΗΣ

3.5.1. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

Ο αναµενόµενος αριθµός απασχολουµένων σε ένα έτος εκτιµάται, µε

βάση τα στοιχεία της έρευνας πεδίου σε επιχειρήσεις, ότι θα είναι

2.813.066 άτοµα έναντι των 2.794.363 άτοµα που είναι τώρα. Εκτιµάται

δηλαδή ότι η απασχόληση θα αυξηθεί σε ένα έτος κατά 18.703 άτοµα,

δηλαδή κατά 0,7%.

¶›Ó·Î·˜ 29: ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ Î·Ù¿ ÁÂˆÁÚ·-
ÊÈÎ‹ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
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2003 2004 ∞fiÏ. ÙÈÌ¤˜ % ÙÈÌ¤˜

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 108.501 109.439 938 0,86

∞ÙÙÈÎ‹ 1.439.486 1.454.097 14.611 1,02

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 38.030 38.579 549 1,44

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 88.678 88.472 -206 -0,23

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 52.343 52.379 36 0,07

◊ÂÈÚÔ˜ 61.241 61.247 6 0,01

£ÂÛÛ·Ï›· 121.864 124.965 3.101 2,54

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 56.566 56.882 316 0,56

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 430.524 437.601 7.077 1,64

∫Ú‹ÙË 104.736 104.760 24 0,02

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 94.976 95.974 998 1,05

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 106.424 107.360 936 0,88

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 80.957 81.309 352 0,43

™‡ÓÔÏÔ 2.784.327 2.813.066 28.739 1,03



Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα συµπεραίνουµε ότι:

• η απασχόληση εκτιµάται ότι θα αυξηθεί σε όλες τις γεωγραφικές

περιφέρειες εκτός από την περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας,

• η µεγαλύτερη, σε απόλυτες τιµές, αύξηση της απασχόλησης προσ-

δοκάται στην περιφέρεια της Αττικής, όπου η απασχόληση θα

αυξηθεί κατά 14.611 άτοµα και ακολουθεί η περιφέρεια Μακεδονίας

µα αναµενόµενη αύξηση της απασχόλησης κατά 7.077 άτοµα. Στις

περιφέρειες αυτές συγκεντρώνεται και το µεγαλύτερο ποσοστό

απασχολουµένων και επιχειρήσεων και ως εκ τούτου είναι λογικό να

αναµένουµε εκεί την όποια αύξηση της απασχόλησης,

• η µεγαλύτερη, σε ποσοστιαίες τιµές, αύξηση της απασχόλησης

προσδοκάται στην περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου η απασχόληση

αναµένεται να αυξηθεί κατά 2,5%. Η περιφέρεια της Θεσσαλίας

είναι µία περιφέρεια µε έντονη γεωργική δραστηριότητα, αλλά και

δηµιουργία υποδοµών για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών του-

ρισµού.
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¶›Ó·Î·˜ 30: ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ Î·Ù¿ ÎÏ¿‰Ô
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
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2003 2004 ∞fiÏ. ÙÈÌ¤˜ % ÙÈÌ¤˜

°ÂˆÚÁ›· / ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 32.239 33.303 1.064 3,3

∞ÏÈÂ›· 7.409 7.431 22 0,3

√Ú˘¯Â›· & §·ÙÔÌÂ›· 5.826 5.869 43 0,7

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ µÈÔÌË¯·Ó›Â˜ 531.087 535.067 3.980 0,7

¶·ÚÔ¯‹ ÀËÚÂÛÈÒÓ 43.301 43.308 7 0,0
∫ÔÈÓ‹˜ øÊ¤ÏÂÈ·˜

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 224.473 228.301 3.828 1,7

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ: 893.808 902.280 8.472 0,9
ÂÈÛÎÂ˘‹ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ 
Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ÎÏ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 377.887 378.877 990 0,3
(ÌÂÙ·Î›ÓËÛË & ÂÈ¯ÂÈÚ‹-
ÛÂÈ˜ ·Ó·„˘¯‹˜)

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË 230.467 231.835 1.368 0,6
Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈ- 55.260 55.195 -65 -0,1
ÛÙˆÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘- 252.617 259.766 7.149 2,8
Û›·˜, ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜ Î·È 
ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 15.391 15.336 -55 -0,4

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 10.776 10.970 194 1,8

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ˘¤Ú 103.786 105.527 1.741 1,7
ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘

¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔÌ¤·˜ 39.648 40.734 1.086 2,7

¢Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ ÙÔÌ¤·˜ 804.687 812.545 7.858 1,0

∆ÚÈÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔÌ¤·˜ 1.939.992 1.959.786 19.794 1,0

™‡ÓÔÏÔ 2.784.327 2.813.065 28.738 1,0



Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα:

• η απασχόληση αναµένεται να αυξηθεί στον τριτογενή τοµέα κατά

19794 άτοµα, στο δευτερογενή τοµέα κατά 7858 άτοµα και στον

πρωτογενή τοµέα κατά 1086 άτοµα,

• η απασχόληση προσδοκάται να αυξηθεί σε όλους τους κλάδους

οικονοµικής δραστηριότητας εκτός από τους κλάδους «ενδιάµεσοι

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί» και «εκπαίδευση». Το ότι δεν ανα-

µένεται να αυξηθεί η απασχόληση στον κλάδο «ενδιάµεσοι χρηµα-

τοπιστωτικοί οργανισµοί» συνδέεται µε το γεγονός της κρίσης που

διέρχεται σε µεγάλο βαθµό η ελληνική χρηµατοπιστωτική αγορά,

που ακολούθησε την περίοδο της µεγάλης ευφορίας γύρω στο

1999 – 2000,

• η µεγαλύτερη, σε απόλυτες τιµές, αύξηση της απασχόλησης είναι

στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» (8472 άτοµα) και ακο-

λουθεί ο κλάδος «διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και

εµπορικές δραστηριότητες». Στην περίπτωση του «χονδρικού και

λιανικού εµπορίου», λόγω της αυξηµένης συµµετοχής του στο ΑΕΠ

της χώρας και του µεγάλου αριθµού των επιχειρήσεων και του αριθ-

µού των απασχολουµένων, είναι λογικό να αναµένεται σηµαντική

αύξηση της απασχόλησης. Σ’ ότι αφορά την αναµενόµενη αύξηση

της απασχόλησης στον κλάδο «διαχείριση ακίνητης περιουσίας,

εκµισθώσεις και εµπορικές δραστηριότητες» είναι µία ένδειξη του

αυξηµένου ενδιαφέροντος, από πλευράς επενδυτών, που παρουσιά-

ζει τον τελευταίο καιρό ο εν λόγω κλάδος,

• η µεγαλύτερη, σε ποσοστιαίες τιµές, αύξηση της απασχόλησης είναι

στον κλάδο «γεωργία / κτηνοτροφία» (3,3%).
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¶›Ó·Î·˜ 31: ∞fiÏ˘ÙË Î·È ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜
Î·Ù¿ Â¿ÁÁÂÏÌ·

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
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2003 2004 ∞fiÏ. ÙÈÌ¤˜ % ÙÈÌ¤˜

¢ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ Î·È ·ÓÒÙÂÚ· 629.039 628.171 -868 -0,1
ÛÙÂÏ¤¯Ë ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹-
ÛÂˆÓ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜
ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜ ÌÈÎÚÒÓ
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

¶ÚfiÛˆ· Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó 197.494 199.304 1.810 0,9
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿, Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ¿
Î·È Û˘Ó·Ê‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ, ÙÂ¯ÓÈÎÔ› 150.153 152.086 1.933 1,3
‚ÔËıÔ› Î·È ·ÛÎÔ‡ÓÙÂ˜ 
Û˘Ó·Ê‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

À¿ÏÏËÏÔÈ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ Î·È
·ÛÎÔ‡ÓÙÂ˜ Û˘Ó·Ê‹ 363.296 368.710 5.414 1,5
Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ 458.642 464.200 5.558 1,2
·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È 
ˆÏËÙ¤˜

∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÁÂˆÚÁÔ›, 29.156 29.304 148 0,5
ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ, ‰·ÛÔÎfiÌÔÈ 
Î·È ·ÏÈÂ›˜

∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜ Î·È 439.470 445.076 5.606 1,3
·ÛÎÔ‡ÓÙÂ˜ Û˘Ó·Ê‹
Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ‚ÈÔÌË- 295.094 299.842 4.748 1,6
¯·ÓÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÎÏ

∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜, ¯ÂÈÚÒ- 221.984 226.373 4.389 2,0
Ó·ÎÙÂ˜ Î·È
ÌÈÎÚÔÂ·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜

™‡ÓÔÏÔ 2.784.327 2.813.065 28.738 1,0



Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 31 συµπεραίνουµε ότι:

• η απασχόληση αναµένεται να αυξηθεί σε όλες τις επαγγελµατικές

κατηγορίες εκτός από την κατηγορία «διευθύνοντες και ανώτερα

στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων και διευθύνοντες επιχειρηµατίες

µικρών επιχειρήσεων»,

• η µεγαλύτερη, σε απόλυτες τιµές, αύξηση της απασχόλησης είναι

στην κατηγορία «ειδικευµένοι τεχνίτες κλπ» και ακολουθούν οι

επαγγελµατικές κατηγορίες «απασχολούµενοι στην παροχή υπηρε-

σιών και πωλητές» και «ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συνα-

φή επαγγέλµατα»,

• η µεγαλύτερη, σε ποσοστιαίες τιµές, αύξηση της απασχόλησης

προσδοκάται στον κλάδο «ανειδίκευτοι εργάτες κλπ».

Τα στοιχεία των επιχειρήσεων σχετικά µε τις προβλέψεις τους για τη

µεταβολή του όγκου της απασχόλησης πιθανόν δείχνουν µία σχετική στα-

σιµότητα σ’ ότι αφορά τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και µία αύξηση

της απασχόλησης από τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις. Η ζήτηση για τις

νέες θέσεις εργασίας είναι πιθανόν σχετικά χαµηλών δεξιοτήτων, συνδέο-

νται όµως µε την υπάρχουσα οικονοµική δοµή της χώρας µας και µε το

ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι µικρού µεγέθους και στηρίζει την

ανταγωνιστικότητα της κατά κύριο λόγο στο φτηνό κόστος εργασίας.

3.5.2 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ

Ο αριθµός των απασχολουµένων αναµένεται σε τρία έτη να αυξηθεί από

2.784.327, που είναι τώρα, σε 2.930.687.∆ηλαδή να αυξηθεί κατά 146.360

άτοµα (5,3%). Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζει η εκτιµώµενη κατανο-

µή της απασχόλησης στο τέλος του προσεχούς τρίτου έτους κατά

κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας.
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¶›Ó·Î·˜ 32: ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ
Î·Ù¿ ÎÏ¿‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
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2003 2006 ∞fiÏ. ÙÈÌ¤˜ % ÙÈÌ¤˜

°ÂˆÚÁ›· / ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 32.239 36.640 4.401 13,7

∞ÏÈÂ›· 7.409 7.974 565 7,6

√Ú˘¯Â›· & §·ÙÔÌÂ›· 5.826 5.940 114 2,0

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ µÈÔÌË¯·Ó›Â˜ 531.087 558.247 27.160 5,1

¶·ÚÔ¯‹ ÀËÚÂÛÈÒÓ ∫ÔÈÓ‹˜ 43.301 43.316 15 0,0
øÊ¤ÏÂÈ·˜

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 224.473 233.787 9.314 4,1

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi 893.808 941.869 48.061 5,4
ÂÌfiÚÈÔ: ÂÈÛÎÂ˘‹ ·˘ÙÔÎÈ-
Ó‹ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, 
ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ÎÏ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 377.887 380.676 2.789 0,7
(ÌÂÙ·Î›ÓËÛË & ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ 
·Ó·„˘¯‹˜)

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË 230.467 241.887 11.420 5,0
Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆ- 55.260 55.763 503 0,9
ÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈ- 252.617 288.729 36.112 14,3
Ô˘Û›·˜, ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜ Î·È 
ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 15.391 17.434 2.043 13,3

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 10.776 10.902 126 1,2

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ˘¤Ú 103.786 107.523 3.737 3,6
ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘

¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔÌ¤·˜ 39.648 44.614 4.966 12,5

¢Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ ÙÔÌ¤·˜ 804.687 841.290 36.603 4,5

∆ÚÈÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔÌ¤·˜ 1.939.992 2.044.783 104.791 5,4

™‡ÓÔÏÔ 2.784.327 2.930.687 146.360 5,3



Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα η µεγαλύτερη αύξηση της

απασχόλησης τα επόµενα τρία έτη θα προέλθει από την αύξηση της

απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα. Από την αναµενόµενη συνολική

αύξηση κατά 146.360 άτοµα, τα 104.791 άτοµα προέρχονται από τον τρι-

τογενή τοµέα.

Ο κλάδος του «χονδρικού και λιανικού εµπορίου» είναι ο κλάδος ο

οποίος, αναµένεται, να αυξήσει την απασχόληση κατά 48,061 άτοµα και

ο κλάδος «διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και εµπορικές

δραστηριότητες» κατά 36.112 άτοµα. Η αναµενόµενη αύξηση της απα-

σχόλησης σε αυτούς τους δύο κλάδους αποτελεί περίπου το 50% της

συνολικής αύξησης της απασχόλησης.
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¶›Ó·Î·˜ 33: ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ
Û‡ÓÔÏÔ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜, Î·Ù¿ ÎÏ¿‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
ÛÂ 3 ¤ÙË

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

211

2003 2004 2006

°ÂˆÚÁ›· / ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 1,16 1,18 1,25

∞ÏÈÂ›· 0,27 0,26 0,27

√Ú˘¯Â›· & §·ÙÔÌÂ›· 0,21 0,21 0,20

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ µÈÔÌË¯·Ó›Â˜ 19,07 19,02 19,05

¶·ÚÔ¯‹ ÀËÚÂÛÈÒÓ ∫ÔÈÓ‹˜ øÊ¤ÏÂÈ·˜ 1,56 1,54 1,48

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 8,06 8,12 7,98

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ: ÂÈÛÎÂ˘‹ 32,10 32,07 32,14
·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ÎÏ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 13,57 13,47 12,99
(ÌÂÙ·Î›ÓËÛË & ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ·Ó·„˘¯‹˜)

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜ 8,28 8,24 8,25

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› 1,98 1,96 1,90

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÂÎÌÈÛıÒ- 9,07 9,23 9,85
ÛÂÈ˜ Î·È ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 0,55 0,55 0,59

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 0,39 0,39 0,37

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ˘¤Ú 3,73 3,75 3,67
ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘

¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔÌ¤·˜ 1,42 1,45 1,52

¢Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ ÙÔÌ¤·˜ 28,90 28,88 28,71

∆ÚÈÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔÌ¤·˜ 69,68 69,67 69,77

™‡ÓÔÏÔ 100,00 100,00 100,00



Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούµε ότι:

• αναµένεται µετά από τρία έτη η ελαφρά αύξηση της συµµετοχής

της απασχόλησης του πρωτογενή και τριτογενή τοµέα στο σύνολο

της απασχόλησης και η ελαφρά µείωση της συµµετοχής της απα-

σχόλησης του δευτερογενή τοµέα στο σύνολο της απασχόλησης

• σήµερα το 32,10% του συνόλου της απασχόλησης είναι στον κλάδο

«χονδρικό και λιανικό εµπόριο», το 19,07% στον κλάδο «µεταποιη-

τικές βιοµηχανίες» και το 13,57% στον κλάδο «ξενοδοχεία και

εστιατόρια». Σ’ ένα έτος τα αντίστοιχα ποσοστά αναµένεται να είναι

32,07% για το «χονδρικό και λιανικό εµπόριο», 19,02% για τις

«µεταποιητικές βιοµηχανίες» και 13,47% για τον κλάδο «ξενοδοχεία

και εστιατόρια». Σε τρία έτη η απασχόληση στον κλάδο «χονδρικό

και λιανικό εµπόριο» θα αποτελεί το 32,14%, στον κλάδο «µεταποι-

ητικές βιοµηχανίες» το 19,05% του συνόλου της απασχόλησης και

στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» το 13,57%.
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¶›Ó·Î·˜ 34: MÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ Î·Ù¿ Â¿ÁÁÂÏÌ·

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
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2003 2006 ∞fiÏ. ÙÈÌ¤˜ % ÙÈÌ¤˜

¢ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ Î·È ·ÓÒÙÂÚ· 
ÛÙÂÏ¤¯Ë ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹-
ÛÂˆÓ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ 629.039 623.802 -5.237 -0,83
ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜ ÌÈÎÚÒÓ 
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

¶ÚfiÛˆ· Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÈ-
ÛÙËÌÔÓÈÎ¿, Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ¿ 197.494 209.039 11.545 5,85
Î·È Û˘Ó·Ê‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ, ÙÂ¯ÓÈÎÔ› 
‚ÔËıÔ› Î·È ·ÛÎÔ‡ÓÙÂ˜ 150.153 162.300 12.147 8,09
Û˘Ó·Ê‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

À¿ÏÏËÏÔÈ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ Î·È 
·ÛÎÔ‡ÓÙÂ˜ Û˘Ó·Ê‹ 363.296 378.750 15.454 4,25
Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ 
·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È 458.642 488.813 30.171 6,58
ˆÏËÙ¤˜

∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÁÂˆÚÁÔ›, 
ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ, ‰·ÛÔÎfiÌÔÈ 29.156 29.252 96 0,33
Î·È ·ÏÈÂ›˜

∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜ Î·È 
·ÛÎÔ‡ÓÙÂ˜ Û˘Ó·Ê‹ 439.470 472.663 33.193 7,55
Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ‚ÈÔÌË- 295.094 318.483 23.389 7,93
¯·ÓÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÎÏ

∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜, 
¯ÂÈÚÒÓ·ÎÙÂ˜ Î·È ÌÈÎÚÔ- 221.984 247.586 25.602 11,53
Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜

™‡ÓÔÏÔ 2.784.327 2.930.687 146.360 5,26



Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 34 συµπεραίνουµε ότι:

• η απασχόληση αναµένεται ν’ αυξηθεί σε όλες τις επαγγελµατικές

κατηγορίες εκτός από την κατηγορία «διευθύνοντες και ανώτερα

στελέχη των επιχειρήσεων και διευθύνοντες επιχειρηµατίες µικρών

επιχειρήσεων». Συνεχίζεται η αναµενόµενη µείωση του αριθµού των

απασχολουµένων αυτής της επαγγελµατικής κατηγορίας, όπως

προέκυψε από την ερώτηση για το ποια θα ήταν η απασχόληση το

επόµενο έτος,

• η µεγαλύτερη, σ’ απόλυτες τιµές, αύξηση της απασχόλησης είναι

στην κατηγορία «ειδικευµένοι τεχνίτες κλπ» (33193 άτοµα) και ακο-

λουθούν οι «απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλη-

τές» (30171 άτοµα),

• η µεγαλύτερη, σ’ απόλυτες τιµές, αύξηση της απασχόλησης προσ-

δοκάται στον κλάδο «ανειδίκευτοι εργάτες κλπ» (11,53%).
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¶›Ó·Î·˜ 35: ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ
Û‡ÓÔÏÔ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜, Î·Ù¿ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›· ÛÂ 3 ¤ÙË

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
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2003 2006

¢ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ Î·È ·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÂÏ¤¯Ë ÌÂÁ¿ÏˆÓ 22,59 22,33

ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜ 

ÌÈÎÚÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

¶ÚfiÛˆ· Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿, Î·ÏÏÈÙÂ- 7,09 7,08

¯ÓÈÎ¿ Î·È Û˘Ó·Ê‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ, ÙÂ¯ÓÈÎÔ› ‚ÔËıÔ› Î·È ·ÛÎÔ‡ÓÙÂ˜ 5,39 5,41

Û˘Ó·Ê‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

À¿ÏÏËÏÔÈ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ Î·È ·ÛÎÔ‡ÓÙÂ˜ Û˘Ó·Ê‹ 13,05 13,11

Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 16,47 16,50

Î·È ˆÏËÙ¤˜

∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÁÂˆÚÁÔ›, ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ, 1,05 1,04

‰·ÛÔÎfiÌÔÈ Î·È ·ÏÈÂ›˜

∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜ Î·È ·ÛÎÔ‡ÓÙÂ˜ 15,78 15,82

Û˘Ó·Ê‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ 10,60 10,66

ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÎÏ

∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜, ¯ÂÈÚÒÓ·ÎÙÂ˜ 7,97 8,05

Î·È ÌÈÎÚÔÂ·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜

™‡ÓÔÏÔ 100,00 100,00



Η επαγγελµατική κατηγορία «διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη µεγά-

λων επιχειρήσεων και διευθύνοντες επιχειρηµατίες µικρών επιχειρήσεων µει-

ώνει τη συµµετοχή της από 22,59% (επί του συνόλου των απασχολουµέ-

νων) που είναι τώρα σε 21,29% σε τρία έτη. Για όλες τις άλλες επαγγελµατι-

κές κατηγορίες η συµµετοχή τους στο σύνολο των απασχολουµένων την εν

λόγω περίοδο παραµένει σχετικά σταθερή (ελάχιστες αυξοµειώσεις).

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η µεταβολή της απασχόλησης

ανά γεωγραφική περιφέρεια σε µία περίοδο τριών ετών.

¶›Ó·Î·˜ 36: ∞fiÏ˘ÙÂ˜ Î·È ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜
·Ó¿ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ÛÂ Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
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2003 2006 ∞fiÏ. ÙÈÌ¤˜ % ÙÈÌ¤˜

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 108.501 112.663 4.162 3,8

∞ÙÙÈÎ‹ 1.439.486 1.491.163 51.677 3,6

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 38.030 39.268 1.238 3,3

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 88.678 92.810 4.132 4,7

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 52.343 61.244 8.901 17,0

◊ÂÈÚÔ˜ 61.241 66.973 5.732 9,4

£ÂÛÛ·Ï›· 121.864 133.425 11.561 9,5

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 56.566 59.332 2.766 4,9

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 430.524 466.570 36.046 8,4

∫Ú‹ÙË 104.736 107.612 2.876 2,7

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 94.976 100.561 5.585 5,9

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 106.424 115.151 8.727 8,2

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 80.957 83.915 2.958 3,7

™‡ÓÔÏÔ 2.784.327 2.930.688 146.361 5,3



Από τα στοιχεία του προαναφερόµενου πίνακα προκύπτει ότι µετά

από τρία έτη:

• η απασχόληση αναµένεται να αυξηθεί σε όλες τις γεωγραφικές

περιφέρειες,

• η µεγαλύτερη, σε απόλυτες τιµές, αύξηση της απασχόλησης αναµέ-

νεται στην περιφέρεια της Αττικής (51677 άτοµα, δηλαδή το 35,3%

της συνολικής αύξησης),

• η µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της απασχόλησης αναµένεται

στην περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας (17%).

¶›Ó·Î·˜ 37: ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙË˜ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË˜ ·‡ÍËÛË˜ ÙË˜
··Û¯fiÏËÛË˜ ÛÂ ¤Ó· Î·È ÛÂ ÙÚ›· ¤ÙË ·Ó¿ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
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2003 2004 2006

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 3,90 3,89 3,84

∞ÙÙÈÎ‹ 51,70 51,69 50,88

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 1,37 1,37 1,34

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 3,18 3,15 3,17

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 1,88 1,86 2,09

◊ÂÈÚÔ˜ 2,20 2,18 2,29

£ÂÛÛ·Ï›· 4,38 4,44 4,55

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 2,03 2,02 2,02

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 15,46 15,56 15,92

∫Ú‹ÙË 3,76 3,72 3,67

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 3,41 3,41 3,43

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 3,82 3,82 3,93

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 2,91 2,89 2,86

™‡ÓÔÏÔ 100,00 100,00 100,00



Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα συµπεραίνουµε ότι η ποσο-

στιαία συµµετοχή της απασχόλησης της κάθε περιφέρειας στο σύνολο

της απασχόλησης σε µία περίοδο τριών ετών παρέµεινε σχεδόν σταθε-

ρή. Υπάρχει µία ελαφρά µείωση της συµµετοχής της απασχόλησης στην

περιφέρεια Αττικής στο σύνολο της απασχόλησης από 51,70% (επί του

συνόλου) που είναι τώρα σε 51,69% (εκτιµάται ότι θα είναι σ’ ένα έτος)

και 50,88% (εκτιµάται ότι θα είναι σε τρία έτη). Στην περίπτωση της

Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία συγκεντρώνεται µετά από την Αττική

το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων, παρατηρείται µία ελαφρά

αύξηση της συµµετοχής της απασχόλησης αυτής της περιφέρειας στο

σύνολο της περιφέρειας από 15,46% (τώρα) σε 15,56% (σ’ ένα έτος) και

15,92% (σε τρία έτη).

3.6 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας πεδίου ο αριθµός των κενών θέσεων

εργασίας ανέρχεται σε 54.906 άτοµα.
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¶›Ó·Î·˜ 38: ¢È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ ÁÂˆÁÚ·ÊÈ-
Î‹ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

Ο µεγαλύτερος αριθµός κενών θέσεων εργασίας υπάρχει στην περι-

φέρεια της Αττικής και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ακολουθεί η περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας και η περιφέρεια

Θεσσαλίας.
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∞fiÏ˘ÙÂ˜ ÙÈÌ¤˜ % Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 1.607 3,01

∞ÙÙÈÎ‹ 15.336 28,73

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 764 1,43

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 923 1,73

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 6.256 11,72

◊ÂÈÚÔ˜ 1.895 3,55

£ÂÛÛ·Ï›· 4.384 8,21

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 583 1,09

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 13.705 25,67

∫Ú‹ÙË 269 0,50

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 3.927 7,36

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 1.437 2,69

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 2.302 4,31

™‡ÓÔÏÔ 53.387 100,00



¶›Ó·Î·˜ 39: ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ Î·È ÙˆÓ
ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι:

• στην περιφέρεια Αττικής βρίσκεται το 51,70% του συνόλου των απα-

σχολουµένων και το 28,73% των κενών θέσεων εργασίας,
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% ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ % ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ 

ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ 

Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘

∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 3,90 3,01

∞ÙÙÈÎ‹ 51,70 28,73

µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 1,37 1,43

¢˘ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· 3,18 1,73

¢˘ÙÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 1,88 11,72

◊ÂÈÚÔ˜ 2,20 3,55

£ÂÛÛ·Ï›· 4,38 8,21

πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ 2,03 1,09

∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· 15,46 25,67

∫Ú‹ÙË 3,76 0,50

¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 3,41 7,36

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 3,82 2,69

™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· 2,91 4,31

™‡ÓÔÏÔ 100,00 100,00



• στην περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας βρίσκεται το 1,88% του συνό-

λου των απασχολουµένων και το 11,72% των κενών θέσεων εργασίας,

• στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνεται το 15,46%

των απασχολουµένων και το 25,67% των κενών θέσεων εργασίας.

¶›Ó·Î·˜ 40: ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿
ÎÏ¿‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
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∞fiÏ˘ÙÂ˜ % ÎÂÓÒÓ % ··Û¯fiÏËÛË˜ 
ÙÈÌ¤˜ ı¤ÛÂˆÓ Â› Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘

ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘

°ÂˆÚÁ›· / ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 237 0,44 1,16

∞ÏÈÂ›· 2 0,00 0,27

√Ú˘¯Â›· & §·ÙÔÌÂ›· 31 0,06 0,21

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ µÈÔÌË¯·Ó›Â˜ 12.172 22,80 19,07

¶·ÚÔ¯‹ ÀËÚÂÛÈÒÓ ∫ÔÈÓ‹˜ øÊ¤ÏÂÈ·˜ 0 0,00 1,56

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 7.018 13,15 8,06

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ: 18.357 34,38 32,10
ÂÈÛÎÂ˘‹ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ,
ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ÎÏ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 4.475 8,38 13,57
(ÌÂÙ·Î›ÓËÛË & ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ·Ó·„˘¯‹˜)

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË 1.241 2,32 8,28
Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› 45 0,08 1,98
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, 6.829 12,79 9,07
ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜ Î·È ÂÌÔÚÈÎ¤˜ 
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 290 0,54 0,55

ÀÁÂ›· Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· 111 0,21 0,39

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ 2.580 4,83 3,73
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘

™‡ÓÔÏÔ 53.387 100,00 100,00



Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα το µεγαλύτερο ποσοστό

των κενών θέσεων εργασίας είναι στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό

εµπόριο» (34,48%), «µεταποιητικές βιοµηχανίες» (22,80%), «κατασκευ-

ές» (13,15%) και «διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και εµπο-

ρικές δραστηριότητες» (12,79%). Το ποσοστό των κενών θέσεων εργα-

σίας στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες», «χονδρικό και λιανικό

εµπόριο», «κατασκευές» και «διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώ-

σεις και εµπορικές δραστηριότητες» ως προς το σύνολο των κενών

θέσεων εργασίας είναι υψηλότερο απ’ ότι είναι το ποσοστό των απα-

σχολουµένων στους εν λόγω κλάδους ως προς το σύνολο των απασχο-

λουµένων. Η ύπαρξη κενών θέσεων εργασίας στους εν λόγω κλάδους

µπορεί να οφείλεται, είτε στην έλλειψη πληροφόρησης σχετικά µε αυτές

τις θέσεις εργασίας, είτε στην αδυναµία ανεύρεσης συγκεκριµένων δεξιο-

τήτων, είτε στο ότι οι άνεργοι δεν ικανοποιούνται µε τις προσφερόµενες

µισθολογικές δυνατότητες και παραµένουν άνεργοι. ∆εδοµένου ότι το

επίδοµα ανεργίας είναι σχετικά χαµηλό, σε σύγκριση µε την υπόλοιπη

Ευρώπη, και η διάρκεια καταβολής τους µικρή, η άρνηση ενός ανέργου

να αναλάβει µία θέση εργασίας εξηγείται µόνο αν ο ίδιος στηρίζεται

οικονοµικά από την οικογένειά του ή απασχολείται στην παραοικονοµία.
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¶›Ó·Î·˜ 41: K·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·Ù¿ Â¿ÁÁÂÏÌ·

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
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∞fiÏ˘ÙÂ˜ % ÎÂÓÒÓ % ··Û¯fiÏËÛË˜ 

ÙÈÌ¤˜ ı¤ÛÂˆÓ Â› Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘

ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘

¢ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ Î·È ·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÂÏ¤¯Ë 26 0,05 22,59

ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ 

ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜ ÌÈÎÚÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

¶ÚfiÛˆ· Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿, 1.951 3,65 7,09

Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ¿ Î·È Û˘Ó·Ê‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ, ÙÂ¯ÓÈÎÔ› ‚ÔËıÔ› Î·È 3.824 7,16 5,39

·ÛÎÔ‡ÓÙÂ˜ Û˘Ó·Ê‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

À¿ÏÏËÏÔÈ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ Î·È ·ÛÎÔ‡ÓÙÂ˜ 5.685 10,65 13,05

Û˘Ó·Ê‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ 11.500 21,54 16,47

˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ˆÏËÙ¤˜

∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÁÂˆÚÁÔ›, ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ, 19 0,04 1,05

‰·ÛÔÎfiÌÔÈ Î·È ·ÏÈÂ›˜

∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜ Î·È ·ÛÎÔ‡ÓÙÂ˜ 18.756 35,13 15,78

Û˘Ó·Ê‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ 6.151 11,52 10,60

ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÎÏ

∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜, ¯ÂÈÚÒÓ·ÎÙÂ˜ 5.476 10,26 7,97

Î·È ÌÈÎÚÔÂ·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜

™‡ÓÔÏÔ 53.387 100,00 100,00



Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα ο µεγαλύτερος αριθµός

κενών θέσεων εργασίας αφορά την επαγγελµατική κατηγορία «ειδικευµέ-

νοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» (35,13%) και την κατη-

γορία «απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές» (21,54%).

¶›Ó·Î·˜ 42: ∞fiÏ˘ÙË Î·È ÔÛÔÛÙÈ·›· Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ
ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ Ù˙›ÚÔ ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜ (ÛÂ ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ·
Â˘ÚÒ)

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 42 παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο

ποσοστό κενών θέσεων εργασίας εµφανίζεται σε πολύ µικρές, από πλευ-

ράς τζίρου, επιχειρήσεις. Ειδικά για επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 0,1499

εκατοµµύρια ευρώ παρατηρείται ότι το ποσοστό των κενών θέσεων

εργασίας, ως προς το σύνολο των κενών θέσεων εργασίας, είναι πολύ

µεγαλύτερο απ’ ότι είναι το ποσοστό των απασχολουµένων σε αυτές τις

επιχειρήσεις ως προς το σύνολο των απασχολουµένων.
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∞fiÏ˘ÙÂ˜ ÙÈÌ¤˜ % ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ % ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ 

Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘

Œˆ˜ Î·È 0,1499 40.063 75,04 49.4

0,15 – 0,299 4.880 9,14 7.7

0,3 – 0,499 2.297 4,30 4.8

0,5 – 1,499 3.699 6,93 7.9

1,5 – 4,99 1.423 2,67 6.1

5 – 14,99 534 1,00 3.9

> 15 390 0,73 20.2

™‡ÓÔÏÔ 53.387 100,00 100,0



¶›Ó·Î·˜ 43: ∞fiÏ˘ÙË Î·È ÔÛÔÛÙÈ·›· Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ
ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ Ì¤ÛÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜ 

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω Πίνακα παρατηρούµε ότι το

µεγαλύτερο ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας παρατηρείται σε επι-

χειρήσεις µε µέσο µέγεθος απασχόλησης 1 ή 2 άτοµα.
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∞fiÏ˘ÙÂ˜ ÙÈÌ¤˜ % ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ % ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ 

Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘

1 ¿ÙÔÌÔ 12.080 22,63 11.0

2 ¿ÙÔÌ· 11.785 22,07 13.7

3 ¿ÙÔÌ· 5.159 9,66 8.8

4 ¿ÙÔÌ· 3.337 6,25 6.1

5 ¿ÙÔÌ· 5.262 9,86 4.5

6 – 10 ¿ÙÔÌ· 6.806 12,75 11.1

11 – 20 ¿ÙÔÌ· 6.536 12,24 8.0

21 – 50 ¿ÙÔÌ· 1.387 2,60 10.2

51 – 100 ¿ÙÔÌ· 571 1,07 3.4

101 – 200 ¿ÙÔÌ· 144 0,27 3.0

201 – 500 ¿ÙÔÌ· 157 0,29 3.2

> 500 ¿ÙÔÌ· 163 0,31 16.9

™‡ÓÔÏÔ 53.387 100,00 100.0



3.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων είναι στον κλάδο «χον-

δρικό και λιανικό εµπόριο», στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες» και

στον κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια». Το µεγαλύτερο ποσοστό των

απασχολουµένων ανδρών είναι στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπό-

ριο» (30,1% επί του συνόλου) και στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχα-

νίες» (20,6%), ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων γυναι-

κών είναι στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» (35,7%) και στον

κλάδο «ξενοδοχεία και εστιατόρια» (18,0%).

Το 7,8% του συνόλου των απασχολουµένων είναι αλλοδαποί. Το µεγα-

λύτερο ποσοστό των απασχολουµένων αλλοδαπών είναι στους κλάδους

«χονδρικό και λιανικό εµπόριο» (24% επί του συνόλου των αλλοδαπών

απασχολουµένων», «ξενοδοχεία και εστιατόρια» (21,4%), «µεταποιητικές

βιοµηχανίες» (18,6%) και «κατασκευές» (14%).

Σ’ ότι αφορά τη γεωγραφική διάρθρωση της απασχόλησης, το µεγα-

λύτερο ποσοστό των απασχολουµένων είναι στην περιφέρεια της

Αττικής (51,7%) και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (15,5%).

Το 49,4% των απασχολουµένων εργάζεται σε πολύ µικρές επιχειρήσεις

από πλευράς τζίρου (µέχρι 0,1499 εκατοµµύρια ευρώ). Σε επιχειρήσεις µε

τζίρο άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ απασχολείται το 20,2% του συνό-

λου των απασχολουµένων. Το 24,7% των απασχολουµένων είναι σε επι-

χειρήσεις µε µέσο µέγεθος απασχόλησης µέχρι 2 άτοµα ή το 33,5% των

απασχολουµένων σε επιχειρήσεις µε µέσο µέγεθος απασχόλησης µέχρι

3 άτοµα. Σε επιχειρήσεις που έχουν µέσο µέγεθος απασχόλησης άνω των

500 ατόµων απασχολείται το 16,9% του συνόλου των απασχολουµένων.

Σ’ ότι αφορά την ηλικιακή διάρθρωση των απασχολουµένων παρατη-

ρούµε ότι το 56,4% αυτών είναι ηλικίας από 30 – 49 ετών, το 24,9% είναι

ηλικίας µέχρι 29 ετών και το 18,7% είναι ηλικίας άνω των 50 ετών.
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Το ποσοστό της µερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 7,2% του

συνόλου των απασχολουµένων. Το µεγαλύτερο ποσοστό µερικής απα-

σχόλησης (10,4%) παρατηρείται στην περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, και

στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου (10,2%). Τα µικρότερα ποσοστά µερικής

απασχόλησης παρατηρούνται στην Ανατολική Μακεδονία (4%) και στην

Κρήτη (4,6%).

Το ποσοστό των απασχολουµένων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου

είναι 6,1%, ενώ το ποσοστό των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων στο σύνο-

λο των απασχολουµένων είναι 32,9%. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ιδιο-

κτητών στο σύνολο των απασχολουµένων παρατηρείται στην περιφέρεια

∆υτικής Ελλάδας (55,5%) και Ηπείρου (55%). Το χαµηλότερο ποσοστό

των ιδιοκτητών στο σύνολο των απασχολουµένων παρατηρείται στην

περιφέρεια Αττικής.

Το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων (32,6%) έχει προϋπη-

ρεσία από 2 έως 6 έτη, το 21,4% έχει περισσότερο από 15 έτη προϋπη-

ρεσία και το 20,5% λιγότερο από 2 έτη προϋπηρεσία.

Το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων (22,6%) είναι

«∆ιευθύνοντες και ανώτερα στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων και διευθύ-

νοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων» και ακο-

λουθούν οι «ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα»

(15,8%) και οι «απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές»

(16,5%).

Σ’ ένα έτος η απασχόληση αναµένεται να αυξηθεί κατά 1,03% (δηλα-

δή κατά 28.739 άτοµα) και σε τρία έτη κατά 5,3% (146.361 άτοµα). Η

µεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης σε απόλυτες τιµές αναµένεται

στην περιφέρεια Αττικής και σε ποσοστιαίες τιµές στην περιφέρεια

∆υτικής Μακεδονίας (η αναµενόµενη αύξηση της απασχόλησης µετά

από ένα έτος) και Θεσσαλίας (η αναµενόµενη αύξηση της απασχόλη-

σης µετά από τρία έτη).
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Η µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της απασχόλησης τόσο µετά από

ένα χρόνο όσο και µετά από τρία χρόνια αναµένεται να είναι στον κλάδο

«χονδρικό και λιανικό εµπόριο», «µεταποιητικές βιοµηχανίες» και «ξενο-

δοχεία και εστιατόρια». Σ’ ότι αφορά την αναµενόµενη αύξηση της απα-

σχόλησης κατά επαγγελµατική κατηγορία εκτιµάται ότι η µεγαλύτερη

ποσοστιαία αύξηση την εν λόγω περίοδο θα αφορά τους «ανειδίκευτους

εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες».

Σ’ ότι αφορά την κατανοµή των κενών θέσεων εργασίας παρατηρού-

µε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό είναι στην περιφέρεια «Αττικής» και στην

περιφέρεια «Κεντρικής Μακεδονίας», στον κλάδο «χονδρικό και λιανικό

εµπόριο» και στον κλάδο «µεταποιητικές βιοµηχανίες» και αφορά κυρίως

τους «ειδικευµένους τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα».
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Στα δύο προηγούµενα κεφάλαια παρουσιάσαµε το προφίλ των ιδιωτικών

επιχειρήσεων και το προφίλ των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις αυτές

βασιζόµενοι στα αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου της ΠΑΕΠ. Μεταξύ

άλλων χαρακτηριστικών αναφέραµε και ορισµένα γενικά στοιχεία για την

παρούσα και την προσδοκώµενη επαγγελµατική διάρθρωση της απα-

σχόλησης καθώς και την ύπαρξη κενών θέσεων στις επιχειρήσεις. Στο

κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε αναλυτικότερα στοιχεία που προκύπτουν

από την ίδια έρευνα και αφορούν τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων.

Όπως και στα προηγούµενα δύο κεφάλαια η παρουσίαση επικεντρώνε-

ται στο σύνολο της χώρας ενώ σε επόµενες εκδόσεις παρουσιάζονται

ανάλογα στοιχεία για τις επιµέρους περιφέρειες και τους νοµούς της

χώρας.

Ο προσδιορισµός του δυναµισµού των επαγγελµάτων δεν είναι απλή

υπόθεση. Όπως επισηµάναµε και στο πρώτο κεφάλαιο, η συνδυαστική

ανάλυση διαφόρων µεταβλητών απαιτείται για τον ακριβή προσδιορισµό

της ζήτησης επαγγελµατικών ειδικοτήτων. Για παράδειγµα, η ύπαρξη

κενών θέσεων σε ένα επάγγελµα σηµαίνει ότι υπάρχει ζήτηση για το

συγκεκριµένο επάγγελµα, δεν συνεπάγεται όµως απαραιτήτως ότι το

επάγγελµα είναι δυναµικό. Πιθανώς η ύπαρξη κενών θέσεων να οφείλε-

ται στην υψηλή κινητικότητα που παρουσιάζεται σε ορισµένα επαγγέλ-
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µατα λόγω δύσκολων συνθηκών εργασίας ή χαµηλού µισθού ή άλλων

χαρακτηριστικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ύπαρξη κενών θέσεων δεί-

χνει τη δυσκολία πλήρωσης ορισµένων θέσεων λόγω ανεπαρκούς προ-

σφοράς. Η ζήτηση όµως για αυτά τα επαγγέλµατα µπορεί να διατηρείται

σταθερή ή ακόµα και να µειώνεται εποµένως τα επαγγέλµατα αυτά δεν

µπορούν να χαρακτηριστούν δυναµικά. Σε άλλες περιπτώσεις στις οποί-

ες η αύξηση της απασχόλησης σε ένα επάγγελµα συνδυάζεται µε την

ύπαρξη κενών θέσεων απασχόλησης στο ίδιο επάγγελµα, µπορούµε µε

µεγαλύτερη σιγουριά να χαρακτηρίσουµε το συγκεκριµένο επάγγελµα

«δυναµικό». Και πάλι όµως θα πρέπει να υπάρχει κάποια επιφύλαξη η

οποία µπορεί να αρθεί αν εξετάσουµε και τα στοιχεία ανεργίας για το

συγκεκριµένο επάγγελµα. Σε κάθε περίπτωση ο προσδιορισµός του

δυναµισµού των επαγγελµάτων απαιτεί τη µελέτη αρκετών παραµέτρων.

Με την έρευνα πεδίου που πραγµατοποιήθηκε στις επιχειρήσεις

έχουν συλλεχθεί στοιχεία που αφορούν τη ζήτηση των επαγγελµατικών

ειδικοτήτων στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας.∆εν υπάρχουν συνεπώς

στοιχεία ανεργίας στη συγκεκριµένη έρευνα. Εποµένως είναι αναγκαίο να

εξετάσουµε το θέµα της ζήτησης ειδικοτήτων από όσες περισσότερες

παραµέτρους είναι δυνατόν µε τα στοιχεία που διαθέτουµε.

Η παρουσίαση της παρούσας και αναµενόµενης διάρθρωσης της

απασχόλησης ξεκινά µε τη σύγκριση του αριθµού των επιχειρήσεων που

αναµένουν αύξηση της απασχόλησής τους σε τρία έτη και του αριθµού

των επιχειρήσεων που αναµένουν µείωση του προσωπικού τους ανά

κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Η ανάλυση αυτή µας παρέχει µία

ένδειξη δυναµισµού των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας τουλάχι-

στον αναφορικά µε την απασχόληση. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε την

προσδοκώµενη µεταβολή του αριθµού των επιχειρήσεων που απασχο-

λούν εργαζόµενους συγκεκριµένων ειδικοτήτων. Έχουµε µε τον τρόπο

αυτό µία ένδειξη της δυναµικής των ειδικοτήτων ή καλύτερα της κατα-

νοµής των ειδικοτήτων στις επιχειρήσεις χωρίς όµως ακριβή στοιχεία για
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τη µεταβολή της απασχόλησης στις επαγγελµατικές ειδικότητες. Τα

προηγούµενα αποτελέσµατα προκύπτουν από ερωτήµατα της έρευνας

στα οποία οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων κάνουν εκτιµήσεις για το

µέγεθος της απασχόλησης σε κάθε ειδικότητα που έχουν στις επιχειρή-

σεις τους. Ζητήθηκε επιπλέον από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων

να εκτιµήσουν τη µεταβολή της ζήτησης των ειδικοτήτων του κλάδου

τους ανεξαρτήτως από το αν υπάρχουν οι ειδικότητες αυτές στις δικές

τους επιχειρήσεις και ανεξαρτήτως από τις προοπτικές των ειδικοτήτων

αυτών στις δικές τους επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται µία

άλλη ένδειξη του δυναµισµού των ειδικοτήτων. Αναλυτικότερες πληρο-

φορίες για το σηµερινό αριθµό απασχολουµένων και τον αναµενόµενο

αριθµό απασχολουµένων ανά ειδικότητα παρέχεται στη συνέχεια.

Ακολουθούν η παρουσίαση των κενών θέσεων µε δύο µορφές: πρώτον

ο αριθµός των επιχειρήσεων που έχουν κενές θέσεις σε κάθε ειδικότη-

τα και δεύτερον οι κενές θέσεις ανά ειδικότητα. Τέλος παρουσιάζουµε τα

ευρήµατα της έρευνας αναφορικά µε την προσφορά και ζήτηση προσό-

ντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων κατά επαγγελµατική κατηγορία. Θα πρέ-

πει να υπογραµµίσουµε ότι τα συµπεράσµατα βασίζονται στις απαντή-

σεις των εκπροσώπων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα εποµένως η

παρεχόµενη πληροφόρηση αφορά τους εργαζόµενους σε αυτόν τον

τοµέα της οικονοµίας.

Στον πίνακα 1 παρουσιάζουµε για κάθε κλάδο οικονοµικής δραστηριό-

τητας τον αριθµό των επιχειρήσεων που θεωρούν ότι σε τρία έτη το σύνο-

λο των απασχολουµένων τους θα αυξηθεί και τον αριθµό των επιχειρήσε-

ων που θεωρούν ότι στο ίδιο χρονικό διάστηµα το σύνολο των εργαζοµέ-

νων τους θα µειωθεί. Παρουσιάζουµε επίσης δύο δείκτες του δυναµισµού

των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας. Ο πρώτος δείκτης υπολογίζεται

ως η διαφορά µεταξύ των δύο κατηγοριών επιχειρήσεων ενώ ο δεύτερος

δείκτης συγκρίνει τον αριθµό των επιχειρήσεων που αναµένουν αύξηση

της απασχόλησης µε το συνολικό αριθµό επιχειρήσεων στον κλάδο.
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Στο σύνολο των 715.732 επιχειρήσεων οι 92.411 επιχειρήσεις θεωρούν ότι

σε τρία έτη θα απασχολούν περισσότερους εργαζόµενους. Μικρότερος

αριθµός επιχειρήσεων (24.158) εκτιµούν ότι το προσωπικό τους θα µειωθεί

σε 3 έτη. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις πιστεύουν ότι ο συνολικός αριθµός του

προσωπικού τους θα διατηρηθεί σταθερός.

Στον κλάδο της γεωργίας και κτηνοτροφίας το 16% των επιχειρήσεων ή

1.716 επιχειρήσεις περιµένουν αύξηση της απασχόλησης και µόνο το 0,02%

των επιχειρήσεων περιµένει συρρίκνωση του προσωπικού. Συνεπώς οι γεωρ-

γικές επιχειρήσεις διακρίνονται από δυναµισµό σε αντίθεση µε τους αυτοα-

πασχολούµενους γεωργούς ο αριθµός των οποίων τα τελευταία χρόνια

ελαττώνεται σηµαντικά.

Στον κλάδο της αλιείας τα συµπεράσµατα προκύπτουν από µικρό δείγµα

επιχειρήσεων γεγονός που επιβάλει µία επιφύλαξη στην εξαγωγή των συµπε-

ρασµάτων. Φαίνεται πάντως ότι ο κλάδος παρότι µικρός είναι δυναµικός.

Στον κλάδο της αλιείας αναµένεται το 23% των επιχειρήσεων να αυξήσουν

την απασχόλησή τους. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 504 επιχειρήσεις.

Για τον κλάδο των ορυχείων και λατοµείων ισχύει επίσης η ίδια επιφύλα-

ξη λόγω του µεγέθους του δείγµατος. Ο κλάδος αυτός είναι ιδιαιτέρως

µικρός καθώς απαριθµεί 100 επιχειρήσεις. Εξ’ αυτών οι 23 θεωρούν ότι ο

αριθµός των εργαζοµένων τους θα αυξηθεί σε τρία έτη.

Σε αντίθεση µε τους δύο προηγούµενους κλάδους, ο κλάδος των µετα-

ποιητικών βιοµηχανιών είναι πολυπληθής. Στον κλάδο αυτό 15.000 περίπου

επιχειρήσεις πιστεύουν ότι θα αυξηθεί ο αριθµός των εργαζοµένων τους ενώ

4.000 περίπου επιχειρήσεις θεωρούν ότι θα ελαττωθεί. Στο σύνολο των επι-

χειρήσεων του κλάδου, το 12,8% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η απασχόλη-

ση θα αυξηθεί. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτά η µεταποίηση αποτελεί

ένα κλάδο στον οποίο αναµένεται να δηµιουργηθεί σηµαντικός αριθµός

θέσεων απασχόλησης τα επόµενα τρία έτη ιδιαιτέρως στις µεσαίου και

µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεις.
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Ο κλάδος των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής ηλεκτρικού ρεύµα-

τος, φυσικού αερίου και νερού στο συνολικό πληθυσµό των ιδιωτικών

επιχειρήσεων είναι µικρός και στο δείγµα εκπροσωπείται µε πολύ µικρό

αριθµό επιχειρήσεων. Συνεπώς δεν είναι δυνατό να εξαχθούν συµπερά-

σµατα για αυτό τον κλάδο.

Στις κατασκευές το 9,1% των επιχειρήσεων αναµένει αύξηση του αριθ-

µού των εργαζοµένων τους και το 5,1% περιµένει µείωση του αριθµού των

εργαζοµένων σε τρία έτη. Φαίνεται εποµένως ότι στον κλάδο αυτό θα

γίνουν αναδιαρθρώσεις και ορισµένες επιχειρήσεις θα µεγαλώσουν ενώ

άλλες θα συρρικνωθούν. Αναµένεται πάντως ότι η απασχόληση θα αυξη-

θεί σε περισσότερες επιχειρήσεις συγκριτικά µε τις επιχειρήσεις στις

οποίες θα µειωθεί. Όσον αφορά το µέγεθος των επιχειρήσεων σε σχέση

µε τις προοπτικές της απασχόλησης σε αυτές, οι µεγαλύτερου µεγέθους

κατασκευαστικές επιχειρήσεις αναµένουν συχνότερα αύξηση της απα-

σχόλησης συγκριτικά µε τις µικρότερες κατασκευαστικές επιχειρήσεις.

Στο εµπόριο που αποτελεί τον κλάδο µε το µεγαλύτερο αριθµό επι-

χειρήσεων και απαριθµεί περίπου 300.000 επιχειρήσεις, αύξηση του προ-

σωπικού αναµένεται σε 36.000 περίπου επιχειρήσεις και µείωση σε 9.000

περίπου επιχειρήσεις. Το 9,4% του συνόλου των επιχειρήσεων θεωρούν

ότι θα αυξήσουν τον αριθµό των εργαζοµένων τους σε τρία έτη. Στο

εµπόριο όπως και στις κατασκευές, οι µεγαλύτερου µεγέθους επιχειρή-

σεις αναµένουν συχνότερα αύξηση της απασχόλησης σε σύγκριση µε τις

επιχειρήσεις µικρότερου µεγέθους. Η επίδραση µάλιστα του µεγέθους

της επιχείρησης είναι ακόµα ισχυρότερη στο εµπόριο συγκριτικά µε τον

κλάδο των κατασκευών υποδηλώνοντας την επικείµενη αναδιάρθρωση

στον κλάδο.

Στον κλάδο των ξενοδοχείων και εστιατορίων η αισιοδοξία των

εκπροσώπων των επιχειρήσεων είναι µικρότερη. Μόνο στο 2,7% των επι-

χειρήσεων αυτού του κλάδου αναµένουν αύξηση της απασχόλησης. Στο
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σύνολο των 100.000 περίπου επιχειρήσεων του κλάδου, στις 7.000 περί-

που επιχειρήσεις αναµένεται αύξηση του προσωπικού και στις 4.000 επι-

χειρήσεις µείωση. Ως προς αυτό το ερώτηµα, οι επιχειρήσεις του κλάδου

των ξενοδοχείων και εστιατορίων που απασχολούν µέχρι 10 άτοµα εµφα-

νίζουν την ίδια εικόνα µε το µέσο όρο του κλάδου. Στις επιχειρήσεις µε

11-49 εργαζόµενους, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αναµένει µείωση του

προσωπικού σε τρία έτη. Αντιθέτως στις επιχειρήσεις µε περισσότερους

από 50 εργαζόµενους η εικόνα είναι πολύ θετική καθώς το 17,6% των επι-

χειρήσεων αναµένει αύξηση του προσωπικού ενώ µόνο το 1,5% των επι-

χειρήσεων θεωρεί ότι το προσωπικό θα µειωθεί σε τρία έτη. Εποµένως

παρότι φαίνεται ότι γενικά στον κλάδο των ξενοδοχείων και εστιατορίων

οι προοπτικές αύξησης της απασχόλησης είναι µικρές, στις µεγάλες επι-

χειρήσεις του κλάδου οι προοπτικές αυτές είναι πολύ καλές.

Ο κλάδος των µεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνίας φαίνεται να

διακρίνεται από δυναµισµό καθότι αναµένεται αύξηση του προσωπικού

στο 9,2% των επιχειρήσεων. Στον κλάδο αυτό ιδιαιτέρως δυναµικές

εµφανίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι µεσαίου µεγέθους (11-50

άτοµα).

Ο κλάδος των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών εµφανί-

ζεται αρκετά δυναµικός καθώς το 17,7% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι σε

τρία έτη θα αυξήσει τον αριθµό των εργαζοµένων τους. Στον κλάδο αυτό

περισσότερο δυναµικές ως προς την απασχόληση εµφανίζονται οι επι-

χειρήσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους συγκριτικά µε τις µεγαλύτερες

επιχειρήσεις. Ο κλάδος της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας ο οποίος

περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων εµφανίζεται επίσης δυναµι-

κός. Στις 14.000 περίπου επιχειρήσεις του κλάδου αναµένεται αύξηση της

απασχόλησης (ποσοστό 14,5% στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλά-

δου) ενώ σε 1.300 επιχειρήσεις αναµένεται µείωση του προσωπικού.

Οι κλάδοι της εκπαίδευσης και υγείας-πρόνοιας αποτελούν µικρούς
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σχετικά κλάδους ως προς τον αριθµό των επιχειρήσεων που περιλαµ-

βάνουν. Στο δείγµα της έρευνας εκπροσωπούνται µε µικρό αριθµό επι-

χειρήσεων και συνεπώς τα συµπεράσµατα για τους κλάδους αυτούς εξά-

γονται µε κάποια επιφύλαξη. Και οι δύο κλάδοι εµφανίζουν πάντως δυνα-

µισµό και ιδιαιτέρως ο κλάδος της εκπαίδευσης στον οποίο το 21,5% των

επιχειρήσεων αναµένει αύξηση του προσωπικού σε τρία έτη.

Τέλος στον κλάδο στον οποίο περιλαµβάνονται οι δραστηριότητες

παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου αναµένεται αύξηση

της απασχόλησης από το 5,8% των επιχειρήσεων του κλάδου. Στο σύνο-

λο των 37.000 περίπου επιχειρήσεων, οι 3.700 περίπου επιχειρήσεις

πιστεύουν ότι θα αυξήσουν το προσωπικό τους ενώ περίπου 1.500 επι-

χειρήσεις αναµένουν συρρίκνωση του προσωπικού τους τα επόµενα τρία

έτη. Στον κλάδο αυτό περισσότερο δυναµικές είναι οι επιχειρήσεις µε 11-

50 εργαζόµενους.

Συµπερασµατικά και για το σύνολο των επιχειρήσεων κάθε κλάδου,

αναφορικά µε το δυναµισµό των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας,

-υπολογιζόµενο ως τον αριθµό των επιχειρήσεων που περιµένουν αύξη-

ση του προσωπικού τους µείον τον αριθµό των επιχειρήσεων που περι-

µένουν µείωση του προσωπικού τους στο σύνολο των επιχειρήσεων του

κλάδου- οι κλάδοι της αλιείας, των ορυχείων, της εκπαίδευσης και των

ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών εµφανίζουν το µεγαλύτερο

δυναµισµό ενώ ο κλάδος των ξενοδοχείων και εστιατορίων το µικρότε-

ρο δυναµισµό.
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¶›Ó·Î·˜ 1: ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ
·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ ÛÂ ÙÚ›· ¤ÙË Î·Ù¿ ÎÏ¿‰Ô
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
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KÏ¿‰Ô˜ ™‡ÓÔÏÔ AÚÈıÌfi˜ AÚÈıÌfi˜ ¢ = B - ° (¢/∞)%
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó 

ÎÏ¿‰Ô˘ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘
(A) ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ 

(B) (°)

°ÂˆÚÁ›·, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· 10.664 1.718 2 1.716 16,1%

∞ÏÈÂ›· 2.165 504 0 504 23,3%

√Ú˘¯Â›· Î·È Ï·ÙÔÌÂ›· 100 29 6 23 23,0%

ªÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜ 86.491 14.832 3.752 11.080 12,8%

¶·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜, 308 4 0 4 1,3%
Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÓÂÚÔ‡

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 62.051 8.809 3.180 5.629 9,1%

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi Î·È ÏÈ·ÓÈÎfi 289.572 36.029 8.855 27.174 9,4%
ÂÌfiÚÈÔ, ÂÈÛÎÂ˘‹
Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›·, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 97.326 6.944 4.312 2.632 2,7%

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË, 34.250 3.659 492 3.167 9,2%
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜

∂Ó‰È¿ÌÂÛÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆ- 3.009 896 364 532 17,7%
ÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈ- 86.399 13.820 1.315 12.505 14,5%
Ô˘Û›·˜, ÂÎÌÈÛıÒÛÂÈ˜, 
ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂Î·›‰Â˘ÛË 4.534 1.314 340 974 21,5%

ÀÁÂ›·, Ì¤ÚÈÌÓ· 1.708 164 5 159 9,3%

ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ 37.154 3.689 1.536 2.153 5,8%
·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘¤Ú 
ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ 
Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‹ ·ÙÔÌÈÎÔ‡
¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

™‡ÓÔÏÔ 715.732 92.411 24.158 68.253 9,5%



Στη συνέχεια παρουσιάζουµε τον αριθµό των επιχειρήσεων που το

2003 απασχολούν εργαζόµενους συγκεκριµένων ειδικοτήτων και τον

αριθµό των επιχειρήσεων που σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ίδιων των

επιχειρήσεων θα απασχολούν εργαζόµενους των ίδιων ειδικοτήτων το

2006. Τα στοιχεία συνοψίζονται στον Πίνακα 2, στον οποίο περιλαµβά-

νεται επίσης η µεταβολή του αριθµού των επιχειρήσεων που θα απα-

σχολεί εργαζόµενους της κάθε ειδικότητας.

Ο Πίνακας 2 µας παρέχει µία ένδειξη του δυναµισµού των ειδικοτή-

των µε την έννοια της συχνότητας εµφάνισης αυτών στις επιχειρήσεις

του ιδιωτικού τοµέα. Το γεγονός ότι µία ειδικότητα αναµένεται να υπάρ-

χει σε περισσότερες επιχειρήσεις το 2006 συγκριτικά µε το 2003 απο-

τελεί έκφραση αυτού του δυναµισµού. Βεβαίως ο αριθµός των εργαζο-

µένων στη συγκεκριµένη ειδικότητα δεν προσδιορίζεται από τον πίνακα

αυτό καθότι εξαρτάται από τον αριθµό των εργαζοµένων σε κάθε ειδι-

κότητα και κάθε επιχείρηση.

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, µεταξύ του 2003 και του 2006

θα αυξηθεί η συχνότητα εµφάνισης των διευθυντών µεγαλύτερων επιχει-

ρήσεων συγκριτικά µε τον αριθµό των διευθυντών µικρότερων επιχειρή-

σεων. Οι διευθυντές µικρών επιχειρήσεων είναι συχνά οι ιδιοκτήτες

µικρών επιχειρήσεων, συνεπώς θα πρέπει να αναµένουµε µείωση του

αριθµού των µικρών επιχειρήσεων και κυρίως των µονοπρόσωπων επι-

χειρήσεων.∆ιαφαίνεται εποµένως η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων ως

προς το µέγεθος αυτών.

Η συχνότητα πρόσληψης µηχανικών αποφοίτων Πολυτεχνικών

Τµηµάτων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις φαίνεται ότι θα αυξηθεί τα επόµε-

να έτη. Το ίδιο διαφαίνεται και για τους βιολόγους και γιατρούς. Στην

περίπτωση των ιατρών το εύρηµα αυτό πιθανώς να µπορεί να µεταφρα-

στεί ως αύξηση του αριθµού των µισθωτών ιατρών σε ιδιωτικές επιχει-

ρήσεις συγκριτικά µε τον αριθµό των αυτοαπασχολουµένων ιατρών, το
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µέγεθος όµως του δείγµατος δεν επιτρέπει αναλυτικότερα συµπεράσµα-

τα επ’ αυτού. Ο αριθµός επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται λογιστές,

απόφοιτοι ΑΕΙ αναµένεται να αυξηθεί τα επόµενα έτη και εποµένως

υπάρχει µία ένδειξη δυναµισµού για το επάγγελµα αυτό. Ο αριθµός των

επιχειρήσεων που απασχολούν νοµικούς είναι µικρός και διατηρείται

σχεδόν σταθερός καθότι σε πολλές επιχειρήσεις οι υπηρεσίες των νοµι-

κών δεν παρέχονται από υπαλλήλους αλλά από εξωτερικούς συνεργάτες

οι οποίοι σε µεγάλο ποσοστό είναι αυτοαπασχολούµενοι.

Ο αριθµός των επιχειρήσεων που απασχολούν ειδικότητες αποφοί-

των ΤΕΙ αναµένεται να αυξηθεί και εποµένως τα επαγγέλµατα αυτά θεω-

ρούνται δυναµικά. Ο αριθµός των επιχειρήσεων που απασχολούν τεχνί-

τες επεξεργασίας τροφίµων και τεχνίτες υφαντουργίας αναµένεται να

µειωθεί προφανώς λόγω αναδιαρθώσεων στους σχετικούς κλάδους.

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, θα αυξη-

θούν σηµαντικά οι επιχειρήσεις που απασχολούν πωλητές, υπαλλήλους

γραφείου, απασχολούµενους στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών, ειδι-

κευµένους επί των πωλήσεων και υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών.

Σηµαντικά επίσης εκτιµάται ότι θα αυξηθεί ο αριθµός των επιχειρήσεων

που απασχολούν µηχανικούς-εφαρµοστές και συντηρητές µηχανών και

οδηγούς µέσων µεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισµού. Τα αναλυ-

τικά αποτελέσµατα περιλαµβάνονται στον ακόλουθο πίνακα.
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¶›Ó·Î·˜ 2: ∞ÚÈıÌfi˜ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÂÚÁ·-
˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÈ‰ÈÎÔÙ‹ÙˆÓ 2003-2006 1
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÓ·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹- ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ 

Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 
ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó

ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙË˜
ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ- Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜

2003 Ì¤ÓË˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜
ÙÔ 2006 (2006 - 2003)

¢ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ Î·È ·ÓÒÙÂÚ· 29.121 29.193 72
ÛÙÂÏ¤¯Ë ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂ 
10 ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÚÁ·-
˙fiÌÂÓÔ˘˜

¢ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜ 401.429 397.237 - 4.192
Î·È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÂÈ¯ÂÈÚ‹-
ÛÂˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó 
Ì¤¯ÚÈ 9 ¿ÙÔÌ·

º˘ÛÈÎÔ›, Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ› 4.841 5.350 509
(ÂÎÙfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ)

∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜, ÌË¯·ÓÈÎÔ› 41.140 41.593 453
·fiÊÔÈÙÔÈ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘

µÈÔÏfiÁÔÈ, ÁÈ·ÙÚÔ› 12.932 13.528 596

§ÔÁÈÛÙ¤˜, ÛÙÂÏ¤¯Ë ÂÈ¯ÂÈ- 31.288 32.017 729
Ú‹ÛÂˆÓ (·fiÊÔÈÙÔÈ ∞∂π)

¡ÔÌÈÎÔ› 736 732 - 4

√ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ, ÎÔÈÓˆÓÈÔ- 9.295 9.503 208
ÏfiÁÔÈ, „˘¯ÔÏfiÁÔÈ, ‰ËÌÔ-
ÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ Î·È 
¿ÏÏ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ Î·È 
Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· 
Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È 
·ÏÏÔ‡

1 Στον πίνακα αυτό δεν περιλαµβάνονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν εκπαιδευτικούς λόγω του µικρού
αριθµού των επιχειρήσεων του κλάδου της εκπαίδευσης στο δείγµα.
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÓ·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹- ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ 

Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 
ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó

ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙË˜
ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ- Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜

2003 Ì¤ÓË˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜
ÙÔ 2006 (2006 - 2003)

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎÔ› 21.319 23.815 496
‚ÔËıÔ› ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ÙË˜
Ê˘ÛÈÎ‹˜ (·fiÊÔÈÙÔÈ ∆∂π)

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎÔ› 3.304 3.723 419
‚ÔËıÔ› ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ÙË˜
‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙË˜ È·ÙÚÈÎ‹˜
(·fiÊÔÈÙÔÈ ∆∂π)

∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ Â› ÙˆÓ 35.738 36.740 1.002
ˆÏ‹ÛÂˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ¤˜,
ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›ÙÂ˜

À¿ÏÏËÏÔÈ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ 66.918 71.182 4.264

À¿ÏÏËÏÔÈ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË˜ 26.680 27.495 815
ÂÏ·ÙÒÓ

∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ 65.986 68.479 2.493
·ÚÔ¯‹ ÚÔÛˆÈÎÒÓ
˘ËÚÂÛÈÒÓ

∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ 761 761 0
·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 
ÚÔÛÙ·Û›·˜

¶ˆÏËÙ¤˜ 82.513 92.755 10.242

°ÂˆÚÁÔ› ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÂ 5.273 5.525 252
Ì›· ÂÙ‹ÛÈ· Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ·

°ÂˆÚÁÔ› ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ 430 430 0
Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· ‰¤ÓÙÚˆÓ, 
·Ì¤ÏˆÓ
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÓ·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹- ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ 

Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 
ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó

ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙË˜
ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ- Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜

2003 Ì¤ÓË˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜
ÙÔ 2006 (2006 - 2003)

°ÂˆÚÁÔ› ÔÏ˘Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ 612 612 0

∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ, 2.869 2.869 0
ÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ

¢·ÛÔÎfiÌÔÈ, ˘ÏÔÙfiÌÔÈ 369 369 0

∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·ÏÈÂ›˜ 2.262 2.262 0

ªÂÙ·ÏÏˆÚ‡¯ÔÈ, Ï·ÙfiÌÔÈ 1.369 1.369 0

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ·Ó¤ÁÂÚÛË˜ Î·È 57.449 58.007 558
·ÔÂÚ¿ÙˆÛË˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È
¿ÏÏˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ

Ã‡ÙÂ˜ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ, Û˘ÁÎÔÏ- 19.320 20.066 746
ÏËÙ¤˜, ÂÏ·ÛÌ·ÙÔ˘ÚÁÔ›, 
ÛÈ‰ËÚÔ˘ÚÁÔ›

ªË¯·ÓÈÎÔ›, ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤˜ 32.689 35.607 2.918
Î·È Û˘ÓÙËÚËÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó 9.535 9.558 23
ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÎÚÈ‚Â›·˜,
¯ÂÈÚÔÙ¤¯ÓÂ˜, Ù˘ÔÁÚ¿ÊÔÈ

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ 19.958 19.376 - 582
ÙÚÔÊ›ÌˆÓ

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ 5.362 5.640 278
Í‡ÏÔ˘, ÂÈÏÔÔÈÔ›

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ˘Ê·ÓÙÔ˘ÚÁ›·˜, 23.293 22.570 - 723
ÂÈ‰ÒÓ ÂÓ‰‡ÛÂˆ˜
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÓ·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹- ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ 

Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 
ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó

ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙË˜
ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ- Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜

2003 Ì¤ÓË˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜
ÙÔ 2006 (2006 - 2003)

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ‚ÈÔÌË- 1.410 1.458 48
¯·ÓÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·- 1.372 1.365 - 7
ÁˆÁ‹˜ ·fi ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi
Ì¤Ù·ÏÏ· Î·È ÔÚ˘ÎÙ¿

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·- 4.661 4.726 65
ÁˆÁ‹˜ ¯ËÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi Ï·ÛÙÈÎfi

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·- 1.486 1.536 50
ÁˆÁ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Í‡ÏÔ˘
Î·È ¯·ÚÙÈÔ‡

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·- 3.374 3.371 - 3
ÁˆÁ‹˜ ÎÏˆÛÙÔ¸Ê·ÓÙÔ˘ÚÁ›·˜

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·- 3.572 3.580 8
ÁˆÁ‹˜ ÂÈ‰ÒÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜

™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËÙ¤˜ Î·È ¯ÂÈÚÈ- 2.308 2.306 - 2
ÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ

√‰ËÁÔ› Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ 55.524 58.497 2.973
Î·È ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÎÈÓËÙÔ‡
ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡

¶Ï·Ófi‰ÈÔÈ ˆÏËÙ¤˜, 38.738 43.425 4.687
ÔÈÎÈ·ÎÔ› ‚ÔËıÔ›

∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ·ÁÚÂÚÁ¿ÙÂ˜, 2.201 2.921 720
·ÏÈÂÚÁ¿ÙÂ˜

∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÔÚ˘- 26.633 28.764 2.131
¯Â›ˆÓ, Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ,
ÌÂÙ·Ô›ËÛË˜



Η προηγούµενη ανάλυση στηρίχτηκε στις εκτιµήσεις των εκπροσώ-

πων των επιχειρήσεων σχετικά µε τις ειδικότητες που υπάρχουν στις επι-

χειρήσεις αυτές. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε τις εκτιµήσεις των εκπρο-

σώπων των επιχειρήσεων για το δυναµισµό των ειδικοτήτων ανεξαρτή-

τως αν αυτές οι ειδικότητες υπάρχουν στις επιχειρήσεις. Από τους

εκπροσώπους των ιδιωτικών επιχειρήσεων ζητήθηκε να καταγράψουν τις

ειδικότητες στις οποίες θεωρούν ότι θα αυξηθεί η απασχόληση στον

κλάδο τους και τις ειδικότητες στις οποίες θεωρούν ότι η απασχόληση

θα µειωθεί. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.

Οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών επιχειρήσεων εκφράζουν τις απόψεις

τους για τις ειδικότητες οι οποίες πιστεύουν ότι θα αυξηθούν ή θα µει-

ωθούν και δεν αναφέρονται στις ειδικότητες οι οποίες θα παραµείνουν

σταθερές σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις τους ως προς το µέγεθος της απα-

σχόλησης. Συνεπώς τα µικρά νούµερα στον Πίνακα 3 συνδέονται µε ειδι-

κότητες στις οποίες αναµένεται στασιµότητα. Όσον αφορά στις ειδικό-

τητες διευθυντών εκτιµάται ότι τα διευθυντικά στελέχη τµηµάτων διαφή-

µισης και δηµοσίων σχέσεων θα αυξηθούν.∆ιαφαίνεται επίσης ο δυναµι-

σµός της ειδικότητας του διευθύνοντος µικρών εστιατορίων και ξενοδο-

χείων. Για τις ειδικότητες της πληροφορικής φαίνεται ότι υπάρχουν περι-

θώρια αύξησης της απασχόλησης όπως επίσης και για τις ειδικότητες

µηχανικών αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών. Στις ιατρικές ειδικότητες

φαίνεται ότι σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των επιχειρήσεων οι γιατροί και

οι φαρµακοποιοί είναι µάλλον κορεσµένα επαγγέλµατα ενώ για τους κτη-

νιάτρους εκφράζονται θετικότερες εκτιµήσεις. Οι λογιστές οι οποίοι είναι

απόφοιτοι ΑΕΙ φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά δυναµικό επάγγελµα. Οι ανα-

λυτές έρευνας αγοράς αναµένεται επίσης ότι θα αυξηθούν προφανώς

λόγω της διάδοσης των ερευνών αγοράς τόσο για καταναλωτικούς σκο-

πούς όσο και για θέµατα επικαιρότητας. Γενικά µε ελάχιστες εξαιρέσεις,

τα επαγγέλµατα για τα οποία απαιτείται ανώτατη εκπαίδευση εµφανίζο-

νται δυναµικά.
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Ιδιαιτέρως δυναµικά παρουσιάζονται και τα επαγγέλµατα των απο-

φοίτων ΤΕΙ και κυρίως το επάγγελµα του τεχνολόγου µηχανικού και του

τεχνολόγου ηλεκτρονικού και τεχνικού βοηθού τηλεπικοινωνιών. Η

χρήση νέων τεχνολογιών ευνοεί τις εξελίξεις στην απασχόληση αυτών

των επαγγελµάτων. Στην περίπτωση των τεχνικών βοηθών του ιατρικού

κλάδου διαφαίνεται σταθερότητα (διαιτολόγοι, φυσιοθεραπευτές) ενώ

στην περίπτωση των βοηθών φαρµακοποιών µείωση. Αντιθέτως στους

νοσοκόµους αναµένεται αύξηση της απασχόλησης.

Οι µεσίτες χρηµατιστηριακών αξιών και οι µεσίτες ακίνητης περιου-

σίας συγκαταλέγονται στα επαγγέλµατα στα οποία αναµένεται µείωση

της απασχόλησης. Οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται προφανώς στις εξελί-

ξεις στους σχετικούς κλάδους τα τελευταία έτη.

Οι βοηθοί λογιστών αλλά και οι υπάλληλοι λογιστηρίου αναµένεται να

αυξηθούν σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των επιχειρήσεων. Ανάλογες είναι

οι εκτιµήσεις για τους γραµµατείς. Στα τουριστικά επαγγέλµατα εκτιµάται

αύξηση της απασχόλησης στους σερβιτόρους αλλά µείωση στους µάγει-

ρες. Ιδιαίτερα θετικές αναµένονται οι εξελίξεις για τους κοµµωτές και

αισθητικούς. Για τα επαγγέλµατα των πωλητών θετικές εκτιµήσεις γίνονται

για τους εξειδικευµένους πωλητές και αρνητικές για τους «απλούς»

πωλητές υποδηλώνοντας τις ανάγκες κατάρτισης στο επάγγελµα αυτό.

Στα τεχνικά επαγγέλµατα, οι µηχανικοί αυτοκινήτων και οι µηχανικοί

και συντηρητές ηλεκτρονικού εξοπλισµού εκτιµούνται ως ιδιαιτέρως

δυναµικά επαγγέλµατα. Η µειωµένη δυναµική των ειδικοτήτων της υφα-

ντουργίας υπογραµµίζει τα προβλήµατα του κλάδου. Η δυναµική που

διαγράφεται για ορισµένες κατηγορίες ανειδίκευτων εργατών όπως των

ανειδίκευτων εργατών γεωργίας και κτηνοτροφίας υπογραµµίζει την

αυξηµένη ζήτηση που υπάρχει για τα επαγγέλµατα αυτά, η οποία βέβαια

καλύπτεται σε µεγάλο βαθµό από αλλοδαπό εργατικό δυναµικό. Οι ανα-

λυτικές εκτιµήσεις των επιχειρήσεων παρουσιάζονται στον ακόλουθο
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πίνακα. Θα πρέπει πάντως να επισηµανθεί ότι οι εκτιµήσεις αυτές δεν

βασίζονται στην αναµενόµενη εξέλιξη της απασχόλησης στις ίδιες τις

επιχειρήσεις αλλά σε γενικότερες εκτιµήσεις που έχουν οι εκπρόσωποι

των επιχειρήσεων για τις ειδικότητες του κλάδου τους.

¶›Ó·Î·˜ 3: ∂ÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÈ‰È-
ÎÔÙ‹ÙˆÓ 2
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÚÈıÌfi˜ (A) - (B)
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ 
ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ı· ÌÂÈˆıÔ‡Ó ÔÈ

ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ·
ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË

ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· 
(A) (B)

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛË˜ Î·È 85 0 85
‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹-
ÛÂˆÓ ÌÂ 10 ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜
ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜

ÕÏÏ· ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙÈÎ¿ ÛÙÂÏ¤¯Ë 11 0 11
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂ 10 ‹ ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜

¢ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜ 353 0 353
Î·È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ 
Î·È ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›ˆÓ Ô˘ ··Û¯Ô-
ÏÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ 9 ¿ÙÔÌ·

ÕÏÏÔÈ ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚË- 8 0 8
Ì·Ù›Â˜ Î·È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ 
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó
Ì¤¯ÚÈ 9 ¿ÙÔÌ·

ÃËÌÈÎÔ› (ÂÎÙfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ) 78 354 -276

°ÂˆÏfiÁÔÈ Î·È ÁÂˆÊ˘ÛÈÎÔ› 5 4 1

2 Στον πίνακα αυτό δεν περιλαµβάνονται οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών λόγω του µικρού αριθµού των επι-
χειρήσεων του κλάδου της εκπαίδευσης στο δείγµα.
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÚÈıÌfi˜ (A) - (B)
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ 
ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ı· ÌÂÈˆıÔ‡Ó ÔÈ

ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ·
ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË

ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· 
(A) (B)

™¯Â‰È·ÛÙ¤˜, ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Î·È 87 3 84
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ¤˜ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜, ÔÏÂÔ‰fiÌÔÈ, 537 406 131
Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ

¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ÌË¯·ÓÈÎÔ› 1594 954 640

∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ÌË¯·ÓÈÎÔ› 416 53 363

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ÌË¯·ÓÈÎÔ› Î·È 7 0 7
ÌË¯·ÓÈÎÔ› ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ

ªË¯·ÓÔÏfiÁÔÈ ÌË¯·ÓÈÎÔ› 491 8 483

ÃËÌÈÎÔ› ÌË¯·ÓÈÎÔ› 12 0 12

∆ÔÔÁÚ¿ÊÔÈ ÌË¯·ÓÈÎÔ› 118 4 114

ÕÏÏÔÈ ÌË¯·ÓÈÎÔ› 3 0 3

µÈÔÏfiÁÔÈ 301 0 301

°ÂˆfiÓÔÈ 531 9 522

π·ÙÚÔ› 3 111 -108

∫ÙËÓ›·ÙÚÔÈ 645 0 645

º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› 356 800 -444

§ÔÁÈÛÙ¤˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ∞∂π 2734 364 2370

™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ 29 0 29
ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÚÈıÌfi˜ (A) - (B)
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ 
ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ı· ÌÂÈˆıÔ‡Ó ÔÈ

ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ·
ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË

ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· 
(A) (B)

∞Ó·Ï˘Ù¤˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·ÁÔÚ¿˜ 369 0 369

√ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ 61 0 61

∫ÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ 52 0 52

¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ 4 4 0

°Ï‡ÙÂ˜, ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ 262 0 262

¢ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÓÔÌÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ 0 4 -4

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ 357 3 354
Î·È ÙÂ¯ÓÔÏfiÁÔÈ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔÈ

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ 338 290 48

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› Î·È 407 0 407
ÙÂ¯ÓÈÎÔ› ‚ÔËıÔ› ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ÌË¯·ÓÈÎÔ› 1096 22 1074

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ¯ËÌÈÎÔ› ÌË¯·ÓÈÎÔ› 357 3 354

™¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ 410 353 57
Û¯Â‰›Ô˘

∆Â¯ÓÈÎÔ› ‚ÔËıÔ› ·Ó·Ï˘ÙÒÓ Î·È 32 4 28
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ 26 54 -28
ÂÈÎÔÓÔÏËÙÈÎÔ‡ Î·È 
Ë¯ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡

∞ÍÈˆÌ·ÙÈÎÔ› Î·Ù·ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ 27 0 27
Î·È ÏÔËÁÔ› ÏÔ›ˆÓ
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÚÈıÌfi˜ (A) - (B)
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ 
ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ı· ÌÂÈˆıÔ‡Ó ÔÈ

ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ·
ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË

ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· 
(A) (B)

∂ÈıÂˆÚËÙ¤˜ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜, 7 0 7
˘ÁÂ›·˜ Î·È ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ÁÂˆÔÓ›·˜ 22 4 18

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ‰ËÌfiÛÈ·˜ 16 0 16
˘ÁÂ›·˜ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

¢È·ÈÙÔÏfiÁÔÈ 3 0 3

º˘ÛÈÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜ 4 0 4

µÔËıÔ› Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ 60 643 -583

¡ÔÛÔÎfiÌÔÈ 113 0 113

ªÂÛ›ÙÂ˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ 0 353 -353
Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÍÈÒÓ

™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ 0 7 -7
Ù·ÍÈ‰ÈˆÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ
·Î¤ÙˆÓ

ªÂÛ›ÙÂ˜ ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ 22 353 -331

¶ÚfiÛˆ· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó 353 0 353
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 
ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈ-
ÛÙˆÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ
ˆÏ‹ÛÂˆÓ

∫·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚÂ˜ Î·È 48 0 48
Ú¿ÎÙÔÚÂ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÚÈıÌfi˜ (A) - (B)
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ 
ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ı· ÌÂÈˆıÔ‡Ó ÔÈ

ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ·
ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË

ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· 
(A) (B)

°Ú·ÌÌ·ÙÂ›˜ ·ÓÒÙÂÚˆÓ 45 0 45
‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÛÙÂÏÂ¯ÒÓ

µÔËıÔ› ÏÔÁÈÛÙÒÓ 2473 291 2182

¢È·ÎÔÛÌËÙ¤˜, ÂÌÔÚÈÎÔ› 151 355 -204
Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜

ªÔ˘ÛÈÎÔ›, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜, 0 342 -342
¯ÔÚÂ˘Ù¤˜

∞ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ Î·È ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ 294 7 287
ÙÂ¯ÓÈÎÔ› Â› ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ

¶ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 290 0 290

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ 176 0 176
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ 562 11 551
ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ 61 3 58
ÌË¯·ÓÒÓ

°Ú·ÌÌ·ÙÂ›˜ 919 110 809

µÔËıÔ› ÏÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ 1105 510 595

ÕÏÏÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ 111 0 111
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

∞ÔıËÎ¿ÚÈÔÈ Î·È ˙˘ÁÈÛÙ¤˜ 1170 452 718
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÚÈıÌfi˜ (A) - (B)
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ 
ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ı· ÌÂÈˆıÔ‡Ó ÔÈ

ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ·
ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË

ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· 
(A) (B)

À¿ÏÏËÏÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ 23 192 -169
˘ÏÈÎÒÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜

À¿ÏÏËÏÔÈ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 26 27 -1
ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ

§ÔÈÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ 56 72 -16

À¿ÏÏËÏÔÈ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË˜ 
ÂÏ·ÙÒÓ

∆·Ì›Â˜ Î·È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¤Î‰ÔÛË˜ 388 11 377
ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ

∆·ÌÂÈÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ 3 3 0
˘¿ÏÏËÏÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ

À¿ÏÏËÏÔÈ Ù·ÍÈ‰ÈˆÙÈÎÒÓ 156 194 -38
ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ

À¿ÏÏËÏÔÈ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È 43 388 -345
ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ ÂÏ·ÙÒÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙËÏÂÊˆÓÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ 23 4 19

•ÂÓ·ÁÔ› 1 22 -21

¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜, ÔÈÎÔÓfiÌÔÈ, 852 261 591
·Ú¯Èı·Ï·ÌËfiÏÔÈ

ª¿ÁÂÈÚÔÈ 1070 1736 -666

™ÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ 6303 3967 2336
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÚÈıÌfi˜ (A) - (B)
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ 
ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ı· ÌÂÈˆıÔ‡Ó ÔÈ

ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ·
ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË

ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· 
(A) (B)

∫ÔÌÌˆÙ¤˜, ÎÔ˘ÚÂ›˜, ·ÈÛıËÙÈÎÔ› 2811 1712 1099

∆·ÍÈ‰ÈˆÙÈÎÔ› Û˘ÓÔ‰Ô› 0 5 -5

∂ÈÛÚ¿ÎÙÔÚÂ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ 5 17 -12
Ì¤ÛˆÓ

¶Ú·ÎÙÈÎÔ› ‚ÔËıÔ› ÎÙËÓÈ¿ÙÚˆÓ, 6 53 -47
Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ

∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ 7 0 7
˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜

¶ˆÏËÙ¤˜ ÛÂ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 8043 20704 -12661

¶ˆÏËÙ¤˜ ÛÂ ˘·›ıÚÈÂ˜ ·ÁÔÚ¤˜ 42 0 42

∫·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ·Óı¤ˆÓ 0 258 -258

°ÂˆÚÁÔ› ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ 0 0 0
Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· ‰¤ÓÙÚˆÓ, ·Ì¤ÏˆÓ

°ÂˆÚÁÔ› ÔÏ˘Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ 0 0 0

¶ÚÔ‚·ÙÔÙÚfiÊÔÈ 0 176 -176

ÃÔÈÚÔÙÚfiÊÔÈ 0 15 -15

¢·ÛÔÎfiÌÔÈ, ˘ÏÔÙfiÌÔÈ 0 90 -90

π¯ı˘ÔÙÚfiÊÔÈ 0 248 -248

ªÂÙ·ÏÏˆÚ‡¯ÔÈ Î·È Ï·ÙfiÌÔÈ 0 1 -1

°ÔÌˆÙ¤˜ Î·È ˘ÚÔ‰fiÙÂ˜ 0 4 -4
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÚÈıÌfi˜ (A) - (B)
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ 
ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ı· ÌÂÈˆıÔ‡Ó ÔÈ

ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ·
ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË

ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· 
(A) (B)

ÃÙ›ÛÙÂ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó 369 922 -553
ÙÔ‡‚Ï· Î·È ¤ÙÚÂ˜

ªÂÙ·Ù˙‹‰Â˜ Î·È ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜ 0 48 -48
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÌˆÛ·˚ÎÒÓ

•˘ÏÔ˘ÚÁÔ› Î·È Ì·Ú·ÁÎÔ› 284 931 -647

™Ô‚·Ù˙‹‰Â˜, ·ÌÌÔÎÔÓÈ·ÛÙ¤˜ 706 0 706

À‰Ú·˘ÏÈÎÔ› 240 353 -113

∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 988 589 399

∂ÈÛÙÚˆÙ¤˜ ‰·¤‰ˆÓ Î·È 353 464 -111
ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÙÔ›¯ˆÓ

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË˜ 57 0 57
˘·ÏÔÈÓ¿ÎˆÓ

∂Ï·ÈÔ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ 11 353 -342

™˘ÁÎÔÏÏËÙ¤˜ Î·È ÊÏÔÁÔÎfiÙÂ˜ 68 31 37
ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ

∂Ï·ÛÌ·ÙÔ˘ÚÁÔ›, Ê·ÓÔÔÈÔ› 1416 636 780

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Î·È 340 4 336
·Ó¤ÁÂÚÛË˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ 
‰ÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ 26 0 26
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ (¢‡ÙÂ˜)
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÚÈıÌfi˜ (A) - (B)
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ 
ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ı· ÌÂÈˆıÔ‡Ó ÔÈ

ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ·
ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË

ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· 
(A) (B)

™È‰ËÚÔ˘ÚÁÔ› 4 301 -297

∫·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙ¤˜ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ 53 0 53

ƒ˘ıÌÈÛÙ¤˜ Î·È Ú˘ıÌÈÛÙ¤˜- 32 342 310
¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÌË¯·ÓÒÓ

ªË¯·ÓÈÎÔ› ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ 3008 2204 804

ªË¯·ÓÈÎÔ› Î·È ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤˜ 420 908 488
ÁÂˆÚÁÈÎÒÓ, ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ 
‹ ¿ÏÏˆÓ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ

∏ÏÂÎÙÚÔÙÂ¯Ó›ÙÂ˜, ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤˜ 1148 600 548
Î·È Û˘ÓÙËÚËÙ¤˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ
ÌË¯·ÓÒÓ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡

∂Ê·ÚÌÔÛÙ¤˜, ÌË¯·ÓÈÎÔ› Î·È 814 1 813
Û˘ÓÙËÚËÙ¤˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡
ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ Á˘·ÏÈÔ‡ 5 0 5

∆˘ÔÁÚ¿ÊÔÈ 369 290 79

Ã·Ú¿ÎÙÂ˜ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜ 137 0 137

∫ÔÛÌËÌ·ÙÔÔÈÔ› Î·È ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜ 0 383 -383
ÔÏ‡ÙÈÌˆÓ Ï›ıˆÓ

∞ÁÁÂÈÔÏ¿ÛÙÂ˜ 0 22 -22

∆˘ÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÛÙÔÈ¯ÂÈÔı¤ÙÂ˜ 0 290 -290
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÚÈıÌfi˜ (A) - (B)
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ 
ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ı· ÌÂÈˆıÔ‡Ó ÔÈ

ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ·
ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË

ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· 
(A) (B)

™ÙÂÚÂÔÙ‡Â˜ Î·È Á·Ï‚·ÓÔÏ¿ÛÙÂ˜ 0 53 -53
ÎÏÈÛ¤ (ÙÛÈÁÎÔÁÚ¿ÊÔÈ)

µÈ‚ÏÈÔ‰¤ÙÂ˜ 5 0 5

™Ê·ÁÂ›˜, ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜ 185 87 98
ÎÚÂ¿ÙˆÓ, ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ

∞ÚÙÔÔÈÔ›, ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙÂ˜ 1014 947 67

¶·Ú·ÛÎÂ˘·ÛÙ¤˜ Á·Ï·ÎÙÔÎÔ- 7 10 -3
ÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·ÓÔ‡ 3 0 3

∂ÈÏÔÔÈÔ› 376 777 -401

ƒ˘ıÌÈÛÙ¤˜ Î·È Ú˘ıÌÈÛÙ¤˜- 0 342 -342
¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Í‡ÏÔ˘

ÀÊ·ÓÙ¤˜, Ï¤ÎÙÂ˜ 26 112 -86

ƒ¿ÊÙÂ˜ 190 1792 -1602

∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ ·ÙÚfiÓ Î·È ÎfiÙÂ˜ 11 197 -186
˘Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ

°·˙ˆÙ¤˜, ÎÂÓÙËÙ¤˜ 357 967 -610

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ‚˘ÚÛÔ‰Â„›·˜ 2 0 2

ÀÔ‰ËÌ·ÙÔÔÈÔ› 115 414 -299
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÚÈıÌfi˜ (A) - (B)
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ 
ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ı· ÌÂÈˆıÔ‡Ó ÔÈ

ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ·
ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË

ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· 
(A) (B)

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 26 0 26
¯ËÌÈÎ‹˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ·ÔÙÂÊÚˆÙÈÎÒÓ 5 0 5
ÎÏÈ‚¿ÓˆÓ, ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 
‡‰ÚÂ˘ÛË˜ Î·È Û˘Ó·ÊÒÓ
ÛÙ·ıÂÚÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÎÏÈ‚¿ÓˆÓ 0 5 -5
ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›·˜

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 0 1 -1
·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¯·ÚÙÔÔÏÙÔ‡

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÌË¯·ÓÒÓ 33 4 -19
·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜
ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 28 0 28
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÛÈÌ¤ÓÙÔ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 5 0 5
Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ 
Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÊÈÏÌ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 11 534 -523
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÂÏ·ÛÙÈÎfi

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 26 4 22
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Í‡ÏÔ˘
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÚÈıÌfi˜ (A) - (B)
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ 
ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ı· ÌÂÈˆıÔ‡Ó ÔÈ

ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ·
ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË

ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· 
(A) (B)

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÎÙ˘ˆÙÈÎÒÓ 26 0 26
ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·˜ 26 0 26
Î·È ÊÈÓÈÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 4 0 4
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ¯·ÚÙ›

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ÚÔ·Ú·- 0 383 -383
ÛÎÂ˘‹˜ ÈÓÒÓ, ÎÏˆÛÙÈÎÒÓ
ÌË¯·ÓÒÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ˘Ê·ÓÙÈÎÒÓ ÌË¯·ÓÒÓ 0 22 -22

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ÚÔ·Ú·- 0 22 -22
ÛÎÂ˘‹˜ ÁÔ‡Ó·˜ Î·È ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ˘Ê·ÓÙÔ˘Ú- 0 27 -27
Á›·˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÈ‰ÒÓ 
·fi ‰¤ÚÌ· Î·È ÁÔ‡Ó·

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÏÂÎÙÈÎÒÓ ÌË¯·ÓÒÓ 1 3 -2

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ‚·Ê‹˜ 1 0 1

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ 355 459 -104
Ï˘ÓÙËÚ›ˆÓ, 
ÛÙÂÁÓÔÎ·ı·ÚÈÛÙËÚ›ˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ÂÂÍÂÚÁ·- 7 0 7
Û›·˜ ÎÚÂ¿ÙˆÓ Î·È „·ÚÈÒÓ
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÚÈıÌfi˜ (A) - (B)
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ 
ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ı· ÌÂÈˆıÔ‡Ó ÔÈ

ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ·
ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË

ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· 
(A) (B)

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·ÚÙÔÔÈ›·˜, 33 0 33
˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈÎ‹˜

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ 1 2 -1
ÔÙÔÔÈ›·˜

™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤˜ 26 53 -27
ÌË¯·ÓÒÓ

™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËÙ¤˜ ËÏÂÎÙÚÔÏÔ- 2 0 2
ÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡

ÕÏÏÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ 7 58 -51

™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËÙ¤˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ 0 6 -6
·fi Ì¤Ù·ÏÏÔ, ÂÏ·ÛÙÈÎfi

√‰ËÁÔ› ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ 3 0 3

√‰ËÁÔ› ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ù·Í› 1476 1159 317
Î·È ÌÈÎÚÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ

√‰ËÁÔ› ÏÂˆÊÔÚÂ›ˆÓ Î·È ÙÚ·Ì 365 26 339

√‰ËÁÔ› ÊÔÚÙËÁÒÓ 2024 2131 -107

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ¯ˆÌ·ÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ 667 260 407
ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÂÚ·ÓÒÓ 2 4 -2

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ¯ÂÈÚÔÎ›ÓËÙˆÓ 9 0 9
ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ·Ó‡„ˆÛË˜
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÚÈıÌfi˜ (A) - (B)
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ 
ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ı· ÌÂÈˆıÔ‡Ó ÔÈ

ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ·
ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË

ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· 
(A) (B)

∫·ı·ÚÈÛÙ¤˜ ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ, 1366 1226 140
ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›ˆÓ, ¿ÏÏˆÓ ¯ÒÚˆÓ

¶Ï‡ÓÙÂ˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ 4 1 3

∫·ı·ÚÈÛÙ¤˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, 53 71 -18
·Ú·ı‡ÚˆÓ

∞ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔÈ, ·¯ıÔÊfiÚÔÈ 1125 647 478
·ÔÛÎÂ˘ÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔ‰ÂÌ¿ÙˆÓ

£˘ÚˆÚÔ›, Ê‡Ï·ÎÂ˜ 6 0 6

™˘ÏÏ¤ÎÙÂ˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ 8 0 8

∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÁÂˆÚÁ›·˜ 784 2 782
Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜

∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÔÚ˘¯Â›ˆÓ 0 2 -2
Î·È Ï·ÙÔÌÂ›ˆÓ

∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ 0 37 -37

∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜ Î·Ù·- 74 26 48
ÛÎÂ˘‹˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ ‰ÚfiÌˆÓ

∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜ 695 305 390
ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎÒÓ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ

ºÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙˆÙ¤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈ- 1194 1606 -412
ÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ, ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿ÙÂ˜



Αναφορικά µε τη διάρθρωση της απασχόλησης κατά επαγγελµατική

κατηγορία η µέχρι τώρα παρουσίαση επικεντρώθηκε αφενός στη συχνό-

τητα εµφάνισης των ειδικοτήτων στις επιχειρήσεις (Πίνακας 2) και αφε-

τέρου στις εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την εξέλιξη της απασχόλη-

σης στον κλάδο τους. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε την αναλυτική επαγ-

γελµατική διάρθρωση της απασχόλησης ανά ειδικότητα το 2003 στις

ιδιωτικές επιχειρήσεις και την αναµενόµενη µεταβολή της σε τρία έτη

στις ίδιες επιχειρήσεις. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στους Πίνακες

4-12. Οι πίνακες αυτοί παρέχουν περισσότερο ακριβείς εκτιµήσεις για

την εξέλιξη της απασχόλησης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται η αναµενόµενη εξέλιξη των διευθυντι-

κών επαγγελµάτων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας στις µεγαλύτε-

ρες επιχειρήσεις δηλαδή τις επιχειρήσεις που απασχολούν 10 ή περισ-

σότερα άτοµα, στις ειδικότητες των διευθυντών αναµένεται σταθερότη-

τα ή αύξηση της απασχόλησης. Ιδιαιτέρως δυναµικά είναι τα επαγγέλµα-

τα των διευθυντών επιχειρήσεων στον κλάδο του εµπορίου, των διευθυ-

ντών προσωπικού και εργασιακών σχέσεων και των διευθυντών προµη-

θειών. Στις µικρότερες επιχειρήσεις αναµένεται να αυξηθούν οι θέσεις

διευθυντών γεωργικοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων ενώ αναµένεται µείω-

ση των υπολοίπων διευθυντικών θέσεων στις µικρές επιχειρήσεις λόγω

της αναδιάρθρωσης που αναµένεται ως προς το µέγεθος των επιχειρή-

σεων αυτών.

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι θέσεις απασχόλησης στα επιστη-

µονικά επαγγέλµατα το 2003 στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και η προσδο-

κώµενη απασχόληση στις ίδιες ειδικότητες το 2006. Στα περισσότερα

επιστηµονικά επαγγέλµατα αναµένεται αύξηση της απασχόλησης εποµέ-

νως τα επαγγέλµατα αυτά στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται από δυνα-

µισµό. Στα επαγγέλµατα της πληροφορικής αναµένεται να δηµιουργη-

θούν αρκετές νέες θέσεις απασχόλησης. Ιδιαιτέρως δυναµικά είναι επί-

σης και τα επαγγέλµατα των µηχανικών και κυρίως των πολιτικών µηχα-
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νικών, των ηλεκτρολόγων µηχανικών και των µηχανολόγων µηχανικών. Οι

θέσεις απασχόλησης για ιατρικά επαγγέλµατα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις

αναµένεται να αυξηθούν ελαφρώς µέχρι το 2006. Οι λογιστές οι οποίοι

είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ είναι ιδιαιτέρως δυναµικό επάγγελµα ενώ σηµαντική

αύξηση θέσεων αναµένεται και στο επάγγελµα των αναλυτών έρευνας

αγοράς.

Τα επαγγέλµατα των πτυχιούχων ΤΕΙ παρουσιάζουν επίσης αξιόλογο

δυναµισµό και παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. Ιδιαιτέρως δυναµικά είναι

τα επαγγέλµατα των τεχνολόγων ηλεκτρολόγων, των τεχνολόγων ηλε-

κτρονικών και των τεχνολόγων µηχανικών. Επίσης άλλες ειδικότητες που

χρησιµοποιούν νέες τεχνολογίες όπως οι τεχνικοί βοηθοί αναλυτών και

προγραµµατιστών Η/Υ είναι αρκετά δυναµικές.∆υναµικά είναι επίσης τα

επαγγέλµατα των τεχνολόγων στις επιστήµες της βιολογίας και της ιατρι-

κής στα οποία ανήκουν οι φυσιοθεραπευτές, οι νοσοκόµοι και άλλες

ειδικότητες. Μεγάλο δυναµισµό παρουσιάζουν τα επαγγέλµατα των εξει-

δικευµένων πωλητών αν και είναι ένα ήδη πολυπληθές επάγγελµα. Σε

θέσεις βοηθών λογιστών όπως και στην περίπτωση των λογιστών ανα-

µένεται να δηµιουργηθούν αρκετές θέσεις απασχόλησης. Τέλος οι δια-

κοσµητές και οι εµπορικοί σχεδιαστές αναµένεται να αυξηθούν σηµαντι-

κά. Γενικά τα επαγγέλµατα των τεχνολόγων και τεχνικών βοηθών για

πολλά από τα οποία απαιτείται πτυχίο ΤΕΙ περιλαµβάνουν πολλές «νέες»

ειδικότητες οι οποίες εµφανίζουν υψηλή ζήτηση.

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται η παρούσα απασχόληση στις ειδικότη-

τες των υπαλλήλων γραφείου και η προσδοκώµενη απασχόληση στις

ειδικότητες αυτές το 2006. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας

τα επαγγέλµατα αυτά χαρακτηρίζονται από δυναµισµό κυρίως λόγω της

αναµενόµενης αύξησης του µεριδίου των υπηρεσιών στην οικονοµία.

Ιδιαιτέρως δυναµικά είναι τα επαγγέλµατα των γραµµατέων και των υπαλ-

λήλων λογιστηρίων. Ειδικότερα για τους λογιστές φαίνεται ότι υπάρχει

ζήτηση για όλες τις βαθµίδες αυτού του επαγγέλµατος.

260



Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα ευρήµατα της έρευνας πεδίου για

την παρούσα και προσδοκώµενη απασχόληση για τους απασχολούµενους

στην παροχή υπηρεσιών και τους πωλητές. Στην οµάδα αυτή ανήκουν τα

τουριστικά επαγγέλµατα, οι κοµµωτές και άλλες ειδικότητες παροχής προ-

σωπικών υπηρεσιών και οι πωλητές. Στο σύνολό τους και τα επαγγέλµατα

αυτά χαρακτηρίζονται από δυναµισµό λόγω της ανάπτυξης των υπηρε-

σιών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ορισµένα από τα επαγγέλµατα αυτά είναι ήδη

πολυπληθή όπως οι µάγειροι, οι σερβιτόροι και κυρίως οι πωλητές, αναµέ-

νεται όµως ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια αύξησης της απασχόλη-

σης σε αυτά. Το εύρηµα αυτό συνδυαζόµενο µε προηγούµενα ευρήµατα

της έρευνας για την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και κλάδων οδηγεί στο

συµπέρασµα ότι η αναβάθµιση των προσόντων και δεξιοτήτων των εργα-

ζοµένων στα επαγγέλµατα αυτά µπορεί να συµβάλλει στη διατήρηση των

θέσεων και στην περαιτέρω δυναµική των σχετικών κλάδων.

Στον Πίνακα 9 παρουσιάζουµε την παρούσα και προσδοκώµενη

διάρθρωση της απασχόλησης για τους ειδικευµένους γεωργούς, κτηνο-

τρόφους και αλιείς. Λόγω του υψηλού αριθµού αυτοαπασχολουµένων

στις ειδικότητες αυτές, η απασχόληση που παρουσιάζεται στον πίνακα

υπολείπεται της συνολικής απασχόλησης στα επαγγέλµατα αυτά. Πάντως

όσον αφορά στους απασχολούµενους µε τις προαναφερθείσες ειδικό-

τητες σε επιχειρήσεις αναµένεται σταθερότητα απασχόλησης (µε εξαί-

ρεση τους δασοκόµους). Αν λάβουµε βέβαια υπόψη µας και το σύνολο

των αυτοαπασχολουµένων στον κλάδο, διαχρονικά η απασχόληση στα

επαγγέλµατα αυτά µειώνεται σηµαντικά.

Οι αναµενόµενες εξελίξεις στα επαγγέλµατα των ειδικευµένων τεχνι-

τών παρουσιάζονται στον Πίνακα 10. Στην κατηγορία αυτή η κατάσταση

που παρουσιάζεται είναι µικτή και περιλαµβάνει επαγγέλµατα δυναµικά,

επαγγέλµατα σταθερά καθώς και επαγγέλµατα στα οποία αναµένεται

συρρίκνωση της απασχόλησης. Στα δυναµικά επαγγέλµατα της οµάδας

αυτής ανήκουν µεταξύ άλλων οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι επι-
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στρωτές δαπέδων, οι τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων, οι ελαιοχρω-

µατιστές και οι τεχνίτες µεταλλικών κατασκευών. Ορισµένες άλλες περισ-

σότερο παραδοσιακές ειδικότητες στις κατασκευές (όπως οι χτίστες)

διακρίνονται από σταθερότητα ή και προσδοκώµενη µείωση της απα-

σχόλησης. Από σηµαντικό δυναµισµό χαρακτηρίζονται οι ειδικότητες

των µηχανικών αυτοκινήτων, των µηχανικών µηχανηµάτων, των ηλεκτρο-

τεχνιτών και των εφαρµοστών ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Σε ειδικότητες

αυτές αναµένεται σηµαντική αύξηση των θέσεων απασχόλησης τα επό-

µενα έτη. Στις ορισµένες ειδικότητες του κλάδου της κλωστοϋφαντουρ-

γίας και υποδηµατοποιίας αναµένεται µείωση της απασχόλησης ενώ σε

άλλες σταθερότητα ή και αύξηση της απασχόλησης. Στους κλάδους

αυτούς διαφαίνονται αναδιαρθρώσεις οι οποίες θα επηρεάσουν και την

διάρθρωση της απασχόλησης στις επιµέρους ειδικότητες.

Τα σχετικά ευρήµατα για τις ειδικότητες των χειριστών βιοµηχανικών

εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 11. Στα

περισσότερα από τα επαγγέλµατα αυτής της οµάδος δεν αναµένονται

µεγάλες µεταβολές του αριθµού των απασχολουµένων. Εξαίρεση αποτε-

λούν τα επαγγέλµατα των χειριστών εργαλειοµηχανών παραγωγής

µεταλλικών προϊόντων, των χειριστών µηχανών παραγωγής προϊόντων

από χαρτί, των χειριστών µηχανών πλυντηρίων και των χειριστών µηχα-

νών αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής τα οποία εµφανίζουν αξιοσηµείωτο

δυναµισµό. Σε ορισµένους κλάδους οι οποίοι χαρακτηρίζονται από

δυναµισµό όπως οι γαλακτοβιοµηχανίες, αναµένεται µείωση του αριθµού

των χειριστών µηχανών πιθανώς λόγω τεχνολογικών εξελίξεων στον

κλάδο µε τις οποίες υποκαθίστανται ορισµένες χειρονακτικές εργασίες

µε µηχανήµατα. Σηµαντικός είναι και ο δυναµισµός των επαγγελµάτων

των οδηγών, η ζήτηση των οποίων καλύπτεται σε σηµαντικό βαθµό από

αλλοδαπό εργατικό δυναµικό.

Τέλος στον Πίνακα 12 παρουσιάζεται η παρούσα και προσδοκώµενη

διάρθρωση της απασχόλησης για τους ανειδίκευτους εργάτες και µικρο-
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επαγγελµατίες. Σε ορισµένα από αυτά τα επαγγέλµατα όπως τους καθα-

ριστές γραφείων, τους µεταφορείς µικρών δεµάτων, τους ανειδίκευτους

εργάτες στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και στη µεταποίηση και τους

λιµενεργάτες φαίνεται ότι θα υπάρξει αύξηση της ζήτησης τα επόµενα

έτη. Σε πολλά από τα ανωτέρω επαγγέλµατα η υπάρχουσα ζήτηση αλλά

και η προσδοκώµενη αύξηση της ζήτησης καλύπτεται µε αλλοδαπό

εργατικό δυναµικό.

¶›Ó·Î·˜ 4: ¶·ÚÔ‡Û· Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙË˜ ··Û¯fiÏË-
ÛË˜: ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ Î·È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

°ÂÓÈÎÔ› ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 934 835 - 99
ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 10 ‹ 
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ·

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È 392 401 9
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂÎÌÂÙ·Ï-
ÏÂ‡ÛÂˆÓ ÛÙË ÁÂˆÚÁ›·-ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·,
ı‹Ú·, ‰¿ÛË Î·È ·ÏÈÂ›· ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜
··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 10 ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
¿ÙÔÌ·

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È 11.651 11.594 - 57
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹-
ÛÂˆÓ ÔÚ˘¯Â›ˆÓ, ÌÂÙ·Ô›ËÛË˜ Î·È
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ··Û¯ÔÏÔ‡-
ÓÙ·È 10 ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ·

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È ÏÂÈ- 1.719 1.767 48
ÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ‰ÔÌÈÎÒÓ
¤ÚÁˆÓ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È
10 ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ·
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È ÏÂÈ- 22.697 23.232 535
ÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
¯ÔÓ‰ÚÈÎÔ‡ Î·È ÏÈ·ÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘
ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 10 ‹ 
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ·

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È ÏÂÈ- 5.678 5.718 40
ÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ
Î·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 10 ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ·

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È 3.916 3.924 8
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹-
ÛÂˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜ 
Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ 
··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 10 ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
¿ÙÔÌ·

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È ÏÂÈ- 5.537 5.568 31
ÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜
ÛÂ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ··-
Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 10 ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
¿ÙÔÌ·

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È ÏÂÈ- 728 728 0
ÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 
·ÚÔ¯‹˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ,
Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘Ó·ÊÒÓ 
˘ËÚÂÛÈÒÓ

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È 1.219 1.217 - 2
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹-
ÛÂˆÓ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È
10 ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ·
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 5.857 5.926 69
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ··Û¯Ô-
ÏÔ‡ÓÙ·È 10 ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ·

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÁ·- 13.424 13.673 249
ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 
ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 10 
‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ·

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ¤ÚÂ˘Ó·˜ 8.015 8.094 79
·ÁÔÚ¿˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜
··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 10 ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
¿ÙÔÌ·

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛË˜ Î·È ‰ËÌÔ- 3.315 3.297 - 18
Û›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÈ˜
ÔÔ›Â˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 10 ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ·

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ÚÔÌËıÂÈÒÓ Î·È 2.849 2.951 102
‰È·ÓÔÌÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÈ˜ 
ÔÔ›Â˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 10 ‹ 
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ·

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ÌË¯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛË˜ 905 908 3
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ··Û¯Ô-
ÏÔ‡ÓÙ·È 10 ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ·

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È 814 809 - 5
·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÈ˜ 
ÔÔ›Â˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 10 ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ·

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ- 260 259 - 1
ÍË˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜
··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 10 ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
¿ÙÔÌ·
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

¢ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜ Î·È 5.349 5.598 249
ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÛÂ ÁÂˆÚÁÔÎÙËÓÔ-
ÙÚÔÊÈÎ¤˜ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ‡ÛÂÈ˜ ÛÙË ı‹Ú·,
Ù· ‰¿ÛË Î·È ÙËÓ ·ÏÈÂ›· ÔÈ ÔÔ›Â˜ 
··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ 9 ¿ÙÔÌ·

¢ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜ Î·È 22.259 22.166 - 93
ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÛÂ ÂÍÔÚ˘ÎÙÈÎ¤˜ Î·È
ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÔÈ 
ÔÔ›Â˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ 9 ¿ÙÔÌ·

¢ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜ Î·È 10.718 9.575 - 1143
ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÛÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ¤˜ 
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó
Ì¤¯ÚÈ 9 ¿ÙÔÌ·

¢ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜ Î·È 322.859 319.888 - 2.971
ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÛÂ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ 
¯ÔÓ‰ÚÈÎÔ‡ Î·È ÏÈ·ÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘
ÔÈ ÔÔ›Â˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ 9 ¿ÙÔÌ·

¢ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜ Î·È 128.733 126.725 - 2.008
ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î·È 
ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›ˆÓ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó
Ì¤¯ÚÈ 9 ¿ÙÔÌ·

¢ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜ Î·È 16.294 16.274 - 20
ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÛÂ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ 
ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜ Î·È 
ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÔÈ ÔÔ›Â˜ 
··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ 9 ¿ÙÔÌ·

¢ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜ Î·È 18.995 18.642 - 353
ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÛÂ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜, ·-
ÚÔ¯‹˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Î‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜
ÔÈ ÔÔ›Â˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ 9 ¿ÙÔÌ·



¶›Ó·Î·˜ 5: ¶·ÚÔ‡Û· Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜:
ÚfiÛˆ· Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· 3
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

¢ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜ Î·È 3.940 3.940 0
ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÛÂ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜, 
·ÚÔ¯‹˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, 
Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ··Û¯Ô-
ÏÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ 9 ¿ÙÔÌ·

ÕÏÏÔÈ ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜ 9.225 9.225 0
Î·È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÛÂ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜
ÔÈ ÔÔ›Â˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ 
9 ¿ÙÔÌ·

EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

º˘ÛÈÎÔ› (ÂÎÙfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ) 87 91 4

ÃËÌÈÎÔ› (ÂÎÙfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ) 2.577 2.786 209

°ÂˆÏfiÁÔÈ, ÁÂˆÊ˘ÛÈÎÔ› 309 308 - 1

ª·ıËÌ·ÙÈÎÔ› (ÂÎÙfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ) 60 60 0

™Ù·ÙÈÛÙÈÎÔ› 23 23 0

™¯Â‰È·ÛÙ¤˜, ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ÚÔÁÚ·Ì- 6.517 7.302 785
Ì·ÙÈÛÙ¤˜ ∏/À

∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜, ÔÏÂÔ‰fiÌÔÈ, 2.713 3.165 452
Û˘ÁÎÔÈÓÈˆÏfiÁÔÈ

3 Τα εκπαιδευτικά επαγγέλµατα δεν περιλαµβάνονται στον πίνακα λόγω του µικρού αριθµού επιχειρήσεων
από τον κλάδο της εκπαίδευσης στο δείγµα.
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ÌË¯·ÓÈÎÔ› 10.388 12.206 1.818

∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ÌË¯·ÓÈÎÔ› 3.367 4.240 873

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ÌË¯·ÓÈÎÔ›, 7.941 8.003 62
ÌË¯·ÓÈÎÔ› ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ

ªË¯·ÓÔÏfiÁÔÈ ÌË¯·ÓÈÎÔ› 7.523 8.395 872

ÃËÌÈÎÔ› ÌË¯·ÓÈÎÔ› 1.562 1.596 34

ªË¯·ÓÈÎÔ› ÔÚ˘¯Â›ˆÓ 376 423 47

Ã·ÚÙÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÙÔÔÁÚ¿ÊÔÈ 1.648 1.612 - 36

ÕÏÏÔÈ ÌË¯·ÓÈÎÔ› 435 490 55

µÈÔÏfiÁÔÈ, ÁÂˆfiÓÔÈ 4.305 5.470 1.165

π·ÙÚÔ›, ÎÙËÓ›·ÙÚÔÈ, Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›4 3.046 3.371 325

ÕÏÏÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ˘ÁÂ›·˜, 269 269 0
ÂÎÙfi˜ ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹˜

§ÔÁÈÛÙ¤˜ (Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ∞∂π) 29.182 31.723 2.541

™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ 414 430 16
ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡

∞Ó·Ï˘Ù¤˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·ÁÔÚ¿˜ 6.337 7.811 1.474

¢ÈÎËÁfiÚÔÈ, ÓÔÌÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ 2.190 2.126 - 64

∞Ú¯ÂÈÔı¤ÙÂ˜, ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔÈ 201 149 -52

√ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ 10.124 10.721 597

4 Σε ορισµένες ειδικότητες που περιλαµβάνονται στον πίνακα, η αυτοαπασχόληση αποτελεί το σύνηθες
καθεστώς απασχόλησης ή το καθεστώς απασχόλησης µεγάλου αριθµού ατόµων. Τέτοιες ειδικότητες είναι οι
γιατροί, οι µηχανικοί, οι δικηγόροι, οι µεταφραστές, οι ψυχολόγοι, οι δηµοσιογράφοι, οι καλλιτέχνες. Στον πίνα-
κα παρουσιάζονται τα στοιχεία που παρέχονται από τις επιχειρήσεις και συνεπώς η απασχόληση που παρου-
σιάζεται για τις ανωτέρω ειδικότητες στον πίνακα υπολείπεται της συνολικής απασχόλησης στον ιδιωτικό
τοµέα.



Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

¶›Ó·Î·˜ 6: ¶·ÚÔ‡Û· Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙË˜ ··Û¯fiÏË-
ÛË˜: ÙÂ¯ÓÔÏfiÁÔÈ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎÔ› ‚ÔËıÔ›
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

∫ÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ 360 418 58

°ÏˆÛÛÔÏfiÁÔÈ, ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ¤˜ 157 157 0

æ˘¯ÔÏfiÁÔÈ 245 248 3

∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› 89 117 28
(Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ∞∂π)

¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ 4.705 4.908 203

°Ï‡ÙÂ˜, ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ 421 455 34

™˘Óı¤ÙÂ˜, ÌÔ˘ÛÈÎÔ› 121 121 0

ÃÔÚÔÁÚ¿ÊÔÈ, ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ 28 28 0

∏ıÔÔÈÔ›, ÛÎËÓÔı¤ÙÂ˜ 62 4 - 58

§ÔÈ¿ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¿ ÛÙÂÏ¤¯Ë 325 325 0
(Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ∞∂π)

EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹

ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ 376 376 0

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ 4.343 5.305 962

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ 3.672 4.796 1.124

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› 4.169 6.428 2.259
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹

ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ÌË¯·ÓÈÎÔ› 9.641 11.687 2.037

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ¯ËÌÈÎÔ› ÌË¯·ÓÈÎÔ› 654 639 - 15

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ÌÂÙ·ÏÏÂÈÔÏfiÁÔÈ 40 40 0

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎÔ› ‚ÔËıÔ› 480 480 0

Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È 

ÌË¯·ÓÈÎ‹˜

™¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ Û¯Â‰›Ô˘ 4.554 4.908 354

∆Â¯ÓÈÎÔ› ‚ÔËıÔ› ·Ó·Ï˘ÙÒÓ, 6.984 7.628 644

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÒÓ ∏/À

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ∏/À 1.871 2.256 385

∂ÏÂÁÎÙ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ÚÔÌfiÙ 3 13 10

ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ, ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÈÎÔÓÔ- 3.210 3.700 490

ÏËÙÈÎÔ‡, Ë¯ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ Î·È 104 107 3

ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ Î·È 346 404 58

ıÂÚ·Â˘ÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡

∞ÍÈˆÌ·ÙÈÎÔ›, ÌË¯·ÓÈÎÔ› 231 231 0

Ó·˘ÛÈÏÔ˝·˜

∞ÍÈˆÌ·ÙÈÎÔ› Î·Ù·ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ 1.017 1.069 52

¶ÈÏfiÙÔÈ, ÏÔËÁÔ› 955 955 0

∂ÈıÂˆÚËÙ¤˜ ÎÙËÚ›ˆÓ, 53 53 0

˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

∂ÈıÂˆÚËÙ¤˜ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘ 987 1.028 41

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ÙË˜ 4.034 4.749 715

‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙË˜ È·ÙÚÈÎ‹˜

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ÁÂˆÔÓ›·˜ 1.256 1.331 75

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ – Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ 68 386 318

ÁÂˆÚÁÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ 945 1.022 77

ªÂÛ›ÙÂ˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ·ÍÈÒÓ 518 555 37

∞ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ 285 584 299

ªÂÛ›ÙÂ˜ ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ 689 957 268

™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù·ÍÈ‰ÈÒÓ 792 830 38

∞ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ, ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ 14.915 15.966 1.051

ÙÂ¯ÓÈÎÔ› Â› ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ

¶ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 2.498 3.070 572

∂ÎÙÈÌËÙ¤˜ 296 301 5

∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÌÂÛ›ÙÂ˜ 382 382 0

∂ÎÙÂÏˆÓÈÛÙ¤˜ 1.266 718 - 548

∫·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚÂ˜ 2.191 2.197 6

°Ú·ÌÌ·ÙÂ›˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ 2.407 2.630 223

À¿ÏÏËÏÔÈ ÓÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ 6.300 6.311 11

µÔËıÔ› ÏÔÁÈÛÙÒÓ 26.485 29.555 3.070

∆Â¯ÓÈÎÔ› ‚ÔËıÔ› ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹˜, 80 102 22

Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ



Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

¶›Ó·Î·˜ 7: ¶·ÚÔ‡Û· Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜:
˘¿ÏÏËÏÔÈ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› 146 146 0
(Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ∆∂π)

¢È·ÎÔÛÌËÙ¤˜, ÂÌÔÚÈÎÔ› Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ 4.930 5.964 1.034

∂ÎÊˆÓËÙ¤˜ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ 122 119 - 3

ªÔ˘ÛÈÎÔ›, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ 5 6.145 3.982 - 2.163

∞ÎÚÔ‚¿ÙÂ˜, ÁÂÏˆÙÔÔÈÔ›, ÎÏfiÔ˘Ó 49 49 0

∂·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ·ıÏËÙ¤˜, ÚÔÔÓËÙ¤˜ 220 220 0

EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

™ÙÂÓÔÁÚ¿ÊÔÈ, ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ¿ÊÔÈ 2.582 2.318 - 264

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ 659 839 180

ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ 14.924 15.682 758

‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÌË¯·ÓÒÓ 4.475 4.688 213

5 Σε ορισµένες ειδικότητες που περιλαµβάνονται στον πίνακα, η αυτοαπασχόληση αποτελεί το σύνηθες
καθεστώς απασχόλησης ή το καθεστώς απασχόλησης µεγάλου αριθµού ατόµων. Στις περιπτώσεις αυτές ανή-
κουν οι καλλιτέχνες και οι αθλητές. Στον πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία που παρέχονται από τις επιχει-
ρήσεις και συνεπώς η απασχόληση που παρουσιάζεται για τις ανωτέρω ειδικότητες στον πίνακα υπολείπεται
της συνολικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα.
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

°Ú·ÌÌ·ÙÂ›˜ 51.395 55.038 3.643

µÔËıÔ› ÏÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ 56.756 59.164 2.408

À¿ÏÏËÏÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 24.038 26.302 2.264

∞ÔıËÎ¿ÚÈÔÈ 32.817 34.618 1.801

À¿ÏÏËÏÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ 19.646 20.485 839

˘ÏÈÎÒÓ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜

À¿ÏÏËÏÔÈ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ 3.401 2.856 - 545

∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ› 38.177 38.164 - 13

À¿ÏÏËÏÔÈ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ 1.749 1.387 - 362

¢ÈÔÚıˆÙ¤˜ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ 455 508 53

°Ú·ÊÂ›˜ 20 20 0

§ÔÈÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ 17.596 17.976 380

∆·Ì›Â˜ 46.078 46.510 432

∆·ÌÂÈÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ 2.112 2.331 219

∂ÈÛÚ¿ÎÙÔÚÂ˜ ¯ÚÂÒÓ 1.528 1.561 33

¶Ú¿ÎÙÔÚÂ˜ ÛÙÔÈ¯ËÌ¿ÙˆÓ 566 566 0

À¿ÏÏËÏÔÈ Ù·ÍÈ‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ 6.966 7.332 366

À¿ÏÏËÏÔÈ ˘Ô‰Ô¯‹˜ 13.933 14.384 451

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙËÏÂÊˆÓÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ 16.414 19.313 2.899



¶›Ó·Î·˜ 8: ¶·ÚÔ‡Û· Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙË˜ ··Û¯fiÏË-
ÛË˜: ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ˆÏËÙ¤˜
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ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

∆·ÍÈ‰ÈˆÙÈÎÔ› Û˘ÓÔ‰Ô› 2.451 2.529 78

•ÂÓ·ÁÔ› 137 137 0

∂ÈÛÚ¿ÎÙÔÚÂ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ 2.075 1.950 - 125

¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜, ÔÈÎÔÓfiÌÔÈ, 16.485 16.715 230

·Ú¯Èı·Ï·ÌËfiÏÔÈ

ª¿ÁÂÈÚÔÈ 37.254 37.538 284

™ÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ 87.472 90.389 2.917

¶·È‰ÔÎfiÌÔÈ 1.343 1.343 0

∫ÔÌÌˆÙ¤˜, ·ÈÛıËÙÈÎÔ› 14.073 15.132 1.059

§ÔÈÔ› ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙË 14.241 14.241 0

·ÚÔ¯‹ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ 5.287 7.173 1.886

˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜

¶ˆÏËÙ¤˜ ÛÂ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 244.692 267.604 22.912

¶ˆÏËÙ¤˜ ÛÂ ˘·›ıÚÈÂ˜ ·ÁÔÚ¤˜ 2.174 2.799 625



¶›Ó·Î·˜ 9: ¶·ÚÔ‡Û· Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙË˜ ··Û¯fiÏË-
ÛË˜: ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÁÂˆÚÁÔ›, ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ, ‰·ÛÔÎfiÌÔÈ Î·È ·ÏÈÂ›˜ 6
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

∫·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ 1.145 1.145 0

µ·Ì‚·ÎÔÎ·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ 242 242 0

∫·ÓÔÎ·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ 765 765 0

∫·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ÎËÂ˘ÙÈÎÒÓ 352 352 0
ÛÂ ·ÁÚÔ‡˜

∫·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ÎËÂ˘ÙÈÎÒÓ 1.477 1.631 154
ÛÂ ıÂÚÌÔÎ‹È·

∫·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ 3.151 3.400 249

∫·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ Ê˘ÙˆÚ›ˆÓ 22 22 0

∫·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ÔÚÙÔÎ·ÏÈÒÓ 474 632 158

∫·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ·Ì¤ÏˆÓ 8 8 0

∞ÁÂÏ·‰ÔÙÚfiÊÔÈ 550 550 0

ÃÔÈÚÔÙÚfiÊÔÈ 104 104 0

¶ÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ 83 83 0

§ÔÈÔ› ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ 39 59 20

∫ÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ÌÈÎÙÒÓ 49 71 22
ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ‡ÛÂˆÓ

¢·ÛÔÎfiÌÔÈ 3.269 2.365 - 904

∞ÏÈÂ›˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ 147 147 0

™ÔÁÁ·ÏÈÂ›˜ Î·È ÏÔÈÔ› ·ÏÈÂ›˜ 46 46 0

π¯ı˘ÔÙÚfiÊÔÈ 1.789 1.938 149

6 Σε πολλά από τα επαγγέλµατα που περιλαµβάνονται στον πίνακα, υπερτερεί η αυτοαπασχόληση συγκριτι-
κά µε την απασχόληση σε επιχειρήσεις. Συνεπώς ο αριθµός των απασχολουµένων που παρουσιάζεται στον
πίνακα υπολείπεται του συνολικού αριθµού απασχολουµένων στα επαγγέλµατα αυτά.



¶›Ó·Î·˜ 10: ¶·ÚÔ‡Û· Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙË˜ ··Û¯fiÏË-
ÛË˜: ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹

ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

ªÂÙ·ÏÏˆÚ‡¯ÔÈ 3.573 3.573 0

°ÔÌˆÙ¤˜, ˘ÚÔ‰fiÙÂ˜ 264 264 0

§ÈıÔÎfiÙÂ˜, ÏÈıÔÍfiÔÈ 958 899 - 59

∫Ù›ÛÙÂ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó 22.298 21.957 - 341

¤ÙÚÂ˜ Î·È ÙÔ‡‚Ï·

∫Ù›ÛÙÂ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó 31 39 8

¿ÏÏ· ˘ÏÈÎ¿

ªÂÙ·Ù˙‹‰Â˜ 6.502 6.737 235

•˘ÏÔ˘ÚÁÔ› 10.031 10.910 879

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ·Ó¤ÁÂÚÛË˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ 4.553 4.689 136

ÎÙÈÚ›ˆÓ, ¿ÏÏˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ

™Ô‚·Ù˙‹‰Â˜ 4.631 6.153 - 478

À‰Ú·˘ÏÈÎÔ› 10.159 13.326 3.167

∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 12.949 13.984 1.035

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ÛÙÂÁÒÓ 0 229 229

∂ÈÛÙÚˆÙ¤˜ ‰·¤‰ˆÓ 3.029 4.625 1.596

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ÌˆÛ·˚ÎÒÓ 833 1.551 718

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË˜ ˘·ÏÔÈÓ¿ÎˆÓ 2.057 3.140 1.083

ÕÏÏÔÈ ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË˜ 54 54 0

ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

∂Ï·ÈÔ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ 8.250 9.901 1.651

∫·ı·ÚÈÛÙ¤˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎÒÓ 13 12 - 1
ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ

Ã‡ÙÂ˜, Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙ¤˜ Î·ÏÔ˘ÈÒÓ 137 137 0

™˘ÁÎÔÏÏËÙ¤˜ 6.581 7.300 719

∂Ï·ÛÌ·ÙÔ˘ÚÁÔ›, Ê·ÓÔÔÈÔ› 9.275 9.579 304

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, ·Ó¤ÁÂÚÛË˜ 4.068 5.111 1.043
ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ Û˘Ó·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È Ì¿ÙÈÛË˜ 1.875 2.273 398
Î·Ïˆ‰›ˆÓ Î·È Û˘ÚÌ·ÙfiÛ¯ÔÈÓˆÓ

¢‡ÙÂ˜ 160 160 0

™È‰ËÚÔ˘ÚÁÔ› 2.816 3.250 434

∫·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙ¤˜ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ 2.348 2.702 354

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÌË¯·ÓÒÓ 5.328 5.732 404

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÏÂÈ·ÓÙÈÎÒÓ ÙÚÔ¯ÒÓ 240 452 212
ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘, ÛÙÈÏ‚ˆÙ¤˜ Î·È ÙÚÔ¯ÈÛÙ¤˜ 
ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ

ªË¯·ÓÈÎÔ› Î·È ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤˜ 26.634 29.924 3.290
·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È 
ÌÔÙÔÛ˘ÎÏÂÙÒÓ

ªË¯·ÓÈÎÔ› Î·È ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤˜ 2.818 2.836 18
ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ·ÂÚÔÛÎ·ÊÒÓ

ªË¯·ÓÈÎÔ› Î·È ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤˜ 21.463 23.364 1.901
ÁÂˆÚÁÈÎÒÓ, ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ‹ 
¿ÏÏˆÓ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

∏ÏÂÎÙÚÔÙÂ¯Ó›ÙÂ˜, ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤˜ Î·È 20.597 24.840 4.243
Û˘ÓÙËÚËÙ¤˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÌË¯·ÓÒÓ
Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡

∂Ê·ÚÌÔÛÙ¤˜, ÌË¯·ÓÈÎÔ› Î·È 9.083 11.130 2.047
Û˘ÓÙËÚËÙ¤˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ 
ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡

∂ÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÙÂ˜ Î·È Û˘ÓÙËÚËÙ¤˜ 270 270 0
ÙËÏÂÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Î·È ÙËÏÂÊˆÓÈÎÔ‡ 
ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡

∂ÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÙÂ˜ Î·È Û˘ÓÙËÚËÙ¤˜ 7.139 7.139 0
ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ, ÙËÏÂÊˆÓÈÎÒÓ Î·È 
ÙËÏÂÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ

∫·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙ¤˜ Î·È ÂÈÛÎÂ˘·ÛÙ¤˜ 116 104 - 12
ˆÚÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·ÎÚÈ‚Â›·˜

∫ÔÛÌËÌ·ÙÔÔÈÔ› Î·È ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜ 3.111 3.998 887
ÔÏ˘Ù›ÌˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ

∞ÁÁÂÈÔÏ¿ÛÙÂ˜ 353 359 6

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ Á˘·ÏÈÔ‡ 136 616 480

µ·ÊÂ›˜-‰È·ÎÔÛÌËÙ¤˜ Á˘·ÏÈÔ‡, 139 181 42
ÎÂÚ·ÌÈÎÒÓ Î·È Û˘Ó·ÊÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ

ÃÂÈÚÔÙ¤¯ÓÂ˜ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜, ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ 72 78 6
Î·È Û˘Ó·ÊÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ

∆˘ÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÛÙÔÈ¯ÂÈÔı¤ÙÂ˜ 3.526 4.668 1.142

™ÙÂÚÂÔÙ‡Â˜ Î·È Á·Ï‚·ÓÔÏ¿ÛÙÂ˜ 246 246 0
ÎÏÈÛ¤

Ã·Ú¿ÎÙÂ˜ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜ 802 901 99
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

∂ÌÊ·ÓÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜ 1.725 1.751 26
ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÛÂ ÛÎÔÙÂÈÓfi ı¿Ï·ÌÔ

µÈ‚ÏÈÔ‰¤ÙÂ˜ 924 822 - 102

ªÂÙ·ÍÔÙ‡Â˜ Î·È Ù˘ˆÙ¤˜ 1.805 1.837 32
ÛÂ ˘Ê¿ÛÌ·Ù·

™Ê·ÁÂ›˜, ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜ ÎÚÂ¿ÙˆÓ 6.431 6.676 245
Î·È ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ

∞ÚÙÔÔÈÔ›, ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙÂ˜ 18.227 19.578 1.351

¶·Ú·ÛÎÂ˘·ÛÙ¤˜ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ 576 666 90
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

∂Ï·ÈÔÙÚÈ‚Â›˜, Û˘ÓÙËÚËÙ¤˜ 771 764 - 7
ÊÚÔ‡ÙˆÓ, Ï·¯·ÓÈÎÒÓ

¢ÔÎÈÌ·ÛÙ¤˜ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁËÙ¤˜ 34 34 0
ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ÚÒÙË˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ 765 1.158 393
Î·ÓÔ‡ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡

∂ÈÏÔÔÈÔ› 4.581 6.091 1.510

ƒ˘ıÌÈÛÙ¤˜ Î·È Ú˘ıÌÈÛÙ¤˜-¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ 1.761 1.788 27
ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Í‡ÏÔ˘

¶ÚÔ·Ú·ÛÎÂ˘·ÛÙ¤˜ ˘Ê·ÓÙÔ˘Ú- 341 343 2
ÁÈÎÒÓ ÈÓÒÓ

ÀÊ·ÓÙ¤˜, Ï¤ÎÙÂ˜ 5.558 5.514 - 44

ƒ¿ÊÙÂ˜, ÈÏÔÔÈÔ› 3.955 3.965 10

°Ô˘ÓÔÔÈÔ› 626 693 67



¶›Ó·Î·˜ 11: ¶·ÚÔ‡Û· Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙË˜ ··Û¯fiÏË-
ÛË˜: ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÌË¯·ÓË-
Ì¿ÙˆÓ

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹

ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÍÔÚ˘ÎÙÈÎÒÓ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ 492 480 - 12

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÂÌÏÔ˘- 310 310 0

ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÂÓ Á¤ÓÂÈ 

ÔÚ˘ÎÙÒÓ ÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È 

ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÂˆÙÚ‡·ÓˆÓ 41 41 0

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÎÏÈ‚¿ÓˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›·˜ 236 249 13

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÎÏÈ‚¿ÓˆÓ ·Ó¿ÙËÍË˜ ‹ 1.029 1.045 16

·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË˜ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ, ÌË¯·-

ÓËÌ¿ÙˆÓ ¯‡ÙÂ˘ÛË˜ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Î·È 

¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÏ¿ÛÙÚˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›·˜

EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

∫·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙ¤˜ ·ÙÚfiÓ 5.715 5.303 - 412

°·˙ˆÙ¤˜, ÎÂÓÙËÙ¤˜ 18.233 19.508 1.275

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ Ù·ÂÙÛ·ÚÈÒÓ 733 1.086 353

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ‚˘ÚÛÔ‰Â„›·˜ 908 1.391 483

ÀÔ‰ËÌ·ÙÔÔÈÔ› 2.660 2.603 - 57
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓÔ˜ MÂÙ·‚ÔÏ‹

ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ıÂÚÌÈÎ‹˜ 272 275 3

Î·ÙÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Û˘ÚÌ·- 638 629 - 9

ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÛˆÏËÓÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÂ 

ÂÍ¤ÏÎ˘ÛË ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÎÏÈ‚¿ÓˆÓ ˘·ÏÔ˘ÚÁ›·˜, 994 1.045 51

·ÁÁÂÈÔÏ·ÛÙÈÎ‹˜, ÎÂÚ·ÌÔ˘ÚÁ›·˜ 

Î·È Û˘Ó·ÊÒÓ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·- 187 187 0

ÛÙ¿ÛÂˆÓ ˘·ÏÔ˘ÚÁ›·˜, ·ÁÁÂÈÔÏ·-

ÛÙÈÎ‹˜ Î·È ÎÂÚ·ÌÔ˘ÚÁ›·˜

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÂÍÂÚ- 425 429 4

Á·Û›·˜ Í‡ÏÔ˘

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 271 266 - 5

·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¯·ÚÙÔÔÏÙÔ‡

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 1.501 1.506 5

¯·ÚÙÔÔÈ›·˜

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ıÚ·‡ÛË˜, 36 60 24

¿ÏÂ˘ÛË˜ Î·È ·Ó¿ÌÈÍË˜ ¯ËÌÈÎÒÓ 

Ô˘ÛÈÒÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¯ËÌÈÎ‹˜ 260 272 12

-ıÂÚÌÈÎ‹˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ¯ËÌÈÎ‹˜ 64 64 0

‰È‹ıËÛË˜ Î·È ¯ËÌÈÎÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡
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ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚˆÓ 249 249 0

Î·È ·ÓÙÈ‰Ú·ÛÙ‹ÚˆÓ (ÏËÓ 

ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘)

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ‰È‡ÏÈÛË˜ 50 50 0

ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¯ËÌÈÎ‹˜ 308 308 0

ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·Ú·- 88 96 8

ÁˆÁ‹˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

£ÂÚÌ·ÛÙ¤˜ ·ÙÌÔÌË¯·ÓÒÓ 3.251 3.302 51

Î·È ·ÙÌÔÏÂ‚‹ÙˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ·ÔÙÂÊÚˆÙÈÎÒÓ ÎÏÈ‚¿ÓˆÓ, 3.089 3.063 - 26

ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ‡‰ÚÂ˘ÛË˜ Î·È 

Û˘Ó·ÊÒÓ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ÚÔÌfiÙ 3 3 0

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·- 13.732 14.488 756

ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ 

ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 3.464 3.198 - 266

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÛÈÌ¤ÓÙÔ Î·È ·fi 

¿ÏÏ· ÌË ÌÂÙ·ÏÏÈÎ¿ ÔÚ˘ÎÙ¿

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1.250 1.337 87

Ê·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, 

Î·ÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ Î·È ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎÒÓ
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ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 3.597 3.597 0

˘ÚÔÌ·¯ÈÎÒÓ Î·È ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ÊÈÓÈÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, 608 608 0

ÂÈÌÂÙ¿ÏÏˆÛË˜ Î·È Â›¯ÚÈÛË˜ 

ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2.752 2.805 53

Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ 

Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÊÈÏÌ

ÕÏÏÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ 117 132 15

·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¯ËÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 4.728 5.109 381

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÂÏ·ÛÙÈÎfi

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 3.087 3.281 194

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi Ï·ÛÙÈÎfi

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1.495 1.508 13

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Í‡ÏÔ˘

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÎÙ˘ˆÙÈÎÒÓ 1.040 1.234 194

ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·˜ 186 230 44

Î·È ÊÈÓÈÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1.114 1.617 503

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ¯·ÚÙ› Î·È ¯·ÚÙfiÓÈ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ÚÔ·Ú·ÛÎÂ˘‹˜ 2.769 2.534 - 235

ÈÓÒÓ, ÎÏˆÛÙÈÎÒÓ ÌË¯·ÓÒÓ Î·È 

ÛÙÚÈÙËÚ›ˆÓ
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ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ˘Ê·ÓÙÈÎÒÓ ÌË¯·ÓÒÓ 1.045 1.049 4

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÏÂÎÙÈÎÒÓ ÌË¯·ÓÒÓ 1.746 1.647 - 99

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ô¯ÚˆÌ·ÙÈ- 1.023 1.046 23

ÛÌÔ‡, ‚·Ê‹˜ Î·È ÊÈÓÈÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ 

˘Ê·ÓÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ Ï˘ÓÙËÚ›ˆÓ, 8.509 9.478 969

Î·ı·ÚÈÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÚÂÛÛÒÓ 

ÛÈ‰ÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ Î·È 

ÂÈ‰ÒÓ ÓÔÈÎÔÎ˘ÚÈÔ‡

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ÚÔ·Ú·ÛÎÂ˘‹˜ 346 346 0

ÁÔ‡Ó·˜ Î·È ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ˘Ô‰ËÌ·ÙÔÔÈ›·˜ 438 412 - 26

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ˘Ê·ÓÙÔ˘ÚÁ›·˜ 808 805 - 3

Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÈ‰ÒÓ ·fi ‰¤ÚÌ· 

Î·È ÁÔ‡Ó·

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ 1.985 2.085 100

ÎÚ¤·ÙÔ˜ Î·È „·ÚÈÒÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2.339 848 - 1.491

Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·ÚÙÔÔÈ›·˜ - 7.704 9.407 1.703

˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈÎ‹˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ‰ËÌËÙÚÈ·Î¿ Î·È 

ÛÔÎÔÏ¿Ù·

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ¿ÏÂÛË˜ 687 718 31

‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ Î·È Î·Ú˘ÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ
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ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ 1.458 1.588 130

ÊÚÔ‡ÙˆÓ, Ï·¯·ÓÈÎÒÓ Î·È 

ÎÂÏ˘ÊˆÙÒÓ Î·ÚÒÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ 469 469 0

ÙÛ·ÁÈÔ‡, Î·Ê¤ Î·È Î·Î¿Ô

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÔÙÔÔÈ›·˜ 2.930 2.935 5

Î·È ˙˘ıÔÔÈ›·˜

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·- 858 758 - 100

Û›·˜ Î·ÓÔ‡ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡

™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËÙ¤˜-ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤˜ 5.081 5.134 53

ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌË¯·ÓÒÓ

™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËÙ¤˜-ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤˜ 3.171 3.286 115

ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡

™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËÙ¤˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi 692 715 23

Ì¤Ù·ÏÏÔ, ÂÏ·ÛÙÈÎfi Î·È Ï·ÛÙÈÎfi

™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËÙ¤˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi 199 199 0

Í‡ÏÔ Î·È Û˘Ó·ÊÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

ÕÏÏÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ 20.948 21.204 256

ªË¯·ÓÔ‰ËÁÔ› ÛÈ‰ËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ 8 8 0

√‰ËÁÔ› ÌÔÙÔÛ˘ÎÏÂÙÒÓ 6.459 7.556 1.097

√‰ËÁÔ› ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ù·Í› Î·È 31.110 38.836 7.726

ÌÈÎÚÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ

√‰ËÁÔ› ÏÂˆÊÔÚÂ›ˆÓ Î·È ÙÚ·Ì 36.877 43.236 6.359
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ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

√‰ËÁÔ› ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ‚·Ú¤ˆÓ 36.460 41.098 4.638

ÊÔÚÙËÁÒÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÔÎ›ÓËÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ 1.081 1.276 195

Î·È ‰·ÛÔÎÔÌÈÎÒÓ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ 

Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ¯ˆÌ·ÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÌË¯·- 11.042 11.712 670

ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ 

‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÂÚ·ÓÒÓ 5.147 4.611 - 536

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ¯ÂÈÚÔÎ›ÓËÙˆÓ 6.023 6.294 271

ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ·Ó‡„ˆÛË˜

¡·˘ÙÈÎÔ›, Ï‹ÚˆÌ· Î·Ù·ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ 1.898 1.894 - 4



¶›Ó·Î·˜ 12: ¶·ÚÔ‡Û· Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙË˜ ··Û¯fiÏË-
ÛË˜: ·ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜, ¯ÂÈÚÒÓ·ÎÙÂ˜ Î·È ÌÈÎÚÔÂ·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜

Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003
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ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô- ··Û¯fiÏËÛË˜

ÙÔ 2003 Ì¤ÓˆÓ ÙÔ 2006 2006-2003

¶Ï·Ófi‰ÈÔÈ ˆÏËÙ¤˜ 204 97 - 107

¶ˆÏËÙ¤˜ ·fi fiÚÙ· ÛÂ fiÚÙ· 851 675 - 176

¶ÚfiÛˆ· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó 0 1.343 1.343
ÌÈÎÚÔ¸ËÚÂÛ›Â˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ

∫·ı·ÚÈÛÙ¤˜ ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›ˆÓ 57.624 62.201 4.577

¶Ï‡ÓÙÂ˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ 1.639 1.639 0

∂ÈÛÙ¿ÙÂ˜, ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ 934 960 26

∫·ı·ÚÈÛÙ¤˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ·Ú·ı‡ÚˆÓ 5.057 5.827 770

∞ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔÈ, ·¯ıÔÊfiÚÔÈ ·Ô- 20.445 25.621 5.176
ÛÎÂ˘ÒÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ

£˘ÚˆÚÔ›, Ê‡Ï·ÎÂ˜ 7.325 7.492 167

™˘ÏÏ¤ÎÙÂ˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, 446 461 15
Ô‰ÔÎ·ı·ÚÈÛÙ¤˜

∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÁÂˆÚÁ›·˜, 5.531 7.874 2.343
ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜

∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜ ‰·ÛÔÎÔÌ›·˜ 805 805 0

∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜ ·ÏÈÂ›·˜ 559 559 0

∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÔÚ˘¯Â›ˆÓ 882 898 16

∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ 3.390 3.483 93
Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ ‰ÚfiÌˆÓ

∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ 17.694 16.955 - 739

∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈ- 40.079 44.422 4.343
ÎÒÓ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ

ºÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙˆÙ¤˜, ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ 56.060 63.688 7.628



Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα ευρήµατα αναφορικά µε το δυναµι-

σµό ορισµένων ειδικοτήτων διαφοροποιούνται σε λίγες περιπτώσεις ανα-

λόγως µε τον τρόπο προσέγγισης του δυναµισµού αυτού µε διαφορετικά

ερωτήµατα της έρευνας. Με τα διαφορετικά αυτά ερωτήµατα προσεγγίζο-

νται διαφορετικές πτυχές του δυναµισµού των επαγγελµάτων όπως ο αριθ-

µός επιχειρήσεων που χρησιµοποιεί µία ειδικότητα ή η αναµενόµενη µετα-

βολή του αριθµού απασχολουµένων σε µία ειδικότητα. Τα ερωτήµατα αυτά

παρέχουν διαφορετικές πληροφορίες για το κάθε επάγγελµα. Πάντως

όσον αφορά τον αριθµό των απασχολουµένων σε κάθε ειδικότητα, περισ-

σότερο ακριβής είναι η ερώτηση για τον υπάρχοντα και προσδοκώµενο

αριθµό απασχολουµένων σε κάθε ειδικότητα.

Ο δυναµισµός των επαγγελµάτων προσεγγίζεται επίσης εξετάζοντας

τον αριθµό των κενών θέσεων που υπάρχουν σε µία δεδοµένη στιγµή στις

επιχειρήσεις. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε τον αριθµό των επιχειρήσεων

στις οποίες το 2003 υπήρχαν κενές θέσεις καθώς και τον ακριβή αριθµό

των κενών θέσεων ανά ειδικότητα.Στον Πίνακα 13 παρουσιάζουµε τον αριθ-

µό των επιχειρήσεων που έχουν κενές θέσεις σε συγκεκριµένες ειδικότητες

και συγκρίνουµε τον αριθµό των κενών θέσεων µε το σύνολο των απασχο-

λουµένων στη συγκεκριµένη ειδικότητα. Σύµφωνα µε το δείκτη αυτό οι ειδι-

κότητες που παρουσιάζουν την υψηλότερη ζήτηση είναι οι ακόλουθες:

• Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου

• Τεχνίτες που εκτελούν εργασίες ακριβείας, χειροτέχνες, τυπογράφοι

• Φυσικοί, µαθηµατικοί (εκτός εκπαιδευτικών)

• Χύτες µετάλλων, συγκολλητές, ελασµατουργοί, σιδηρουργοί

• Συναρµολογητές και χειριστές µηχανηµάτων

• Μηχανικοί, εφαρµοστές και συντηρητές µηχανών

• Πωλητές

• Τεχνίτες ανέγερσης κτιρίων

• Χειριστές µηχανών παραγωγής ειδών διατροφής

• Οδηγοί µέσων µεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισµού
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Η απασχόληση αναµένεται να αυξηθεί σε πολλές άλλες ειδικότητες

αλλά η ύπαρξη υψηλού αριθµού κενών θέσεων στις ανωτέρω ειδικότη-

τες δηλώνει τη δυσκολία εύρεσης εργατικού δυναµικού για τις ειδικότη-

τες αυτές. Η υπερβάλουσα ζήτηση για τεχνικές ειδικότητες σε σχέση µε

την προσφορά συνδέεται µε την απροθυµία του ηµεδαπού πληθυσµού

να καταρτιστεί και να εργαστεί στις ειδικότητες αυτές. Τα αναλυτικά στοι-

χεία για τον αριθµό των επιχειρήσεων που το 2003 είχαν κενές θέσεις

σε διάφορες ειδικότητες παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

¶›Ó·Î·˜ 13: ∞ÚÈıÌfi˜ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜
ı¤ÛÂÈ˜ ·Ó¿ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ 2003
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÚÈıÌfi˜ (B/A)*100
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜ 
ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ·

ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË
ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· 

(A) (B)

¢ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ Î·È ·ÓÒÙÂÚ· 29.121 13 0,05

ÛÙÂÏ¤¯Ë ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ 

··Û¯ÔÏÔ‡Ó 10 ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜

ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜

¢ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜ 401.429 4 0,0

Î·È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ 9 ¿ÙÔÌ·

º˘ÛÈÎÔ›, Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ› 4.841 450 9,3

(ÂÎÙfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ)

∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜, ÌË¯·ÓÈÎÔ› 41.140 410 1,0

µÈÔÏfiÁÔÈ, ÁÈ·ÙÚÔ› 12.932 81 0,6
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÚÈıÌfi˜ (B/A)*100

ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜ 

ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ·

ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË

ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· 

(A) (B)

∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› 2.975 26 0,9

§ÔÁÈÛÙ¤˜, ÛÙÂÏ¤¯Ë ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 31.288 562 1,8

¡ÔÌÈÎÔ› 736 0 0

√ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ, 9.295 269 2,9

„˘¯ÔÏfiÁÔÈ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, 

Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎÔ› ‚ÔË- 21.319 895 4,2

ıÔ› ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎÔ› 3.304 142 4,3

‚ÔËıÔ› ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ÙË˜

‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙË˜ È·ÙÚÈÎ‹˜

µÔËıËÙÈÎfi ‰È‰·ÎÙÈÎfi 1.552 0 0

∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ Â› ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ, 35.738 1.260 3,5

¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ¤˜, ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›ÙÂ˜

À¿ÏÏËÏÔÈ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ 66.918 3.317 5,0

À¿ÏÏËÏÔÈ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË˜ 26.680 269 1,0

ÂÏ·ÙÒÓ

∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ 65.986 2.531 3,8

ÚÔÛˆÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ 761 0 0

˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÚÈıÌfi˜ (B/A)*100

ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜ 

ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ·

ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË

ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· 

(A) (B)

¶ˆÏËÙ¤˜ 82.513 6.619 8,0

°ÂˆÚÁÔ› ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÂ Ì›· 5.273 0 0

ÂÙ‹ÛÈ· Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ·

°ÂˆÚÁÔ› ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ 430 0 0

Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· ‰¤ÓÙÚˆÓ, ·Ì¤ÏˆÓ

°ÂˆÚÁÔ› ÔÏ˘Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ 612 0 0

∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ, 2.869 19 0,7

ÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ

¢·ÛÔÎfiÌÔÈ, ˘ÏÔÙfiÌÔÈ 369 0 0

∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·ÏÈÂ›˜ 2.262 0 0

ªÂÙ·ÏÏˆÚ‡¯ÔÈ, Ï·ÙfiÌÔÈ 1.369 4 0,3

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ·Ó¤ÁÂÚÛË˜ Î·È 57.449 4.609 8,0

·ÔÂÚ¿ÙˆÛË˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ

Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ

Ã‡ÙÂ˜ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ, Û˘ÁÎÔÏÏËÙ¤˜, 19.320 1.767 9,2

ÂÏ·ÛÌ·ÙÔ˘ÚÁÔ›, ÛÈ‰ËÚÔ˘ÚÁÔ›

ªË¯·ÓÈÎÔ›, ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤˜ Î·È 32.689 2.772 8,5

Û˘ÓÙËÚËÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ 9.535 359 10,1

·ÎÚÈ‚Â›·˜, ¯ÂÈÚÔÙ¤¯ÓÂ˜, 

Ù˘ÔÁÚ¿ÊÔÈ
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÚÈıÌfi˜ (B/A)*100
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜ 
ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ·

ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË
ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· 

(A) (B)

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ 19.958 435

ÙÚÔÊ›ÌˆÓ

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Í‡ÏÔ˘, 5.362 1.149 21,4

ÂÈÏÔÔÈÔ›

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ˘Ê·ÓÙÔ˘ÚÁ›·˜, 23.293 491 2,1

ÂÈ‰ÒÓ ÂÓ‰‡ÛÂˆ˜

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙ·ıÂÚÒÓ 1.410 17 1,2

‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1.372 0 0

·fi ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi Ì¤Ù·ÏÏ· 

Î·È ÔÚ˘ÎÙ¿

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 4.661 290 6,2

¯ËÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È 

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi Ï·ÛÙÈÎfi

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1.486 110 7,4

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Í‡ÏÔ˘ Î·È ¯·ÚÙÈÔ‡

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 3.374 109 3,2

ÎÏˆÛÙÔ¸Ê·ÓÙÔ˘ÚÁ›·˜

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 3.572 288 8,1

ÂÈ‰ÒÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜

™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËÙ¤˜ Î·È ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ 2.308 198 8,6

ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ



Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

Στο σύνολο των 715.732 επιχειρήσεων, οι 32.580 επιχειρήσεις που

αποτελούν το 4,6% του συνόλου των επιχειρήσεων έχουν το 2003 κενές

θέσεις. Συνολικά καταγράφηκαν 53.387 κενές θέσεις σε όλες τις ειδικό-

τητες. Στον Πίνακα 14 παρουσιάζονται οι κενές θέσεις ανά επαγγελµατι-

κή κατηγορία.
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EÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ AÚÈıÌfi˜ AÚÈıÌfi˜ (B/A)*100

ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜ 

ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ·

ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË

ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· 

(A) (B)

√‰ËÁÔ› Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È 55.524 4.150 7,5

¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÎÈÓËÙÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡

¶Ï·Ófi‰ÈÔÈ ˆÏËÙ¤˜ 38.738 2.474 6,4

∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ·ÁÚÂÚÁ¿ÙÂ˜, 2.201 0 0

·ÏÈÂÚÁ¿ÙÂ˜

∞ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÔÚ˘¯Â›ˆÓ, 26.633 1.407 5,3

Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ, ÌÂÙ·Ô›ËÛË˜



¶›Ó·Î·˜ 14: ∫ÂÓ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜ ·Ó¿ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ÛÙÈ˜ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜
ÙÔ 2003
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E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›· AÚÈıÌfi˜ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ 3

ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂ 10 ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂ 10 2

‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂ 10 6

‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂ 10 9

‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛË˜ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ 1

ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂ 10 ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ÛÂ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÂÌÔÚ›Ô˘ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó 4

Ì¤¯ÚÈ 9 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜

ÃËÌÈÎÔ› (ÂÎÙfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ) 77

°ÂˆÏfiÁÔÈ 5

™¯Â‰È·ÛÙ¤˜, ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ∏/À 380

∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜, ÔÏÂÔ‰fiÌÔÈ, Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ 28

¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ÌË¯·ÓÈÎÔ› 26

∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ÌË¯·ÓÈÎÔ› 181

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ÌË¯·ÓÈÎÔ› Î·È ÌË¯·ÓÈÎÔ› ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ 39

ªË¯·ÓÔÏfiÁÔÈ ÌË¯·ÓÈÎÔ› 128

ÃËÌÈÎÔ› ÌË¯·ÓÈÎÔ› 3

ªË¯·ÓÈÎÔ› ÔÚ˘¯Â›ˆÓ 46
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E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›· AÚÈıÌfi˜ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ

Ã·ÚÙÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÙÔÔÁÚ¿ÊÔÈ 8

°ÂˆfiÓÔÈ 81

π·ÙÚÔ› 3

∫ÙËÓ›·ÙÚÔÈ 1

ÕÏÏÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› 104

§ÔÁÈÛÙ¤˜ (Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ∞∂π) 518

∞Ó·Ï˘Ù¤˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÛÙÂÏ¤¯Ë ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 51

√ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ 24

∫ÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ 26

∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› (Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ∞∂π) 28

™˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ 195

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ 238

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ 14

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› Î·È ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ 25

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ÌË¯·ÓÈÎÔ› 103

™¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ Û¯Â‰›Ô˘ 18

∆Â¯ÓÈÎÔ› ‚ÔËıÔ› ·Ó·Ï˘ÙÒÓ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÒÓ ∏/À 258

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ∏/À 290

∂ÈıÂˆÚËÙ¤˜ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘ 9

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ÁÂˆÔÓ›·˜ 46

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ 4

¡ÔÛÔÎfiÌÔÈ, Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ∆∂π 111
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E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›· AÚÈıÌfi˜ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ

∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÙÂ¯ÓÈÎÔ› ˆÏ‹ÛÂˆÓ 86

°Ú·ÌÌ·ÙÂ›˜ ‰ÈÔÈÎ‹ÛÂˆ˜ 26

µÔËıÔ› ÏÔÁÈÛÙÒÓ 786

¢È·ÎÔÛÌËÙ¤˜, ÂÌÔÚÈÎÔ› Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ 100

ªÔ˘ÛÈÎÔ› 1710

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ 89

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÌË¯·ÓÒÓ 538

°Ú·ÌÌ·ÙÂ›˜ 1072

µÔËıÔ› ÏÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ 87

À¿ÏÏËÏÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 2117

∞ÔıËÎ¿ÚÈÔÈ Î·È ˙˘ÁÈÛÙ¤˜ 850

À¿ÏÏËÏÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 300

§ÔÈÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ 169

∆·Ì›Â˜ 151

∆·ÌÂÈÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ 5

À¿ÏÏËÏÔÈ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ ÂÏ·ÙÒÓ 34

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙËÏÂÊˆÓÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ 275

ª¿ÁÂÈÚÔÈ 11

™ÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ 2398

¶Ú·ÎÙÈÎÔ› ‚ÔËıÔ› ÎÙËÓÈ¿ÙÚˆÓ, Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ 2

∫ÔÌÌˆÙ¤˜, ÎÔ˘ÚÂ›˜, ·ÈÛıËÙÈÎÔ› 1320

¶ˆÏËÙ¤˜ ÛÂ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 7728
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E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›· AÚÈıÌfi˜ ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ

¶ˆÏËÙ¤˜ ÛÂ ˘·›ıÚÈÂ˜ ·ÁÔÚ¤˜ 42

§ÔÈÔ› ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ 19

§ÈıÔÎfiÙÂ˜ 13

ÃÙ›ÛÙÂ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ‡‚Ï· Î·È ¤ÙÚÂ˜ 1156

ªÂÙ·Ù˙‹‰Â˜ 216

•˘ÏÔ˘ÚÁÔ› Î·È Ì·Ú·ÁÎÔ› 2357

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ·Ó¤ÁÂÚÛË˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ 12

™Ô‚·Ù˙‹‰Â˜ 580

À‰Ú·˘ÏÈÎÔ› 2363

∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 941

∂ÈÛÙÚˆÙ¤˜ ‰·¤‰ˆÓ 185

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË˜ ˘·ÏÔÈÓ¿ÎˆÓ 922

∂Ï·ÈÔ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ 843

™˘ÁÎÔÏÏËÙ¤˜ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ 370

∂Ï·ÛÌ·ÙÔ˘ÚÁÔ›, Ê·ÓÔÔÈÔ› 385

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Î·È ·Ó¤ÁÂÚÛË˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ 469

‰ÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ Û˘Ó·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È Ì¿ÙÈÛË˜ Î·Ïˆ‰›ˆÓ 306
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Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν παραπάνω αναφέρονται στη ζήτη-

ση ειδικοτήτων. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε τα ευρήµατα της έρευνας

σχετικά µε τη ζήτηση δεξιοτήτων, προσόντων και ικανοτήτων κατά επαγ-

γελµατική κατηγορία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι

ελλείψεις που διαπιστώνονται στο επάγγελµα των διευθυντών επιχειρή-

σεων µεγάλων επιχειρήσεων επικεντρώνονται στη γνώση Η/Υ (5,3%), τη

γνώση ξένων γλωσσών (5,2%) και την ύπαρξη πτυχίου για το 3% των

περιπτώσεων. Για τους διευθυντές µικρών επιχειρήσεων οι ελλείψεις προ-

σόντων και δεξιοτήτων είναι συχνότερες. Συγκεκριµένα, διαπιστώνονται

ελλείψεις στη γνώση Η/Υ (14,4%), στις γνώσεις ξένων γλωσσών (13,8%),

στην ύπαρξη πτυχίου (9%) καθώς και σε εξειδικευµένες γνώσεις για το

επάγγελµα (3,5%). Στην περίπτωση των µηχανικών που απεφοίτησαν από

το Πολυτεχνείο καταγράφονται ελλείψεις ορισµένων προσόντων για το

1,5-3% των περιπτώσεων και οι οποίες αφορούν τη γνώση ξένων γλωσ-

σών, τη γνώση Η/Υ, την ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας,

την προσαρµοστικότητα και τη διάθεση για δουλειά. Στους γιατρούς και

βιολόγους, ελλειπείς γνώσεις Η/Υ διαπιστώνονται για το 7% των περι-

πτώσεων, ενώ δύο άλλες ελλείψεις που καταγράφονται είναι η έλλειψη

ικανότητας οµαδικής εργασίας (2,3%) και η γνώση ξένων γλωσσών
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(1,9%). Για τους εκπαιδευτικούς τα κυριότερα προβλήµατα αποτελούν η

γνώση Η/Υ (8,6%) και η έλλειψη εµπειρίας (2,6%). Στους λογιστές και

άλλα στελέχη επιχειρήσεων σηµειώνονται ελλείψεις στη γνώση ξένων

γλωσσών (2,4%), στη δυνατότητα επίλυσης προβληµάτων (2,1%), στη

δυνατότητα οµαδικής εργασίας (0,9%), στην ύπαρξη πτυχίου (0,8%) και

σε εξειδικευµένες γνώσεις (0,7%). Οι νοµικοί υστερούν κυρίως στο θέµα

της ευελιξίας-προσαρµοστικότητας (2,3%), στην ικανότητα επίλυσης

προβληµάτων (1%), στη γνώση ξένων γλωσσών, στη διάθεση για δουλειά

και στην ικανότητα λύσης προβληµάτων (0,8% και στις τρεις περιπτώ-

σεις). Στα λοιπά επαγγέλµατα αποφοίτων ΑΕΙ (κοινωνιολόγοι, οικονοµο-

λόγοι κλπ) η γνώση ξένων γλωσσών (5,2%), οι εξειδικευµένες γνώσεις

(3,4%), η γνώση Η/Υ (1,9%) και η έλλειψη ευελιξίας (1,4%) αποτελούν τα

κυριότερα προβλήµατα. Στους υπαλλήλους γραφείου τα κυριότερα προ-

βλήµατα εντοπίζονται στην έλλειψη πτυχίου (6,1%), στη γνώση ξένων

γλωσσών (5,6%) και στην ικανότητα λύσης προβληµάτων (5,3%). Η έλλει-

ψη τυπικών προσόντων σηµειώνεται για αρκετές τεχνικές ειδικότητες

παράλληλα µε την έλλειψη ικανότητας οµαδικής εργασίας. Επίσης η

έλλειψη διάθεσης για δουλειά αποτελεί σύνηθες παράπονο από τους

εκπροσώπους επιχειρήσεων για αρκετές τεχνικές ειδικότητες. Οι προα-

ναφερθείσες ελλείψεις σε προσόντα, δεξιότητες, ικανότητες και χαρα-

κτηριστικά των εργαζοµένων µνηµονεύονται στην έρευνα για µικρό αριθ-

µό εργαζοµένων αλλά αποτελούν αξιόλογες ενδείξεις της υπάρχουσας

κατάστασης. Το συµπέρασµα πάντως που εξάγεται αναφορικά µε τις

ελλείψεις προσόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων είναι ότι µεγαλύτερες

ελλείψεις παρουσιάζονται σε ορισµένες οριζόντιες δεξιότητες και συγκε-

κριµένα στις γνώσεις ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών

καθώς και στις λεγόµενες κοινωνικές δεξιότητες (ικανότητα προφορικής

και γραπτής επικοινωνίας, ικανότητα οµαδικής εργασίας, κλπ).

Συνοψίζοντας τα προαναφερθέντα στο κεφάλαιο αυτό για τη ζήτηση

ειδικοτήτων θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να σηµειώσουµε την ανάγκη συν-
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δυαστικής ανάλυσης διαφόρων παραµέτρων για την εξαγωγή των τελι-

κών συµπερασµάτων αναφορικά µε το δυναµισµό των επαγγελµατικών

ειδικοτήτων. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας η απα-

σχόληση αναµένεται να αυξηθεί τα επόµενα τρία έτη στον ιδιωτικό

τοµέα της οικονοµίας. Σε ορισµένους κλάδους αναµένεται σηµαντική

ποσοστιαία αύξηση της απασχόλησης (ενδιάµεσοι πιστωτικοί οργανι-

σµοί εκπαίδευση, µεταποιητικές βιοµηχανίες) ενώ οι προβλέψεις είναι σε

µικρότερο βαθµό αισιόδοξες για άλλους κλάδους (ξενοδοχεία-εστιατό-

ρια, παροχή υπηρεσιών υπέρ κοινωνικού συνόλου). Η δυναµική των επι-

χειρήσεων του πρωτογενούς τοµέα είναι αξιοσηµείωτη αλλά αναµένεται

να αντισταθµιστεί από την αναδιάρθρωση που επιτελείται στον τοµέα

αυτό και τη µείωση του µεγάλου αριθµού αυτοαπασχολουµένων στους

επιµέρους κλάδους που περιλαµβάνει.

Όσον αφορά στις επαγγελµατικές ειδικότητες, µεγάλη αύξηση της

απασχόλησης αναµένεται σε συγκεκριµένες ειδικότητες για τις οποίες

απαιτείται ανώτατη εκπαίδευση (πολιτικοί µηχανικοί, λογιστές, κλπ) και σε

ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται πτυχίο ΤΕΙ (τεχνολόγοι ηλεκτρολό-

γοι, βοηθοί λογιστών, κλπ). Μεταξύ των υπαλλήλων γραφείου, ειδικότητες

µε µεγάλο δυναµισµό είναι οι ειδικότητες των γραµµατέων, των υπαλλή-

λων λογιστηρίων και των χειριστών συστηµάτων Η/Υ. Στους υπαλλήλους

παροχής υπηρεσιών αναµένεται σηµαντική αύξηση της απασχόλησης

για τους πωλητές, τους σερβιτόρους και ορισµένες άλλες ειδικότητες.

Ιδιαιτέρως δυναµικές εµφανίζονται αρκετές τεχνικές ειδικότητες όπως

υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων, µηχανικοί

αυτοκινήτων, ηλεκτροτεχνίτες καθώς και ορισµένες ειδικότητες χειριστών

µηχανηµάτων. Στην περίπτωση των τεχνικών ειδικοτήτων σηµειώνονται οι

µεγαλύτερες δυσκολίες πλήρωσης υπαρχόντων κενών θέσεων.
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