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Εισαγωγή 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκπόνηση μελέτης για τη διάγνωση αναγκών της 
αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Το αντικείμενο 
του Έργου περιλαμβάνει δύο βασικές εργασίες: 

A) Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης σε ότι αφορά την αγορά εργασίας 
 

B) Πρόταση για τη λειτουργία μόνιμου Μηχανισμού επικαιροποίησης 
της μελέτης 

Τελικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός εργαλείου σχεδιασμού και άσκησης 
περιφερειακής πολιτικής στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και η 
υποστήριξη της Περιφέρειας ΑΜ&Θ στον προσανατολισμό και την αποτελεσματικότερη 
αξιοποίηση των πόρων του ΕΚΤ, τόσο αυτών του ΠΕΠ όσο και των ΤΕΠ, στην 
Περιφέρεια. 

Η μελέτη, στην πρώτη της φάση περιλαμβάνει την ενότητα Α) Καταγραφής της 
υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης σε 
ότι αφορά την αγορά εργασίας. 

  

Ειδικότερα περιλαμβάνει: 

 Την ανάλυση των στοιχείων από την υλοποίηση επιτόπιας έρευνας σε 
αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων κλάδων της μεταποίησης καθώς 
και επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου όπως αναδείχθηκαν από την RIS3. 
Επίσης, την υλοποίηση έρευνας στους φορείς – οργανώσεις  που 
εκπροσωπούν τις παραπάνω επιχειρήσεις στην Περιφέρεια ΑΜΘ.  

 Την καταγραφή, σύντομη περιγραφή του περιεχομένου και διάθεση στην 
ΕΥΔ ΠΕ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μελετών, ερευνών, 
που αφορούν την απασχόληση, ανεργία, εργατικό δυναμικό, παραγωγική 
διάρθρωση και ανάγκες επιχειρήσεων σε δεξιότητες της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από διάφορους 
φορείς. 

 Την εκπόνηση δευτερογενούς έρευνας με τη συλλογή και επεξεργασία 
στατιστικών δεδομένων σχετικά με το εργατικό δυναμικό, την 
απασχόληση, την ανεργία, την παραγωγικότητα, τη δυναμική και μετατόπιση 
και τις ανάγκες των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της περιφέρειας.  

 Την ανάλυση στοιχείων από την μέχρι σήμερα υλοποίηση των Τοπικών 
Σχεδίων για την Απασχόληση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης. 
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 Την παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020, της περιφερειακής 
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3), των εθνικών πολιτικών, 
κατευθύνσεων για την απασχόληση, κατάρτιση και επιχειρηματικότητα καθώς 
και των Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» και «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

 Τον προσδιορισμό των κρίσιμων τάσεων, μεγεθών και αναγκών σε 
προσόντα, ειδικότητες και δεξιότητες της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 

 Τη διατύπωση προτάσεων για την εξειδίκευση των δράσεων 
εκπαίδευσης, κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση ή ανάπτυξης 
δεξιοτήτων από το ΕΚΤ με στόχο την επίτευξη των μέγιστων και κυρίως 
άμεσων αποτελεσμάτων, βάσει των δεικτών του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης 2014-2020 . 
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1. Έρευνα σε Επιχειρήσεις και Οργανώσεις των 
Επιχειρήσεων της Περιφέρειας για τις Ανάγκες σε 
Ειδικότητες και Δεξιότητες του Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

 

1.1 Έρευνα στις Επιχειρήσεις 
 

Μεθοδολογικό Πλαίσιο της Έρευνας 
 

Γενικά 

Η έρευνα εντάσσεται στις εμπειρικού τύπου μελέτες και ειδικότερα στις διερευνητικού 
τύπου (exploratory studies). Το είδος της δειγματοληψίας ήταν η στρωματοποιημένη 
κατά Περιφερειακή Ενότητα τυχαία δειγματοληψία με αντικατάσταση. 

Δυο είναι οι πυλώνες περί των οποίων στρέφεται η έρευνα. Ο πρώτος αναφέρεται στο 
ήδη απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό που υποστηρίζει τις λειτουργίες των 
επιχειρήσεων και ο δεύτερος αποβλέπει στο να καταγράψει τις τάσεις και μελλοντικές 
ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε οι δράσεις κατάρτισης και δια βίου 
μάθησης που θα σχεδιάσει η Περιφέρεια να έχουν ουσιαστικό χαρακτήρα, 
ανταποκρινόμενες στις καταγεγραμμένες ανάγκες των επιχειρήσεων. 

 

Το Δείγμα 

Η έρευνα βασίστηκε στα στοιχεία επιχειρήσεων του 2013 της ICAP. Τα στοιχεία 
της ICAP ήταν η μοναδική βάση δεδομένων στην οποία μπορούσε να βασιστεί η έρευνα, 
δεδομένου ότι η άλλη εναλλακτική λύση θα ήταν η βάση δεδομένων των Επιμελητηρίων 
η οποία όμως περιλαμβάνει και μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που έχουν κλείσει. 
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι και η βάση της ICAP ενδέχεται να παρουσιάζει 
ελλείψεις. 

Από τις επιχειρήσεις της ICAP (1605 επιχειρήσεις), επιλέχθηκαν για τις ανάγκες της 
έρευνας: 

 οι επιχειρήσεις της μεταποίησης, μόνο των κλάδων εκείνων που 
αναδείχθηκαν ως δυναμικοί από την μελέτη της RIS 3 για την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και  

 ο κλάδος του τουρισμού.  

Ειδικά, σ’ ότι αφορά τις επιχειρήσεις της μεταποίησης, οι κλάδοι που επελέγησαν 
σύμφωνα με τα παραπάνω ήταν οι εξής: 
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Πίνακας 1.1.1 : Κλάδοι μεταποίησης που επελέγησαν για την έρευνα 
 

Κλάδος ΣΤΑΚΟΔ 
Ορυχεία - Μεταλλεία - Αλυκές 8 

Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής 10 

Ποτά 11 
Χημικά - Αέρια – Φαρμακευτικά Προϊόντα 20 και 21 

Ελαστικά – Πλαστικά 22 
Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών 23 

Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό - Ηλεκτρικές Συσκευές 26 και 27 

 

Ο αριθμός των παραπάνω επιχειρήσεων της ICAP (στους σχετικούς κλάδους της RIS 3), 
για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανέρχεται σε 522 επιχειρήσεις. 

Πέραν των επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, 
επελέγησαν επίσης και οι επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο εν λόγω τομέας αναδείχθηκε επίσης ως δυναμικός από την μελέτη της RIS 3 για την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι επιχειρήσεις του τουρισμού 
επιλέχθηκαν επίσης από τη Βάση Δεδομένων της ICAP, όπως και οι επιχειρήσεις της 
μεταποίησης.  

Ο αριθμός των επιχειρήσεων της ICAP (στον κλάδο του τουρισμού), για την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανέρχεται σε 68 επιχειρήσεις. 

Συνολικά, η βάση δεδομένων της ICAP, για τους κλάδους της μεταποίησης που 
ενδιέφεραν την έρευνα και για τον τουριστικό κλάδο, ανέρχεται σε 590 επιχειρήσεις. 

Τέθηκε ως στόχος το δείγμα των επιχειρήσεων που θα αποτελούσε το πεδίο της 
έρευνας, να κυμαίνεται στο 30% των επιχειρήσεων των συγκεκριμένων κλάδων της 
ICAP. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός εκτιμήθηκε ότι θα έπρεπε να γίνει επικοινωνία 
με τουλάχιστον 300 επιχειρήσεις δεδομένου ότι θα υπήρχαν και αρνήσεις των 
επιχειρήσεων ως προς την συμμετοχή τους στην έρευνα. Η επιλογή των περίπου 300 
επιχειρήσεων έγινε τυχαία.  

Τελικά, απαιτήθηκε επικοινωνία με 321 επιχειρήσεις ώστε να διαμορφωθεί δείγμα 189 
συνολικά επιχειρήσεων, ποσοστό 32% των επιχειρήσεων των αντίστοιχων τομέων – 
κλάδων της ICAP. Υπήρξαν δηλαδή 132 αρνήσεις για συμμετοχή στην έρευνα, ποσοστό 
41% και με κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα, ως εξής:  
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Πίνακας 1.1.2:  Ποσοστιαία άρνηση συμμετοχής επιχειρήσεων στην έρευνα ανά 

ΠΕ 
 

Π.Ε. Ποσοστό αρνήσεων 

Έβρου 60,0% 

Ροδόπης 20,0% 

Ξάνθης 23,1% 

Καβάλας 58,9% 

Δράμας 57,4% 

Το τελικό δείγμα των επιχειρήσεων περιελάμβανε: 

 166 επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης 
 23  επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα. 

Ως προς την κατανομή του δείγματος ανάμεσα σε μεταποίηση και τουριστικές 
επιχειρήσεις, από τα στοιχεία της ICAP φαίνεται ότι το 88,5% (522/590) ανήκουν στην 
κατηγορία της μεταποίησης και το 11,5% (68/590) στην κατηγορία του τουρισμού. 
Επομένως το δείγμα των 23 επιχειρήσεων στον τουριστικό κλάδο (185 * 11,5% = 21 
αυξημένο κατά 2 επιχειρήσεις), που αποτέλεσε το δείγμα της έρευνας, είναι αναλογικό 
με το αντίστοιχο της βάσης δεδομένων της ICAP. 

 

Η κατανομή του Δείγματος ανά Περιφερειακή Ενότητα:  

Α. Μεταποίηση 
 

Πίνακας 1.1.3: Κατανομή δείγματος επιχειρήσεων μεταποίησης ανά ΠΕ  
 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 

Π.Ε. 
ICAP ΤΕΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ 

Αριθμός 
επιχειρήσεων % Αριθμός 

επιχειρήσεων 
% 

ΕΒΡΟΥ 101 19,3% 34 20,5% 

ΡΟΔΟΠΗΣ 60 11,5% 24 14,4% 

ΞΑΝΘΗΣ 82 15,7% 25 15,1% 

ΔΡΑΜΑΣ 116 22,2% 35 21,1% 

ΚΑΒΑΛΑΣ 163 31,2% 48 28,9% 
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Σύνολο 522 100,% 166 100% 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η κατανομή του τελικού δείγματος των 
επιχειρήσεων της μεταποίησης ανά Περιφερειακή Ενότητα, δεν παρουσιάζει 
σημαντικές  αποκλίσεις σε σχέση με την αντίστοιχη κατανομή της ICAP.  
 
Β. Τουρισμός 
 
Πίνακας 1.1.4: Κατανομή δείγματος τουριστικών επιχειρήσεων ανά ΠΕ  
 

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Π.Ε. 
ICAP ΤΕΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ 

Αριθμός 
επιχειρήσεων % Αριθμός 

επιχειρήσεων 
% 

ΕΒΡΟΥ 14 20,6% 5 21,7% 

ΡΟΔΟΠΗΣ 8 11,8% 4 17,4% 

ΞΑΝΘΗΣ 7 10,3% 4 17,4% 

ΔΡΑΜΑΣ 3 4,4% -  

ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ 36 52,9% 10 43,5% 

Σύνολο 68 100,% 23 100% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η κατανομή του τελικού δείγματος των 
επιχειρήσεων του τουρισμού ανά Περιφερειακή Ενότητα, δεν παρουσιάζει 
σημαντικές  αποκλίσεις σε σχέση με την αντίστοιχη κατανομή της ICAP.  

 

Η κατανομή του Δείγματος ανά κλάδο (στον τομέα της μεταποίησης) 

Η σύγκριση της κατανομής των επιχειρήσεων του δείγματος στους επιμέρους κλάδους 
της μεταποίησης με αυτήν της ICAP φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα.  
 

Πίνακας 1.1.5:  Κατανομή επιχειρήσεων μεταποίησης δείγματος και ΒΔ ICAP στους 
επιμέρους κλάδους της RIS3 

Ποσοστιαίες κατανομές των κλάδων της Μεταποίησης στη βάση δεδομένων της ICAP και 
στο τελικό δείγμα 

 

8 Ορυχεία - 
Μεταλλεία 

- Αλυκές 

10 
Αγροτικά 

Προϊόντα - 
Είδη 

Διατροφής 

11 
Ποτά 

20+21 
Χημικά - 
Αέρια – 

φαρμακευ
τικά κλπ 

22 
Ελαστικό - 
Πλαστικά 

23 
Προϊόντα 

μη 
Μεταλλικ

ών 
Ορυκτών 

26+27 
Ηλεκτρολογι

κό - 
Ηλεκτρονικό 

Υλικό - 
Ηλεκτρικές 
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Συσκευές 

Α.   % Κατανομή 
στην βάση 
δεδομένων της ICAP 

5,7% 51,4% 7,1% 2,6% 5,4% 24,9% 2,9% 

Β.  % κατανομή των 
επιχειρήσεων στο 
δείγμα (επιτευχθέν) 

15,1% 48,2% 9,6% 2,4% 7,8% 13,9% 3,0% 

% διαφορά (Β - Α) – 
(oversampling) 

Δείκτης Di 
9,3% -3,2% 2,5% -0,2% 2,4% -11,0% 0,2% 

 

Εμφανίζονται θετικές και αντίστοιχα αρνητικές σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ του 
τελικού επιτευχθέντος δείγματος και της κατανομής της ICAP στους κλάδους 8 και 23.  
Για τους υπόλοιπους κλάδους οι αποκλίσεις αυτές δεν είναι στατιστικά σημαντικές.  

Με βάση την παραπάνω διαπίστωση και με σκοπό την επίτευξη κατά το δυνατόν 
αντιπροσωπευτικών αποτελεσμάτων κρίθηκε σκόπιμη η στάθμιση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας, ώστε αυτά να αντιστοιχίζονται στις κατανομές της Βάσης 
Δεδομένων της ICAP.  

Έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα στα οποία αποσκοπούσε η έρευνα, η στάθμιση 
επελέγη να γίνει σε δυο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αναφέρεται στη στάθμιση του 
αριθμού των επιχειρήσεων ανά κλάδο για το σύνολο των ειδικοτήτων. Το δεύτερο 
επίπεδο αφορά στη στάθμιση του συνόλου των εγγραφών της κάθε ειδικότητας για το 
σύνολο των κλάδων.  

Στο πρώτο επίπεδο η συνάρτηση για την στάθμιση στις επιχειρήσεις που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν : 

ΣEi = Ei*(1 – Di) * Σi 

Όπου ΣΕi =    Σταθμισμένο σύνολο επιχειρήσεων 

Εi   =    % των επιχειρήσεων που απάντησαν  θετικά στον κλάδο από όλες τις 
 θετικές απαντήσεις στο σύνολο του δείγματος 

Di  =    η διαφορά Β – Α 

Σi   =    σύνολο των επιχειρήσεων που απάντησαν θετικά  

i = ο αντίστοιχος κλάδος 

Για τα σύνολα των ειδικοτήτων εφαρμόστηκε η συνάρτηση  

ZEi = ΕΚi * ΣΕi / Σi 

Όπου ΖΕi   = Σταθμισμένες ζητούμενες ειδικότητες ανά κλάδο 

 ΕΚi   = αριθμός ειδικοτήτων (σύνολο)  που καταγράφηκαν ανά κλάδο 
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 ΣΕi   = ο προηγούμενος δείκτης 

Σi      = αριθμός επιχειρήσεων που απάντησαν ανά κλάδο ανεξάρτητα 
 ειδικότητας 

 i = ο αντίστοιχος κλάδος 

 

Η Συλλογή των Δεδομένων  

Οι δύο τομείς  μεταποίησης και τουρισμού, που αποτέλεσαν το πεδίο της έρευνας,  
επέβαλαν την δημιουργία δυο διαφορετικών εργαλείων συλλογής στοιχείων 
(ερωτηματολόγια), ένα για την μεταποίηση και ένα για τον τουριστικό κλάδο. Ο 
σχεδιασμός προέβλεπε την συγκέντρωση τόσο ποσοτικού όσο και ποιοτικού είδους 
δεδομένων, μέσω κλειστού και ανοικτού τύπου ερωτήσεων. Το ερωτηματολόγιο της 
μεταποίησης περιλάμβανε 242 πεδία για την καταγραφή στοιχείων, ενώ τα αντίστοιχο 
του τουριστικού κλάδου 140 πεδία. 

Η πιλοτική τους δοκιμή έγινε σε 2 στάδια εφαρμογής. Το πρώτο, εσωτερικά στην 
ανάδοχο εταιρεία με την συμμετοχή ειδημόνων για την ενδεχόμενη διόρθωση λεκτικού 
και παραμέτρων των ερωτηματολογίων, και το δεύτερο, στο πεδίο και σε 2 εταιρείες, 
μια από κάθε κατηγορία. Ακολούθησε η επιλογή 5 ερευνητών (ενός για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα), ενός Υπεύθυνου της έρευνας πεδίου που έδρευε στην 
Κομοτηνή και Ομάδας Συντονισμού, στην έδρα του Αναδόχου, που κανόνιζε τις επαφές 
με τις επιχειρήσεις, τις ώρες των συναντήσεων των ερευνητών με τις επιχειρήσεις και 
τις διαδρομές των ερευνητών.  

Η εκπαίδευσή των 5 ερευνητών της έρευνας πεδίου, έγινε ταυτόχρονα στην Κομοτηνή 
με ένα ημερήσιο πρόγραμμα κατάρτισης. Ο τρόπος συλλογής στοιχείων έγινε μέσω 
προσωπικής συνέντευξης στον εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως αυτός υποδείχθηκε, 
από ένα από τους 5 εκπαιδευμένους ερευνητές.  

Η έρευνα πεδίου ξεκίνησε στις 1/9/2015 και τελείωσε στις 17/9/2015.  

 

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας 

 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

Δομή Απασχόλησης στη Βάση των Αποτελεσμάτων της Έρευνας 

Απασχόληση ανά Μέγεθος Επιχείρησης 
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Στη βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας παρουσιάζεται στη συνέχεια η εικόνα που 
δίνουν οι επιχειρήσεις της RIS3 για την κατανομή της απασχόλησης (μόνιμη – εποχική) 
ανά μέγεθος επιχείρησης και Περιφερειακή Ενότητα.  

 
Πίνακας 1.1.6: Κατανομή αριθμού και ποσοστού μόνιμων εργαζομένων ανά 

Κλάδο & Μέγεθος Επιχείρησης 
 

Κλάδος 

Αριθμός & ποσοστό επιχειρήσεων 

Αριθμός εργαζομένων – Μόνιμοι 
Σύνολο 

0 – 9  10 – 49  50 + 

Ορυχεία κλπ. 
6 15 3 24 

25,0% 62,5% 12,5% 100% 

Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής 
37 31 10 78 

47,4% 39,7% 12,8% 100% 

Ποτά 
12 3 1 16 

75,0% 18,8% 6,3% 100% 

20+21 Χημικά-Αέρια-Χρώματα-Εκρηκτικά-
Εμφιάλωση Υγραερίων-Φαρμακευτικά 

2 2 0 4 

50,0% 50,0% ,0% 100% 

Ελαστικό - Πλαστικά 
2 6 5 13 

15,4% 46,2% 38,5% 100% 

Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών 
11 7 4 22 

50,0% 31,8% 18,2% 100% 

26+27 Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό - 
Ηλεκτρικές Συσκευές 

1 3 1 5 

20,0% 60,0% 20,0% 100% 

Σύνολο 
71 67 24 162 

43,8% 41,4% 14,8% 100% 

χ2(12) = 21,51 p < 0.05 
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Γράφημα 1.1.1: 
 

 

Η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοροποίησης (p < 0,05) σηματοδοτεί την 
διαφοροποίηση ανά κλάδο της σύνθεσης του αριθμού των μόνιμων εργαζόμενων.  

Επίσης είναι ενδεικτικό ότι οι επιχειρήσεις στον κλάδο των ποτών, προϊόντων μη 
μεταλλικών ορυκτών ανεξάρτητα περιφερειακής ενότητας είναι κυρίαρχα μικρές. 

Αντίστοιχα για τη συνολική απασχόληση (μόνιμα και εποχικά απασχολούμενοι) η 
κατανομή ανά μέγεθος επιχείρησης και κλάδο δίνεται από  τον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 1.1.7: Κατανομή αριθμού και ποσοστού μόνιμων και εποχικών 
εργαζομένων ανά Κλάδο & μέγεθος επιχείρησης 

 

Κλάδος 

Αριθμός & ποσοστό επιχειρήσεων 

Αριθμός εργαζομένων –  
Μόνιμοι + Εποχικοί Σύνολο 

0 – 9  10 – 49  50 + 

Ορυχεία κλπ 
5 16 4 25 

20,0% 64,0% 16,0% 100% 

Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής 
26 39 15 80 

32,5% 48,8% 18,8% 100% 

0% 20% 40% 60% 80%

Ορυχεία - Μεταλλεία - Αλυκές

Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής

Ποτά

20+21 Χημικά-Αέρια-Χρώματα-Εκρηκτικά-
Εμφιάλωση Υγραερίων-Φαρμακευτικά

Ελαστικό - Πλαστικά

Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών

26+27 Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό -
Ηλεκτρικές Συσκευές

25,0%

47,4%

75,0%

50,0%

15,4%

50,0%

20,0%

62,5%

39,7%

18,8%

50,0%

46,2%

31,8%

60,0%

12,5%

12,8%

6,3%

0,0%

38,5%

18,2%

20,0%

Ποσοστό μόνιμων εργαζομένων ανα κλάδο RIS3 & μέγεθος επιχείρησης

50 +

10-49

0 - 9
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Κλάδος 

Αριθμός & ποσοστό επιχειρήσεων 

Αριθμός εργαζομένων –  
Μόνιμοι + Εποχικοί Σύνολο 

0 – 9  10 – 49  50 + 

Ποτά 
5 7 4 16 

31,3% 43,8% 25,0% 100% 

20+21 Χημικά-Αέρια-Χρώματα-Εκρηκτικά-
Εμφιάλωση Υγραερίων-Φαρμακευτικά 

2 2 0 4 

50,0% 50,0% ,0% 100% 

Ελαστικό - Πλαστικά 
-- 8 5 13 

-- 61,5% 38,5% 100% 

Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών 
12 7 4 23 

52,2% 30,4% 17,4% 100% 

26+27 Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό - 
Ηλεκτρικές Συσκευές 

1 3 1 5 

20,0% 60,0% 20,0% 100% 

Σύνολο 
51 82 33 166 

30,7% 49,4% 19,9% 100% 

χ2(12) = 16,07  p = 0,188 
 
Γράφημα 1.1.2: 

 
0% 20% 40% 60% 80%

Ορυχεία - Μεταλλεία - Αλυκές

Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής

Ποτά

20+21 Χημικά-Αέρια-Χρώματα-
Εκρηκτικά-Εμφιάλωση Υγραερίων-…

Ελαστικό - Πλαστικά

Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών

26+27 Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό 
Υλικό - Ηλεκτρικές Συσκευές

20,0%

32,5%

31,3%

50,0%

0,0%

52,2%

20,0%

64,0%

48,8%

43,8%

50,0%

61,5%

30,4%

60,0%

16,0%

18,8%

25,0%

0,0%

38,5%

17,4%

20,0%

Ποσοστό μόνιμων και εποχιακών εργαζομένων ανα κλάδο RIS3 & μέγεθος 
επιχείρησης

50 +

10-49

0 - 9
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Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, αν ληφθεί υπόψη το σύνολο των 
εργαζομένων (μόνιμοι & εποχικοί), δεν φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διαφοροποίηση στα ποσοστά (p > 0,05) ανά μέγεθος επιχείρησης ανεξάρτητα κλάδου. 
Κατανομή Απασχόλησης ανά Περιφερειακή Ενότητα και Μέγεθος Επιχείρησης 
 
Πίνακας 1.1.8: Κατανομή αριθμού και ποσοστού μόνιμων εργαζομένων ανά 

Περιφερειακή Ενότητα & μέγεθος επιχείρησης 
 

ΠΕ 

Αριθμός & ποσοστό επιχειρήσεων 

Αριθμός εργαζομένων – Μόνιμοι 
Σύνολο 

0 – 9  10 – 49  50 + 

Έβρου 
12 15 6 33 

36,4% 45,5% 18,2% 100% 

Ροδοπης 
11 7 5 23 

47,8% 30,4% 21,7% 100% 

Ξανθης 
8 14 3 25 

32,0% 56,0% 12,0% 100% 

Καβάλας 
24 13 9 46 

52,2% 28,3% 19,6% 100% 

Δράμας 
16 18 1 35 

45,7% 51,4% 2,9% 100% 

Σύνολο 
71 67 24 162 

43,8% 41,4% 14,8% 100% 

              χ2(8) = 12,13  p = 0,146 
 
Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στα ποσοστά απασχόλησης της 
κατηγοριοποίησης του μόνιμου προσωπικού στις 5 ΠΕ της Περιφέρειας. Το 43,8% 
απασχολεί 0-9 εργαζόμενους και τα ποσοστά για 10 – 49 & 50 και πάνω είναι 41,4% και 
14,8% αντίστοιχα. 
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Γράφημα 1.1.3: 

 
 
Πίνακας 1.1.9: Κατανομή αριθμού και ποσοστού μόνιμων και εποχικών 

εργαζομένων ανά Περιφερειακή Ενότητα & μέγεθος  επιχείρησης 
 

ΠΕ 
Αριθμός εργαζομένων – Μόνιμοι + Εποχικοί 

Σύνολο 
0 - 9 10 - 49 50 + 

Έβρου 
12 15 7 34 

35,3% 44,1% 20,6% 100% 

Ροδόπης 
7 11 6 24 

29,2% 45,8% 25,0% 100% 

Ξάνθης 
6 15 4 25 

24,0% 60,0% 16,0% 100% 

Καβάλας 
15 20 13 48 

31,3% 41,7% 27,1% 100% 

Δράμας 
11 21 3 35 

31,4% 60,0% 8,6% 100% 

Σύνολο 
51 82 33 166 

30,7% 49,4% 19,9% 100% 

        χ2(8) = 6,84  p = 0,55 
 
Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στα ποσοστά απασχόλησης της 
κατηγοριοποίησης του μόνιμου και εποχικού προσωπικού στις 5 ΠΕ της Περιφέρειας. 

36,4%

47,8%

32,0%

52,2%

45,7%45,5%

30,4%

56,0%

28,3%

51,4%

18,2%
21,7%

12,0%

19,6%

2,9%

0%

20%

40%

60%

Έβρου Ροδοπης Ξανθης Καβάλας Δράμας

Ποσοστό μόνιμων εργαζομένων ανα Περιφερεικά Ενότητα και 
μέγεθος επιχείρισης

0 - 9

10-49

50 +
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Το 30,7% απασχολεί 0-9 εργαζόμενους και τα ποσοστά για 10 – 49 & 50 και πάνω είναι 
49,4% και 19,9% αντίστοιχα. 

Γράφημα 1.1.4: 

 

Έλλειψη δεξιοτήτων στο προσωπικό 

Στην ερώτηση κατά πόσο οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν έλλειψη ειδικοτήτων, η 
απάντηση ανά κλάδο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  
 
Πίνακας 1.1.10: Επιχειρήσεις που Δηλώνουν Έλλειψη Ειδικοτήτων ανά κλάδο 
 

Κλάδος 
Έλλειψη δεξιοτήτων 

Σύνολο 
ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ορυχεία κλπ 
10 14 24 

41,7% 58,3% 100,0% 

Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής 
37 43 80 

46,3% 53,8% 100,0% 

Ποτά 
6 10 16 

37,5% 62,5% 100,0% 

20+21 Χημικά-Αέρια-Χρώματα-
Εκρηκτικά-Εμφιάλωση Υγραερίων-

Φαρμακευτικά 

3 1 4 

75,0% 25,0% 100,0% 

Ελαστικό - Πλαστικά 10 3 13 

35,3%

29,2%
24,0%

31,3% 31,4%

44,1% 45,8%

60,0%

41,7%

60,0%

20,6%
25,0%

16,0%

27,1%

8,6%

-20%

0%

20%

40%

60%

Έβρου Ροδοπης Ξανθης Καβάλας Δράμας

Ποσοστό μόνιμων+εποχιακών εργαζομένων ανα Περιφερεικά Ενότητα

0 - 9

10-49

50 +
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Κλάδος 
Έλλειψη δεξιοτήτων 

Σύνολο 
ΟΧΙ ΝΑΙ 

76,9% 23,1% 100,0% 

Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών 
11 12 23 

47,8% 52,2% 100,0% 

26+27 Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό 
Υλικό - Ηλεκτρικές Συσκευές 

2 3 5 

40,0% 60,0% 100,0% 

Σύνολο 
79 86 165 

47,9% 52,1% 100,0% 

χ2(6) = 6,85  p = 0,33 
 
Τα ποσοστά είναι στατιστικά ίδια ανεξάρτητα κλάδου, Οι μισές επιχειρήσεις 
διαπιστώνουν έλλειψη δεξιοτήτων στο προσωπικό τους. 
 
Πίνακας 1.1.11:  Επιχειρήσεις που Δηλώνουν Έλλειψη Ειδικοτήτων Ανά 

Περιφερειακή Ενότητα 
 

ΠΕ 
Έλλειψη δεξιοτήτων 

ΟΧΙ ΝΑΙ Σύνολο 

Έβρου 
13 20 33 

39,4% 60,6% 100,0% 

Ροδόπης 
15 9 24 

62,5% 37,5% 100,0% 

Ξάνθης 
9 16 25 

36,0% 64,0% 100,0% 

Καβάλας 
20 28 48 

41,7% 58,3% 100,0% 

Δράμας 
22 13 35 

62,9% 37,1% 100,0% 

Σύνολο 
79 86 165 

47,9% 52,1% 100,0% 

χ2(8) = 6,84  p = 0,55 
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Επίσης και στις 5 ΠΕ υπάρχει στατιστικά η ίδια ποσοστιαία κατανομή αναλογικά με την 
έλλειψη δεξιοτήτων: μια στις δυο επιχειρήσεις αναφέρουν έλλειψη ειδικοτήτων στο 
προσωπικό τους. 
 
Πίνακας 1.1.12:  Έλλειψη Ειδικοτήτων ανά Μέγεθος Επιχείρησης  
 

Αριθμός 
εργαζομένων – 

Μόνιμοι  

Έλλειψη δεξιοτήτων 
Σύνολο 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

0 - 9 
43 27 70 

61,4% 38,6% 100,0% 

10 - 49 
25 42 67 

37,3% 62,7% 100,0% 

50 + 
9 15 24 

37,5% 62,5% 100,0% 

                  χ2(2) = 9,18  p = 0,010 

Η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοροποίησης ( p =0,010 < 0,050) αναδεικνύει το 
γεγονός ότι οι μεσαίες (62,7%) και οι μεγάλες επιχειρήσεις (62,5%) αναφέρουν ότι 
υπάρχει γενικώς έλλειψη δεξιοτήτων. Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι οι 
επιχειρήσεις με πάνω από 10 εργαζόμενους διαπιστώνουν την έλλειψη δεξιοτήτων για 
το μόνιμο προσωπικό, γεγονός το ποίο παραπέμπει και σε ανάγκες κατάρτισης και δια-
βίου μάθησης στο ήδη απασχολούμενο προσωπικό. 

 

Ελλείψεις στο Απασχολούμενο Δυναμικό    

Οι ερωτήσεις αφορούσαν στον προσδιορισμό ελλείψεων σε γνώσεις, εμπειρία και 
δεξιότητες στο ήδη απασχολούμενο προσωπικό των επιχειρήσεων και εξειδικευόταν ως 
εξής: 

Ελλείψεις σε: 
 Γνώσεις 
 Επαγγελματική εμπειρία 
 Τεχνικές Δεξιότητες 
 Σε ευελιξία/προσαρμοστικότητα 
 Ξένες γλώσσες 
 Γνώσεις Η/Υ 
 Επικοινωνιακές δεξιότητες και 
 Ειδικά προσόντα. 

 Οι απαντήσεις των επιχειρήσεων με αναφορά στο % των επιχειρήσεων που απάντησαν 
και κατανομή ανά κλάδο και ειδικότητα (ISCO) παρουσιάζεται στους  παρακάτω 
πίνακες.  
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Πίνακας 1.1.13: Σε επαγγελματικές γνώσεις - Απαντήσεις από 22 επιχειρήσεις (13,2%) 
 

ISCO – Περιγραφή 

ΣΤΑΚΟΔ 08 - Κλάδος 

Σύνολο 8 Ορυχεία - 
Μεταλλεία 

- Αλυκές 

10 
Αγροτικά 

Προϊόντα - 
Είδη 

Διατροφής 

11 
Ποτά 

22 
Ελαστικό - 
Πλαστικά 

23 Προϊόντα 
μη 

Μεταλλικών 
Ορυκτών 

26 26+27 
Ηλεκτρολο

γικό - 
Ηλεκτρονι
κό Υλικό - 

Ηλεκτρικές 
Συσκευές 

21 Ασκούντες επιστημονικά 
επαγγέλματα και μηχανικοί      1 1 

52 Πωλητές  2     2 

61 Ειδικευμένοι γεωργοί και 
κτηνοτρόφοι, 
επαγγελματίες 

  1    1 

72 Τεχνίτες μετάλλων, 
μηχανημάτων και 
ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

    1  1 

75 Τεχνίτες επεξεργασίας 
τροφίμων, επεξεργασίας 
ξύλου, ειδών ένδυσης και 
ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

 5     5 

81 Χειριστές σταθερών 
βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 

2 1 1 2 2  8 

83 Οδηγοί μέσων 
μεταφοράς και χειριστές 
κινητού εξοπλισμού 

  1    1 

92 Ανειδίκευτοι εργάτες 
γεωργίας, δασοκομίας και 
αλιείας 

 6     6 

93 Ανειδίκευτοι εργάτες 
ορυχείων, κατασκευών, 
μεταποίησης και 
μεταφορών 

   1   1 

Σύνολο 2 14 3 3 3 1 26 
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Πίνακας 1.1.14: Σε επαγγελματική εμπειρία - Απαντήσεις από 29 επιχειρήσεις (17,5%) 
 

ISCO – Περιγραφή 

ΣΤΑΚΟΔ 08 - Κλάδος 

Σύνολο 8 Ορυχεία - 
Μεταλλεία 

- Αλυκές 

10 
Αγροτικά 

Προϊόντα - 
Είδη 

Διατροφής 

11 
Ποτά 

23 Προϊόντα 
μη 

Μεταλλικών 
Ορυκτών 

26 26+27 
Ηλεκτρολογικό - 

Ηλεκτρονικό 
Υλικό - 

Ηλεκτρικές 
Συσκευές 

12 Διοικητικοί και εμπορικοί 
διευθυντές    1 1 2 

21 Ασκούντες επιστημονικά 
επαγγέλματα και μηχανικοί    1  1 

24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και 
διοίκησης     1 1 

41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 
και χειριστές μηχανών με 
πληκτρολόγιο 

 1    1 

52 Πωλητές  1 2   3 

53 Απασχολούμενοι στην παροχή 
ατομικής φροντίδας  1    1 

71 Τεχνίτες ανέγερσης και 
αποπεράτωσης κτιρίων, 
εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 

 1    1 

72 Τεχνίτες μετάλλων, 
μηχανημάτων και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα 

   1  1 

75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, 
επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης 
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

 8    8 

81 Χειριστές σταθερών 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 

2 2 1 1  6 

83 Οδηγοί μέσων μεταφοράς και 
χειριστές κινητού εξοπλισμού   2   2 

92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, 
δασοκομίας και αλιείας  1    1 

93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, 
κατασκευών, μεταποίησης και 
μεταφορών 

3     3 

94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών   1   1 

Σύνολο 5 15 6 4 2 32 
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Πίνακας 1.1.15: Σε τεχνικές δεξιότητες - Απαντήσεις από 32 επιχειρήσεις (19,3%) 
 

ISCO – Περιγραφή 

ΣΤΑΚΟΔ 08 - Κλάδος 

Σύνολο 
8 Ορυχεία 

- 
Μεταλλεία 

- Αλυκές 

10 
Αγροτικά 

Προϊόντα - 
Είδη 

Διατροφής 

11 
Ποτά 

20 20+21 
Χημικά-Αέρια-

Χρώματα-
Εκρηκτικά-
Εμφιάλωση 
Υγραερίων-

Φαρμακευτικά 

22 
Ελαστικό - 
Πλαστικά 

23 
Προϊόντα 

μη 
Μεταλλικ

ών 
Ορυκτών 

21 Ασκούντες επιστημονικά 
επαγγέλματα και μηχανικοί 1      1 

41 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων και χειριστές 
μηχανών με πληκτρολόγιο 

     1 1 

71 Τεχνίτες ανέγερσης και 
αποπεράτωσης κτιρίων, 
εξαιρουμένων των 
ηλεκτρολόγων 

   1  1 2 

72 Τεχνίτες μετάλλων, 
μηχανημάτων και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα 

     1 1 

75 Τεχνίτες επεξεργασίας 
τροφίμων, επεξεργασίας 
ξύλου, ειδών ένδυσης και 
ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

 5     5 

81 Χειριστές σταθερών 
βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 

3 2   1 2 8 

83 Οδηγοί μέσων μεταφοράς 
και χειριστές κινητού 
εξοπλισμού 

  1    1 

92 Ανειδίκευτοι εργάτες 
γεωργίας, δασοκομίας και 
αλιείας 

 8 1    9 

93 Ανειδίκευτοι εργάτες 
ορυχείων, κατασκευών, 
μεταποίησης και μεταφορών 

2    1  3 

94 Βοηθοί παρασκευής 
φαγητών   3    3 

Σύνολο 6 15 5 1 2 5 34 
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Πίνακας 1.1.16:   Σε ευελιξία/προσαρμοστικότητα - Απαντήσεις από 8 επιχειρήσει 
(4,8%) 

 

ISCO – Περιγραφή 

ΣΤΑΚΟΔ 08 - Κλάδος 

Σύνολο 8 Ορυχεία - 
Μεταλλεία - 

Αλυκές 

10 Αγροτικά 
Προϊόντα - 

Είδη 
Διατροφής 

23 Προϊόντα 
μη 

Μεταλλικών 
Ορυκτών 

41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και 
χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο  1  1 

52 Πωλητές  2  2 

81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 

3  1 4 

92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, 
δασοκομίας και αλιείας  2  2 

Σύνολο 3 5 1 9 
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Πίνακας 1.1.17: Σε ξένες γλώσσες - Απαντήσεις από 23 επιχειρήσεις (13,8%) 
 

ISCO – Περιγραφή 

ΣΤΑΚΟΔ 08 - Κλάδος 

Σύνολο 8 Ορυχεία - 
Μεταλλεία 

- Αλυκές 

10 
Αγροτικά 

Προϊόντα - 
Είδη 

Διατροφής 

11 
Ποτά 

22 
Ελαστικό - 
Πλαστικά 

23 Προϊόντα 
μη 

Μεταλλικών 
Ορυκτών 

12 Διοικητικοί και εμπορικοί 
διευθυντές  1    1 

21 Ασκούντες επιστημονικά 
επαγγέλματα και μηχανικοί   1   1 

24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και 
διοίκησης  1    1 

33 Βοηθοί Επαγγελματιών 
επιχειρήσεων και διοίκησης   1  1 2 

41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 
και χειριστές μηχανών με 
πληκτρολόγιο 

 4   1 5 

52 Πωλητές  4 1  1 6 

75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, 
επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης 
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

 1    1 

81 Χειριστές σταθερών 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 

1 1 1 1 1 5 

83 Οδηγοί μέσων μεταφοράς και 
χειριστές κινητού εξοπλισμού  1   1 2 

92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, 
δασοκομίας και αλιείας  4    4 

93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, 
κατασκευών, μεταποίησης και 
μεταφορών 

1   1  2 

Σύνολο 2 17 4 2 5 30 
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Πίνακας 1.1.18: Σε γνώση Η/Υ - Απαντήσεις από 19 επιχειρήσεις (11,4%) 
 

ISCO – Περιγραφή 

ΣΤΑΚΟΔ 08 - Κλάδος 

Σύνολο 8 Ορυχεία - 
Μεταλλεία 

- Αλυκές 

10 
Αγροτικά 

Προϊόντα - 
Είδη 

Διατροφής 

11 
Ποτά 

22 
Ελαστικό 

- 
Πλαστικά 

23 Προϊόντα 
μη 

Μεταλλικών 
Ορυκτών 

21 Ασκούντες επιστημονικά 
επαγγέλματα και μηχανικοί   1   1 

33 Βοηθοί Επαγγελματιών 
επιχειρήσεων και διοίκησης  1    1 

41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 
και χειριστές μηχανών με 
πληκτρολόγιο 

 1   1 2 

52 Πωλητές  5    5 

71 Τεχνίτες ανέγερσης και 
αποπεράτωσης κτιρίων, 
εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 

 1    1 

74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί  1    1 

75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, 
επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης 
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

 1    1 

81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 

3 1  1 2 7 

92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, 
δασοκομίας και αλιείας  5    5 

93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, 
κατασκευών, μεταποίησης και 
μεταφορών 

1   1 1 3 

Σύνολο 4 16 1 2 4 27 
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Πίνακας 1.1.19: Σε επικοινωνιακές δεξιότητες - Απαντήσεις από 14 επιχειρήσεις (8,4%) 
 

 ΣΤΑΚΟΔ 08 - Κλάδος 

Σύνολο 
ISCO – Περιγραφή 

8 Ορυχεία - 
Μεταλλεία - 

Αλυκές 

10 
Αγροτικά 

Προϊόντα - 
Είδη 

Διατροφής 

11 
Ποτά 

22 
Ελαστικό 

- 
Πλαστικά 

23 Προϊόντα 
μη 

Μεταλλικών 
Ορυκτών 

26 26+27 
Ηλεκτρολογι

κό - 
Ηλεκτρονικό 

Υλικό - 
Ηλεκτρικές 
Συσκευές 

12 Διοικητικοί και 
εμπορικοί διευθυντές      1 1 

24 Επαγγελματίες 
επιχειρήσεων και 
διοίκησης 

 1     1 

41 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων και χειριστές 
μηχανών με πληκτρολόγιο 

 2     2 

52 Πωλητές      1 1 

71 Τεχνίτες ανέγερσης και 
αποπεράτωσης κτιρίων, 
εξαιρουμένων των 
ηλεκτρολόγων 

    1  1 

81 Χειριστές σταθερών 
βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 

2   1 2  5 

83 Οδηγοί μέσων 
μεταφοράς και χειριστές 
κινητού εξοπλισμού 

    1  1 

92 Ανειδίκευτοι εργάτες 
γεωργίας, δασοκομίας και 
αλιείας 

 1 1    2 

93 Ανειδίκευτοι εργάτες 
ορυχείων, κατασκευών, 
μεταποίησης και 
μεταφορών 

1   1   2 

Σύνολο 3 4 1 2 4 2 16 
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Πίνακας 1.1.20: Σε ειδικά προσόντα - Απαντήσεις από 12 επιχειρήσεις (7,2%) 
 

ISCO – Περιγραφή 

ΣΤΑΚΟΔ 08 - Κλάδος 

Σύνολο 8 Ορυχεία - 
Μεταλλεία 

- Αλυκές 

10 
Αγροτικά 

Προϊόντα - 
Είδη 

Διατροφής 

11 
Ποτά 

23 
Προϊόντα 

μη 
Μεταλλικών 

Ορυκτών 

26 26+27 
Ηλεκτρολογι

κό - 
Ηλεκτρονικό 

Υλικό - 
Ηλεκτρικές 
Συσκευές 

12 Διοικητικοί και εμπορικοί 
διευθυντές     2 2 

13 Διευθυντές παραγωγής και 
εξειδικευμένων υπηρεσιών    1 2 3 

52 Πωλητές   1   1 

71 Τεχνίτες ανέγερσης και 
αποπεράτωσης κτιρίων, 
εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 

   1  1 

81 Χειριστές σταθερών 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 

1   2  3 

92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, 
δασοκομίας και αλιείας  2    2 

93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, 
κατασκευών, μεταποίησης και 
μεταφορών 

1   1  2 

Σύνολο 2 2 1 5 4 14 

 

Οι σημαντικότερες παρατηρήσεις σε σχέση με τις απαντήσεις που δόθηκαν από τις 
επιχειρήσεις για κάθε μία από τις παραπάνω ερωτήσεις ήταν οι εξής: 

 Ελλείψεις σε γνώσεις: Από τις 22 επιχειρήσεις που απάντησαν στη σχετική 
ερώτηση, τις περισσότερες ελλείψεις εμφανίζει ο κλάδος (10) Αγροτικά Προϊόντα - 
Είδη Διατροφής με 14 απαντήσεις στο σύνολο των 26 και με έμφαση στις 
ειδικότητες (ISCO) (92) Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, 6 
επισημάνσεις από τις 14 του κλάδου,  και (75) Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, 
επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, 5 
επισημάνσεις από τις 14  του συνόλου του κλάδου. 
Σε επίπεδο ειδικοτήτων τις μεγαλύτερες ελλείψεις σε γνώσεις παρουσιάζει η (81) 
Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού, 
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με περίπου ισομερή συμμετοχή όλων των κλάδων της έρευνας, ακολουθούμενη από 
την (92) ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας και με 
αποκλειστική συγκέντρωση στον κλάδο (10) Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής 
και την (75) τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης 
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, και πάλι με αποκλειστική εστίαση στον κλάδο 
(10) Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής. 

 Ελλείψεις σε επαγγελματική εμπειρία: Απάντησαν 29 επιχειρήσεις με 32 
επισημάνσεις. Οι 15 επισημάνσεις για ελλείψεις σε εμπειρία αφορούσαν τον κλάδο 
(10) Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής, ενώ ακολουθεί ο κλάδος (11) Ποτά με 6 
επισημάνσεις και οι κλάδοι (8) Ορυχεία - Μεταλλεία – Αλυκές και (23) Προϊόντα μη 
Μεταλλικών Ορυκτών, με 5 και 4 επισημάνσεις αντίστοιχα.  
Σε επίπεδο ISCO τις μεγαλύτερες ελλείψεις παρουσιάζει η ειδικότητα (75) Τεχνίτες 
επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα με 8 επισημάνσεις από τις 32 και με αποκλειστική εστίαση στον κλάδο 
(10) Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής, ακολουθούμενη από την (81) Χειριστές 
σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού, με 6 
επισημάνσεις από τις 32 του συνόλου των επισημάνσεων και με ισομερή περίπου 
κατανομή στους κλάδους της έρευνας.  

 Ελλείψεις σε τεχνικές δεξιότητες: απάντησαν 32 επιχειρήσεις, με 34 
επισημάνσεις. Και στη συγκεκριμένη ερώτηση εμφανίζεται ο κλάδος (10) Αγροτικά 
Προϊόντα - Είδη Διατροφής να παρουσιάζει τις μεγαλύτερες ελλείψεις, με 15 
επισημάνσεις από το σύνολο των 34. Τις μεγαλύτερες ελλείψεις παρουσιάζει η 
ειδικότητα (92) Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, με το 
σύνολο περίπου των επισημάνσεων για τον κλάδο (10), και η (81) Χειριστές 
σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού, με μια 
κάπως ισομερή κατανομή στην πλειοψηφία των κλάδων της έρευνας.  

 Ελλείψεις σε ευελιξία/προσαρμοστικότητα: στη συγκεκριμένη ερώτηση 
απάντησαν μόνο 8 επιχειρήσεις  με 9 επισημάνσεις. Και στη συγκεκριμένη ερώτηση 
ο κλάδος (10) Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής παρουσιάζει τις μεγαλύτερες 
ανάγκες, κυρίως στους πωλητές (52) και τους ανειδίκευτους εργάτες (92). Σε 
επίπεδο ειδικοτήτων προβλήματα παρουσιάζει η (81) Χειριστές σταθερών 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού. 

 Ελλείψεις σε ξένες γλώσσες: απάντησαν 23 επιχειρήσεις κάνοντας 30 
επισημάνσεις.  Όπως και στις υπόλοιπες ερωτήσεις ο κλάδος (10) Αγροτικά 
Προϊόντα - Είδη Διατροφής παρουσιάζει τις μεγαλύτερες ανάγκες (17 επισημάνσεις 
από 30), με κατανομή στον εν λόγω κλάδο στο σύνολο σχεδόν των 
απασχολουμένων ειδικοτήτων. Στο σύνολο του δείγματος ανάγκες σε 
γλωσσομάθεια εμφανίζουν κυρίως οι πωλητές (52), οι Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο (41) και οι  Χειριστές 
σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού (81).  
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 Ελλείψεις σε γνώσεις Η/Υ: σε σύνολο 19 επιχειρήσεων που απάντησαν τη 
συγκεκριμένη ερώτηση υπήρξαν 27 επισημάνσεις. Οι 16 από αυτές αφορούσαν τον 
κλάδο (10) Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής με έμφαση στους Πωλητές (52) 
και στους Ανειδίκευτους εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας (92). Πέραν των 
παραπάνω ειδικοτήτων ελλείψεις σε γνώσεις Η/Υ παρουσιάζει η ειδικότητα (81) 
Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 
στο σύνολο σχεδόν των κλάδων της έρευνας.  

 Ελλείψεις σε επικοινωνιακές δεξιότητες: στη συγκεκριμένη ερώτηση 
απάντησαν 14 επιχειρήσεις με 16 επισημάνσεις. Οι κλάδοι που εμφανίζουν τις 
μεγαλύτερες ελλείψεις είναι ο (10) Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής και ο (23) 
Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών. Αντίστοιχα η ειδικότητα που εμφανίζει 
προβλήματα στις συγκεκριμένες δεξιότητες είναι η (81) Χειριστές σταθερών 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού.  

 Ελλείψεις Σε ειδικά προσόντα: στην ερώτηση σχετικά με ελλείψεις σε ειδικά 
προσόντα συμμετείχαν 12 επιχειρήσεις με 14 επισημάνσεις. Οι κλάδοι που 
αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα είναι οι (23) Προϊόντα μη 
Μεταλλικών Ορυκτών και (26, 26+27) Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό - 
Ηλεκτρικές Συσκευές. Σημαντική είναι η επισήμανση των ελλείψεων σχετικά με τις 
ειδικότητες, όπου οι ελλείψεις, πέραν της (81) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού, αφορούν και σε στελέχη του 
κωδικού 1 – διευθυντικά στελέχη – και ειδικότερα στις ειδικότητες (13) Διευθυντές 
παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών και (12) Διοικητικοί και εμπορικοί 
διευθυντές.  

 
Πρόθεση Επιχειρήσεων για Άμεσες Προσλήψεις 
 

Πίνακας 1.1.21:  Ειδικότητες και αριθμός επιχειρήσεων που απάντησαν θετικά για άμεσες 
προσλήψεις ανά κλάδο (απόλυτα μεγέθη) 

 

ISCO - Περιγραφή 

ΣΤΑΚΟΔ 08 - Κλάδος 

8 Ορυχεία 
- 

Μεταλλεία 
- Αλυκές 

10 Αγροτικά 
Προϊόντα - 

Είδη 
Διατροφής 

11 
Ποτά 

22 
Ελαστικό 

- 
Πλαστικά 

23 
Προϊό
ντα μη 
Μεταλ
λικών 
Ορυκτ

ών 

26+27 
Ηλεκτρολο

γικό - 
Ηλεκτρονικ

ό Υλικό - 
Ηλεκτρικές 
Συσκευές 

Σύνολα 
ειδικοτή

των 

12 Διοικητικοί και 
εμπορικοί διευθυντές 2 3 

    
5 

21 Ασκούντες 
επιστημονικά επαγγέλματα 
και μηχανικοί 

1 3 
  

1 1 6 
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ISCO - Περιγραφή 

ΣΤΑΚΟΔ 08 - Κλάδος 

8 Ορυχεία 
- 

Μεταλλεία 
- Αλυκές 

10 Αγροτικά 
Προϊόντα - 

Είδη 
Διατροφής 

11 
Ποτά 

22 
Ελαστικό 

- 
Πλαστικά 

23 
Προϊό
ντα μη 
Μεταλ
λικών 
Ορυκτ

ών 

26+27 
Ηλεκτρολο

γικό - 
Ηλεκτρονικ

ό Υλικό - 
Ηλεκτρικές 
Συσκευές 

Σύνολα 
ειδικοτή

των 

24 Επαγγελματίες 
επιχειρήσεων και 
διοίκησης 

1 5 
  

2 
 

8 

25 Επαγγελματίες του 
τομέα των τεχνολογιών 
πληροφόρησης και 
επικοινωνίας 

    
1 1 2 

31 Τεχνικοί θετικών 
επιστημών και μηχανικής   

1 
   

1 

34 Βοηθοί επαγγελματιών 
του νομικού, κοινωνικού 
και πολιτιστικού τομέα και 
ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

 
1 

    
1 

41 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων και χειριστές 
μηχανών με πληκτρολόγιο  

2 
    

2 

43 Υπάλληλοι καταγραφής 
αριθμητικών δεδομένων 
και υλικών 

1 1 
    

2 

52 Πωλητές 1 4 1 
 

1 
 

7 

71 Τεχνίτες ανέγερσης και 
αποπεράτωσης κτιρίων, 
εξαιρουμένων των 
ηλεκτρολόγων 

2 1 
    

3 

72 Τεχνίτες μετάλλων, 
μηχανημάτων και 
ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

1 
   

2 
 

3 

74 Ηλεκτρολόγοι και 
ηλεκτρονικοί 1 2 

    
3 

75 Τεχνίτες επεξεργασίας 
τροφίμων, επεξεργασίας 
ξύλου, ειδών ένδυσης και 
ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

 
4 

    
4 

81 Χειριστές σταθερών 
βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, 

5 4 
 

1 1 
 

11 
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ISCO - Περιγραφή 

ΣΤΑΚΟΔ 08 - Κλάδος 

8 Ορυχεία 
- 

Μεταλλεία 
- Αλυκές 

10 Αγροτικά 
Προϊόντα - 

Είδη 
Διατροφής 

11 
Ποτά 

22 
Ελαστικό 

- 
Πλαστικά 

23 
Προϊό
ντα μη 
Μεταλ
λικών 
Ορυκτ

ών 

26+27 
Ηλεκτρολο

γικό - 
Ηλεκτρονικ

ό Υλικό - 
Ηλεκτρικές 
Συσκευές 

Σύνολα 
ειδικοτή

των 

μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 
83 Οδηγοί μέσων 
μεταφοράς και χειριστές 
κινητού εξοπλισμού 

2 3 
    

5 

92 Ανειδίκευτοι εργάτες 
γεωργίας, δασοκομίας και 
αλιείας  

2 
    

2 

93 Ανειδίκευτοι εργάτες 
ορυχείων, κατασκευών, 
μεταποίησης και 
μεταφορών 

 
1 

 
1 

  
2 

Σύνολο απαντήσεων από 
επιχειρήσεις ανα κλάδο 17 36 2 2 8 2 67 

% στις επιχειρήσεις που 
απάντησαν (44) 38,6% 81,8% 4,5% 4,5% 18,2% 4,5%  

 

Σύνολα επιχειρήσεων που 
απάντησαν 11 22 2 2 5 2 44 

% των επιχειρήσεων 25,0% 50,0% 4,5% 4,5% 11,4% 4,5% 100% 
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Πίνακας 1.1.22:  Ποσοστιαίες κατανομές των κλάδων σε βάση δεδομένων της ICAP 
και στο τελικό δείγμα 

 

 
8 Ορυχεία - 
Μεταλλεία - 

Αλυκές 

10 
Αγροτικά 

Προϊόντα - 
Είδη 

Διατροφής 

11 
Ποτά 

20+21 
Χημικά - 
Αέρια – 

φαρμακευ
τικά κλπ 

22 
Ελαστικό - 
Πλαστικά 

23 
Προϊόντα 

μη 
Μεταλλικώ
ν Ορυκτών 

26+27 
Ηλεκτρολογι

κό - 
Ηλεκτρονικό 

Υλικό - 
Ηλεκτρικές 
Συσκευές 

Α.   % Κατανομή 
στην βάση 
δεδομένων της 
ICAP 

5,7% 51,4% 7,1% 2,6% 5,4% 24,9% 2,9% 

Β.  % κατανομή 
των 
επιχειρήσεων 
στο δείγμα 

15,1% 48,2% 9,6% 2,4% 7,8% 13,9% 3,0% 

% διαφορά (Β - 
Α) –  

(oversampling) 
9,3% -3,2% 2,5% -0,2% 2,4% -11,0% 0,2% 

 
 

Πίνακας 1.1.23:  Αναγωγή και στάθμιση του αναμενόμενου αριθμού θετικών απαντήσεων 
για πρόσληψη από επιχειρήσεις και ειδικότητες συνολικά ανά κλάδο 

 

 

8 Ορυχεία - 
Μεταλλεία - 

Αλυκές 

10 
Αγροτικά 
Προϊόντα 

- Είδη 
Διατροφ

ής 

11 
Ποτά 

20+21 
Χημικά 
- Αέρια 

– 
φαρμακ
ευτικά 

κλπ 

22 
Ελαστ
ικό - 

Πλαστ
ικά 

23 
Προϊόντα 

μη 
Μεταλλικ

ών 
Ορυκτών 

26+27 
Ηλεκτρολο

γικό - 
Ηλεκτρονικ

ό Υλικό - 
Ηλεκτρικές 
Συσκευές 

Σύνολο 

Αναμενόμενες 
επιχειρήσεις 
που θα 
απαντούσαν 
Ναι (για 
πρόσληψη) 

10,0 22,7 2,0 0 2,0 5,6 2,0 44,1 

Συνολικός 
αναμενόμενος 
αριθμός 
ειδικοτήτων 
για πρόσληψη 
ανά κλάδο 

15,4 37,2 2,0 0 2,0 8,9 2,0 67,4 
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Από τις παραπάνω 44 εταιρείες της μεταποίησης (26,5% του δείγματος), που δήλωσαν 
ότι υπάρχει πρόβλεψη για άμεσες/νέες προσλήψεις γα παραπάνω από μια ειδικότητες 
(67 πολλαπλές καταγραφές), οι 34 (77%) δήλωσαν και πόσες θέσεις. Αυτές ανέρχονται 
σε 110 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων, ήτοι κατά μέσο όρο 3,2 θέσεις ανά 
επιχείρηση που προτίθεται να προσλάβει προσωπικό. 
 

Πίνακας 1.1.24:  Συντελεστές στάθμισης αριθμού επιχειρήσεων που απάντησαν θετικά 
σε πρόσληψη ανά ειδικότητα και κλάδο 

 

ISCO - Περιγραφή 

ΣΤΑΚΟΔ 08 - Κλάδος 

8 Ορυχεία 
- 

Μεταλλεία 
- Αλυκές 

10 
Αγροτικά 
Προϊόντα 

- Είδη 
Διατροφ

ής 

11 
Ποτά 

20+21 
Χημικά - 
Αέρια – 

φαρμακε
υτικά 
κλπ 

22 
Ελαστ
ικό - 

Πλαστ
ικά 

23 
Προϊόν
τα μη 
Μεταλ
λικών 
Ορυκτ

ών 

26+27 
Ηλεκτρο
λογικό - 
Ηλεκτρο

νικό 
Υλικό – 
Ηλεκτρ. 
Συσκευέ

ς 

Σύνο
λα 

ειδικ
οτήτ
ων 

12 Διοικητικοί και 
εμπορικοί 
διευθυντές 

1,8 3,1 
     

4,9 

21 Ασκούντες 
επιστημονικά 
επαγγέλματα και 
μηχανικοί 

0,9 3,1 
   

1,1 1,0 6,1 

24 Επαγγελματίες 
επιχειρήσεων και 
διοίκησης 

0,9 5,2 
   

2,2 
 

8,3 

25 Επαγγελματίες 
του τομέα των 
τεχνολογιών 
πληροφόρησης και 
επικοινωνίας 

     
1,1 1,0 2,1 

31 Τεχνικοί 
θετικών επιστημών 
και μηχανικής   

1,0 
    

1,0 

34 Βοηθοί 
επαγγελματιών του 
νομικού, 
κοινωνικού και 
πολιτιστικού τομέα 
και ασκούντες 
συναφή 
επαγγέλματα 

 
1,0 

     
1,0 
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ISCO - Περιγραφή 

ΣΤΑΚΟΔ 08 - Κλάδος 

8 Ορυχεία 
- 

Μεταλλεία 
- Αλυκές 

10 
Αγροτικά 
Προϊόντα 

- Είδη 
Διατροφ

ής 

11 
Ποτά 

20+21 
Χημικά - 
Αέρια – 

φαρμακε
υτικά 
κλπ 

22 
Ελαστ
ικό - 

Πλαστ
ικά 

23 
Προϊόν
τα μη 
Μεταλ
λικών 
Ορυκτ

ών 

26+27 
Ηλεκτρο
λογικό - 
Ηλεκτρο

νικό 
Υλικό – 
Ηλεκτρ. 
Συσκευέ

ς 

Σύνο
λα 

ειδικ
οτήτ
ων 

41 Υπάλληλοι 
γενικών 
καθηκόντων και 
χειριστές μηχανών 
με πληκτρολόγιο 

 
2,1 

     
2,1 

43 Υπάλληλοι 
καταγραφής 
αριθμητικών 
δεδομένων και 
υλικών 

0,9 1,0 
     

1,9 

52 Πωλητές 0,9 4,1 1,0 
  

1,1 
 

7,1 

71 Τεχνίτες 
ανέγερσης και 
αποπεράτωσης 
κτιρίων, 
εξαιρουμένων των 
ηλεκτρολόγων 

1,8 1,0 
     

2,8 

72 Τεχνίτες 
μετάλλων, 
μηχανημάτων και 
ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

0,9 
    

2,2 
 

3,1 

74 Ηλεκτρολόγοι 
και ηλεκτρονικοί 0,9 2,1 

     
3,0 

75 Τεχνίτες 
επεξεργασίας 
τροφίμων, 
επεξεργασίας 
ξύλου, ειδών 
ένδυσης και 
ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

 
4,1 

     
4,1 

81 Χειριστές 
σταθερών 
βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και 

4,5 4,1 
  

1,0 1,1 
 

10,7 
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ISCO - Περιγραφή 

ΣΤΑΚΟΔ 08 - Κλάδος 
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- Είδη 
Διατροφ

ής 

11 
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Ηλεκτρ. 
Συσκευέ
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Σύνο
λα 

ειδικ
οτήτ
ων 

εξοπλισμού 

83 Οδηγοί μέσων 
μεταφοράς και 
χειριστές κινητού 
εξοπλισμού 

1,8 3,1 
     

4,9 

92 Ανειδίκευτοι 
εργάτες γεωργίας, 
δασοκομίας και 
αλιείας 

 
2,1 

     
2,1 

93 Ανειδίκευτοι 
εργάτες ορυχείων, 
κατασκευών, 
μεταποίησης και 
μεταφορών 

 
1,0 

  
1,0 

  
2,0 

 
Με την χρήση των παραπάνω συντελεστών υπάρχει δυνατότητα να εκτιμηθεί ο 
αριθμός των επιχειρήσεων που είναι θετικές ( Εj ) σε άμεση πρόσληψη για 
τουλάχιστον  μια θέση εργασίας αν είναι γνωστό το σύνολο ( Σi ) των επιχειρήσεων 
του κλάδου στην ΠΑΜ-Θ ως εξής :     

Εj = Σi * sij * 26.7% 
όπου sij  ο αριθμός ανά ειδικότητα και κλάδο (πχ 1,8),   26,7% το ποσοστό που 
απάντησε θετικά στο δείγμα   j = η επιλεχθείσα ειδικότητα και    i = ο κλάδος 
 
 
Γράφημα 1.1.5 : Αναμενόμενος αριθμός θετικών απαντήσεων του δείγματος 

για πρόσληψη από επιχειρήσεις και ειδικότητες ανά κλάδο 
(σταθμισμένο) 
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Στην ερώτηση κατά πόσο οι επιχειρήσεις προτίθενται να περάσουν άμεσα σε 
προσλήψεις, 44 επιχειρήσεις (26,5% του δείγματος) απάντησαν θετικά.  Συνολικά 
έγιναν 67 καταγραφές, γεγονός που υποδηλώνει πρόθεση προσλήψεων σε 
περισσότερες της μιας ειδικότητες. Από τις 44 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην 
ερώτηση οι 34 δήλωσαν και αριθμό ατόμων που προτίθενται να προσλάβουν. Ο 
αριθμός αυτός ανέρχεται σε 110 μονάδες, περίπου 3,2 θέσεις εργασίας ανά επιχείρηση. 

Από πλευράς κλάδων την ισχυρότερη πρόθεση για νέες προσλήψεις εμφανίζει ο κλάδος 
(10) Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής συγκεντρώνοντας το 50% των επιχειρήσεων 
που απαντούν θετικά σ’ ότι αφορά πρόθεση άμεσων προσλήψεων και με 36 εγγραφές 
στο σύνολο των 67 της ερώτησης. Δεύτερος κλάδος σε σειρά είναι ο (8) Ορυχεία - 
Μεταλλεία - Αλυκές με το 25% των επιχειρήσεων που απαντούν θετικά και τρίτος ο 
(23) Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών (11,4%) των επιχειρήσεων του συνόλου.  

Από πλευράς ειδικοτήτων η (81) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού δείχνει τη μεγαλύτερη πρόθεση για άμεσες προσλήψεις, 
με έμφαση στον κλάδο των τροφίμων (10) κατ των ορυχείων – μεταλλείων (8), και 
ακολουθούν οι (24) Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης, (52) Πωλητές και οι 
(21) Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί.  

Σημαντική, ακόμη, είναι η καταγραφόμενη ζήτηση σε διευθυντικά στελέχη, επίσης 
στους κλάδους (10) και (81).  

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ουσιαστικά τρία βασικά πράγματα: 

 Την δραστηριότητα που καταγράφεται γενικά πρωτίστως στον κλάδο των 
τροφίμων (10), αλλά και, σε μικρότερο βαθμό, σ’ αυτό των ορυχείων – μεταλλείων 
(8) 
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 Τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένο δυναμικό για την χρήση του 
μηχανολογικού τους εξοπλισμού (ειδικότητα (81)) και σε πωλητές (52) και 

 Τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε ανώτερα επιστημονικά και ανώτατα στελέχη 
(κατηγορίες (2) και (1)).  

 

Ειδικότητες που θα χρειαστούν οι Επιχειρήσεις κατά την επόμενη 3ετία 

 

Πίνακας 1.1.25:  Ανάγκες σε εξειδικεύσεις για την επόμενη 3ετία ανά κλάδο (σε 53 
επιχειρήσεις που απάντησαν – 32% του δείγματος) 

 

ISCO - περιγραφή 

ΣΤΑΚΟΔ 08 – Κλάδος 

Σύνολο 
ανα 

ειδικότ
ητα 

8 
Ορυχεία 

- κλπ 

10 
Αγροτικά 

Προϊόντα - 
Είδη 

Διατροφής 

11 
Ποτά 

22 
Ελαστικό 

- 
Πλαστικά 

23 
Προϊόντα 

μη 
Μεταλλικ

ών 
Ορυκτών 

26+27 
Ηλεκτρολο

γικό - 
Ηλεκτρονι
κό Υλικό - 

Ηλεκτρικές 
Συσκευές 

12 Διοικητικοί και εμπορικοί 
διευθυντές 1 4 3    8 

21 Ασκούντες επιστημονικά 
επαγγέλματα και μηχανικοί 3 3 5  6  17 

22 Επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας 1      1 

24 Επαγγελματίες επιχειρήσεων 
και διοίκησης  2     2 

25 Επαγγελματίες του τομέα 
των τεχνολογιών 
πληροφόρησης και 
επικοινωνίας 

     1 1 

31 Τεχνικοί θετικών επιστημών 
και μηχανικής     1 2 3 

33 Βοηθοί Επαγγελματιών 
επιχειρήσεων και διοίκησης 1      1 

34 Βοηθοί επαγγελματιών του 
νομικού, κοινωνικού και 
πολιτιστικού τομέα και 
ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

 1     1 
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ISCO - περιγραφή 

ΣΤΑΚΟΔ 08 – Κλάδος 

Σύνολο 
ανα 

ειδικότ
ητα 

8 
Ορυχεία 

- κλπ 

10 
Αγροτικά 

Προϊόντα - 
Είδη 

Διατροφής 

11 
Ποτά 

22 
Ελαστικό 

- 
Πλαστικά 

23 
Προϊόντα 

μη 
Μεταλλικ

ών 
Ορυκτών 

26+27 
Ηλεκτρολο

γικό - 
Ηλεκτρονι
κό Υλικό - 

Ηλεκτρικές 
Συσκευές 

41 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων και χειριστές 
μηχανών με πληκτρολόγιο 

 1   1  2 

43 Υπάλληλοι καταγραφής 
αριθμητικών δεδομένων και 
υλικών 

     1 1 

52 Πωλητές 2 7 1 2   12 

71 Τεχνίτες ανέγερσης και 
αποπεράτωσης κτιρίων, 
εξαιρουμένων των 
ηλεκτρολόγων 

 1     1 

74 Ηλεκτρολόγοι και 
ηλεκτρονικοί      1 1 

75 Τεχνίτες επεξεργασίας 
τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, 
ειδών ένδυσης και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα 

 13 1    14 

81 Χειριστές σταθερών 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 

1 1   3  5 

83 Οδηγοί μέσων μεταφοράς 
και χειριστές κινητού 
εξοπλισμού 

 4   1  5 

92 Ανειδίκευτοι εργάτες 
γεωργίας, δασοκομίας και 
αλιείας 

 3     3 

Σύνολο απαντήσεων από 
επιχειρήσεις ανα κλάδο  9 40 10 2 12 5 78 

% στις επιχειρήσεις που 
απάντησαν (53) 

16,9% 
(9/53) 

75,5% 18,9% 3,8% 22,6% 9,4%  

 
Σύνολα επιχειρήσεων που 

απάντησαν 6 27 9 2 5 4 53 

% των επιχειρήσεων 11,3% 50,9% 17,0% 3,8% 9,4% 7,5% 100,0% 
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Πίνακας 1.1.26:  Αναγωγή και στάθμιση του αναμενόμενου αριθμού προσλήψεων στην 
3ετία από επιχειρήσεις και ειδικότητες συνολικά ανα κλάδο 

 

 

8 
Ορυχεία 

κλπ 

10 
Αγροτικά 

Προϊόντα - 
Είδη 

Διατροφής 

11 
Ποτά 

20+21 
Χημικά - 
Αέρια – 

φαρμακε
υτικά 
κλπ 

22 
Ελαστικό - 
Πλαστικά 

23 
Προϊόντα 

μη 
Μεταλλικ

ών 
Ορυκτών 

26+27 
Ηλεκτρολ

ογικό - 
Ηλεκτρονι
κό Υλικό – 

Ηλεκτρ. 
Συσκευές 

Σύνο
λο 

Αναμενόμενες 
επιχειρήσεις 
που θα 
απαντούσαν 
θετικά για 
πρόσληψη 
στην 3ετία 

5,4 27,9 8,8 0,0 2,0 5,6 4,0 53,6 

Συνολικός 
αναμενόμενος 
αριθμός 
ειδικοτήτων 
για πρόσληψη 
ανά κλάδο 

8,2 41,3 9,8 0,0 2,0 13,3 5,0 79,5 

 
 

Πίνακας 1.1.27:  Αναγωγή και στάθμιση του αναμενόμενου αριθμού επιχειρήσεων που 
δήλωσαν ότι θα προσλάβουν αντίστοιχη ειδικότητα στην 3ετία ανα 
κλάδο 

 

ISCO - Περιγραφή 

ΣΤΑΚΟΔ 08 - Κλάδος 

8 
Ορυχεία 

κλπ 

10 
Αγροτικά 

Προϊόντα - 
Είδη 
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11 
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Χημικά-
Αέρια- 

φαρμακ
ευτικά 

κλπ 

22 
Ελαστι

κό - 
Πλαστ

ικά 

23 
Προϊόντα 

μη 
Μεταλλικ

ών 
Ορυκτών 

26+27 
Ηλεκτρολο

γικό-
Ηλεκτρονικ
ό   Υλικό - 

Ηλεκτρικές 
Συσκευές 

Σύνο
λα 

ειδικ
οτήτ
ων 

12 Διοικητικοί 
και εμπορικοί 
διευθυντές 

0,9 4,1 2,9 
    

8,0 

21 Ασκούντες 
επιστημονικά 
επαγγέλματα και 
μηχανικοί 

2,7 3,1 4,9 
  

6,7 
 

17,4 

22 
Επαγγελματίες 

0,9 
      

0,9 
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ISCO - Περιγραφή 

ΣΤΑΚΟΔ 08 - Κλάδος 

8 
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Χημικά-
Αέρια- 

φαρμακ
ευτικά 

κλπ 

22 
Ελαστι
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Πλαστ
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23 
Προϊόντα 

μη 
Μεταλλικ

ών 
Ορυκτών 

26+27 
Ηλεκτρολο

γικό-
Ηλεκτρονικ
ό   Υλικό - 

Ηλεκτρικές 
Συσκευές 

Σύνο
λα 

ειδικ
οτήτ
ων 

του τομέα της 
υγείας 

24 
Επαγγελματίες 
επιχειρήσεων και 
διοίκησης 

 
2,1 

     
2,1 

25 
Επαγγελματίες 
του τομέα των 
τεχνολογιών 
πληροφόρησης 
και επικοινωνίας 

      
1,0 1,0 

31 Τεχνικοί 
θετικών 
επιστημών και 
μηχανικής 

     
1,1 2,0 3,1 

33 Βοηθοί 
Επαγγελματιών 
επιχειρήσεων και 
διοίκησης 

0,9 
      

0,9 

34 Βοηθοί 
επαγγελματιών 
του νομικού, 
κοινωνικού και 
πολιτιστικού 
τομέα και 
ασκούντες 
συναφή 
επαγγέλματα 

 
1,0 

     
1,0 

41 Υπάλληλοι 
γενικών 
καθηκόντων και 
χειριστές 
μηχανών με 
πληκτρολόγιο 

 
1,0 

   
1,1 

 
2,1 

43 Υπάλληλοι 
καταγραφής 
αριθμητικών 
δεδομένων και 
υλικών 

      
1,0 1,0 
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ISCO - Περιγραφή 

ΣΤΑΚΟΔ 08 - Κλάδος 

8 
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κλπ 

10 
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Χημικά-
Αέρια- 

φαρμακ
ευτικά 
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22 
Ελαστι
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Πλαστ
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23 
Προϊόντα 

μη 
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ών 
Ορυκτών 

26+27 
Ηλεκτρολο

γικό-
Ηλεκτρονικ
ό   Υλικό - 

Ηλεκτρικές 
Συσκευές 

Σύνο
λα 

ειδικ
οτήτ
ων 

52 Πωλητές 1,8 7,2 1,0 
 

2,0 
  

12,0 

71 Τεχνίτες 
ανέγερσης και 
αποπεράτωσης 
κτιρίων, 
εξαιρουμένων 
των 
ηλεκτρολόγων 

 
1,0 

     
1,0 

74 Ηλεκτρολόγοι 
και ηλεκτρονικοί       

1,0 1,0 

75 Τεχνίτες 
επεξεργασίας 
τροφίμων, 
επεξεργασίας 
ξύλου, ειδών 
ένδυσης και 
ασκούντες 
συναφή 
επαγγέλματα 

 
13,4 1,0 

    
14,4 

81 Χειριστές 
σταθερών 
βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 

0,9 1,0 
   

3,3 
 

5,3 

83 Οδηγοί μέσων 
μεταφοράς και 
χειριστές κινητού 
εξοπλισμού 

 
4,1 

   
1,1 

 
5,2 

92 Ανειδίκευτοι 
εργάτες 
γεωργίας, 
δασοκομίας και 
αλιείας 

 
3,1 

     
3,1 

Σύνολο 
ειδικοτήτων ανά 
κλάδο 

8,2 41,3 9,8 0,0 2,0 13,3 5,0 79,5 
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Γράφημα 1.1.6 :  Αναμενόμενος αριθμός προσλήψεων του δείγματος στην 3ετία 
από επιχειρήσεις και ειδικότητες ανά κλάδο (σταθμισμένο) 

 
 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση απάντησαν 53 επιχειρήσεις (32% του δείγματος) με 78 
επισημάνσεις.  

Από πλευράς κλάδων τις μεγαλύτερες ανάγκες εμφανίζει ο κλάδος (10) Αγροτικά 
Προϊόντα - Είδη Διατροφής, με 40 από τις 78 επισημάνσεις, ακολουθούμενος από τους 
κλάδους (23) Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών,  (11) Ποτά και (8) Ορυχεία κλπ., με 
12, 10 και 9 επισημάνσεις αντίστοιχα.  

Σε επίπεδο ειδικοτήτων τις μεγαλύτερες ανάγκες θα εμφανίσει η ειδικότητα (21) 
Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί με τις ανάγκες να εντοπίζονται 
στους κλάδους (23) Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών, (11) Ποτά και (10) Αγροτικά 
Προϊόντα - Είδη Διατροφής και(8) Ορυχεία – κλπ. Αντίστοιχα σημαντικές ανάγκες θα 
παρουσιάσει η ειδικότητα (75) Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, 
ειδών ένδυσης και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, με σχεδόν αποκλειστική εστίαση, 
ωστόσο, στον κλάδο (10) Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής και στους Πωλητές 
(52), με μεγάλη συγκέντρωση και πάλι στον κλάδο (10).  

Σημαντική επίσης είναι και η επισήμανση των αναγκών στην ειδικότητα (12) 
Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές, η οποία καταλαμβάνει την 4η θέση στις 
προβλέψεις αναγκών των επιχειρήσεων για την επόμενη 3ετία.  
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Ειδικότητες για τις οποίες υπάρχει Δυσκολία Εύρεσης Προσωπικού 

Στην ερώτηση αναφορικά με τις ειδικότητες για τις οποίες υπάρχουν δυσκολίες 
εύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού, απάντησαν 113 επιχειρήσεις (68,1%) και 
παρέθεσαν 129 απαντήσεις. 

 

Πίνακας 1.1.28: Ειδικότητες για τις οποίες υπάρχει δυσκολία εύρεσης προσωπικού 

 

ISCO - περιγραφή 

ΣΤΑΚΟΔ 08 – Κλάδος 

Σύνολο 
ανα 

ειδικότ
ητα  

8 
Ορυχεία 

κλπ 

10 Αγροτικά 
Προϊόντα - 

Είδη 
Διατροφής 

11 
Ποτά 

20+21 
 Χημικά-
Αέρια-

Χρώματα-
Εκρηκτικά

-
Εμφιάλωσ

η 
Υγραερίων

-
Φαρμακευ

τικά 

22 
Ελαστικό 

- 
Πλαστικά 

23 
Προϊόντα 

μη 
Μεταλλικ

ών 
Ορυκτών 

26+27 
Ηλεκτρολο

γικό - 
Ηλεκτρονι
κό Υλικό - 

Ηλεκτρικές 
Συσκευές 

12 Διοικητικοί και 
εμπορικοί διευθυντές  1      1 

21 Ασκούντες 
επιστημονικά 
επαγγέλματα και 
μηχανικοί 

 2 3  2 2 3 12 

24 Επαγγελματίες 
επιχειρήσεων και 
διοίκησης 

 1      1 

25 Επαγγελματίες του 
τομέα των τεχνολογιών 
πληροφόρησης και 
επικοινωνίας 

     1 1 2 

31 Τεχνικοί θετικών 
επιστημών και 
μηχανικής 

1 1      2 

34 Βοηθοί 
επαγγελματιών του 
νομικού, κοινωνικού και 
πολιτιστικού τομέα και 
ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

 1      1 
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ISCO - περιγραφή 

ΣΤΑΚΟΔ 08 – Κλάδος 

Σύνολο 
ανα 

ειδικότ
ητα  

8 
Ορυχεία 

κλπ 

10 Αγροτικά 
Προϊόντα - 

Είδη 
Διατροφής 

11 
Ποτά 

20+21 
 Χημικά-
Αέρια-

Χρώματα-
Εκρηκτικά

-
Εμφιάλωσ

η 
Υγραερίων

-
Φαρμακευ

τικά 

22 
Ελαστικό 

- 
Πλαστικά 

23 
Προϊόντα 

μη 
Μεταλλικ

ών 
Ορυκτών 

26+27 
Ηλεκτρολο

γικό - 
Ηλεκτρονι
κό Υλικό - 

Ηλεκτρικές 
Συσκευές 

35 Τεχνικοί του τομέα 
της πληροφόρησης και 
επικοινωνίας 

 1      1 

41 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων και 
χειριστές μηχανών με 
πληκτρολόγιο 

 1      1 

51 Απασχολούμενοι 
στην παροχή 
προσωπικών υπηρεσιών 

 1      1 

52 Πωλητές 1 6 5 1 2 1  16 

61 Ειδικευμένοι γεωργοί 
και κτηνοτρόφοι, 
επαγγελματίες 

 2      2 

71 Τεχνίτες ανέγερσης 
και αποπεράτωσης 
κτιρίων, εξαιρουμένων 
των ηλεκτρολόγων 

2 1  1 1 2  7 

72 Τεχνίτες μετάλλων, 
μηχανημάτων και 
ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

1 1   1 1 1 5 

73 Χειροτέχνες και 
τυπογράφοι     2 1  3 

74 Ηλεκτρολόγοι και 
ηλεκτρονικοί  1      1 

75 Τεχνίτες 
επεξεργασίας τροφίμων, 
επεξεργασίας ξύλου, 
ειδών ένδυσης και 
ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

 22      22 
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ISCO - περιγραφή 

ΣΤΑΚΟΔ 08 – Κλάδος 

Σύνολο 
ανα 

ειδικότ
ητα  

8 
Ορυχεία 

κλπ 

10 Αγροτικά 
Προϊόντα - 

Είδη 
Διατροφής 

11 
Ποτά 

20+21 
 Χημικά-
Αέρια-

Χρώματα-
Εκρηκτικά

-
Εμφιάλωσ

η 
Υγραερίων

-
Φαρμακευ

τικά 

22 
Ελαστικό 

- 
Πλαστικά 

23 
Προϊόντα 

μη 
Μεταλλικ

ών 
Ορυκτών 

26+27 
Ηλεκτρολο

γικό - 
Ηλεκτρονι
κό Υλικό - 

Ηλεκτρικές 
Συσκευές 

81 Χειριστές σταθερών 
βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 

13 6  1 4 7 1 32 

83 Οδηγοί μέσων 
μεταφοράς και χειριστές 
κινητού εξοπλισμού 

1 7 1  1 1  11 

92 Ανειδίκευτοι εργάτες 
γεωργίας, δασοκομίας 
και αλιείας 

 2 2     4 

93 Ανειδίκευτοι εργάτες 
ορυχείων, κατασκευών, 
μεταποίησης και 
μεταφορών 

1 1    1  3 

94 Βοηθοί παρασκευής 
φαγητών   1     1 

Σύνολο ειδικοτήτων ανά 
κλάδο 20 58 12 3 13 17 6 129 

 

Αριθμός επιχειρήσεων 
που απάντησαν 19 50 11 3 10 16 4 113 

Αριθμός επιχειρήσεων 
στο δείγμα 25 80 16 4 13 23 5 166 

Ποσοστό % (δείκτης 
δυσκολίας εύρεσης 

κλαδικά) 
76,0% 62,5% 68,8

% 75,0% 76,9% 69,6% 80,0%  
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Γράφημα  1.1.7:  Αριθμός επιχειρήσεων που θα δήλωναν δυσκολία εύρεσης  στο 
δείγμα με αριθμό ειδικοτήτων ανά κλάδο (σταθμισμένο) 

 

 
 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση απάντησαν 113 επιχειρήσεις (68,1%) του δείγματος και 
έκαναν συνολικά 129 επισημάνσεις.  

Σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι για την εύρεση εξειδικευμένου 
προσωπικού, οι περισσότερες επισημάνσεις (58 από 129) συγκεντρώνονται στον κλάδο 
(10) Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής και ακολουθούν οι κλάδοι (8) Ορυχεία κλπ, 
(23) Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών, (22) Ελαστικό - Πλαστικά και (11) Ποτά. 

Από πλευράς ειδικοτήτων τις μεγαλύτερες δυσκολίες εύρεσης έχει η ειδικότητα (81) 
Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού, 
σχεδόν για το σύνολο των κλάδων και με έμφαση στον κλάδο (8) Ορυχεία κλπ.. 
Αντίστοιχα μεγάλες δυσκολίες εύρεσης έχει η ειδικότητα (75) Τεχνίτες επεξεργασίας 
τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, 
ωστόσο επικεντρωνόμενη αποκλειστικά στον κλάδο (10) Αγροτικά Προϊόντα - Είδη 
Διατροφής, καθώς και η (52) Πωλητές με κατανομή σε όλους τους κλάδους.  

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί η υψηλή θέση που καταλαμβάνει η ειδικότητα (21) 
Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί (ανώτερα επιστημονικά στελέχη) 
στον πίνακα με δυσκολίες ανεύρεσης δυναμικού, σχεδόν για το σύνολο των κλάδων. 

Ακόμη, σημαντικό είναι να επισημανθεί ότι το σύνολο των επιχειρήσεων 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση κατάλληλα εξειδικευμένου δυναμικού, με τις 
μεγαλύτερες δυσκολίες να εντοπίζονται στον κλάδο (26+27) Ηλεκτρολογικό - 
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Ηλεκτρονικό Υλικό - Ηλεκτρικές Συσκευές, αλλά και με ανάλογα υψηλή ένταση και 
στους υπόλοιπους κλάδους της μεταποίησης.  

Αξιοσημείωτο, τέλος, ότι 37 επιχειρήσεις (22,2% του δείγματος), με προεξάρχουσες 
επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων (10) δήλωσαν ότι δεν αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες εξεύρεσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Προφανώς ο βαθμός 
δυσκολίας εξεύρεσης κατάλληλου προσωπικού και το επίπεδο εξειδίκευσης του για την 
κάθε επιχείρηση εξαρτάται από τη στρατηγική και την εξωστρέφεια της επιχείρησης, 
οπότε κατά περίπτωση παρουσιάζει διαφοροποιήσεις. 

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ 

Σε αναλογία με τον τομέα της μεταποίησης η εικόνα της ζήτησης εξειδίκευσης στο 
προσωπικό για τον τομέα του τουρισμού είναι παρουσιάζεται στη συνέχεια: 

Σ’ ότι αφορά την έλλειψη εξειδίκευσης του απασχολούμενου προσωπικού η  απάντηση 
ήταν ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει πρόβλημα.  

 

Πίνακας 1.1.29: Έλλειψη εξειδίκευσης στο προσωπικό 

 
 Απαντήσεις % 

Οχι 8 34,8 

Ναι 15 65,2 

Σύνολο 23 100,0 

 

Οι ελλείψεις Εξειδίκευσης του Προσωπικού εντοπίζονται στα παρακάτω: 

Πίνακες 1.1.30: 

ISCO - Σε επαγγελματικές γνώσεις 
Απαντήσεις 

N Ποσοστό 

422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 3 42,9% 

513 Σερβιτόροι και barista 4 57,1% 
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ISCO - Σε επαγγελματική εμπειρία 
Απαντήσεις 

N Ποσοστό 

422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 3 60,0% 

513 Σερβιτόροι και barista 2 40,0% 

 

ISCO - Σε ευελιξία/προσαρμοστικότητα 
Απαντήσεις 

N Ποσοστό 

422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 1 33,3% 

513 Σερβιτόροι και barista 1 33,3% 

515 Επόπτες καθαρισμού  1 33,3% 

 

ISCO - Σε ξένες γλώσσες 
Απαντήσεις 

N Ποσοστό 

331 Βοηθοί Επαγγελματιών του 

χρηματοοικονομικού κλάδου 
1 6,7% 

422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 5 33,3% 

513 Σερβιτόροι και barista 5 33,3% 

515 Επόπτες καθαρισμού 4 26,7% 

 

ISCO - Σε γνώση Η/Υ 
Απαντήσεις 

N Ποσοστό 

331 Βοηθοί Επαγγελματιών του 

χρηματοοικονομικού κλάδου 
1 16,7% 

422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 4 66,7% 

515 Επόπτες καθαρισμού 1 16,7% 
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ISCO - Σε επικοινωνιακές δεξιότητες 
Απαντήσεις 

N Ποσοστό 

422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 3 60,0% 

512 Μάγειροι 1 20,0% 

513 Σερβιτόροι και barista 1 20,0% 

 

ISCO - Σε ειδικά προσόντα 
Απαντήσεις 

N Ποσοστό 

422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 3 75,0% 

513 Σερβιτόροι και barista 1 25,0% 

 

ISCO - Σε στάσεις και συμπεριφορές 
Απαντήσεις 

N Ποσοστό 

512 Μάγειροι 2 66,7% 

513 Σερβιτόροι και barista 1 33,3% 

 

 Πρόβλημα σε γνώσεις εμφανίζουν οι σερβιτόροι(422)  και οι barista (513) 
 Έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας έχουν οι υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών  

(422), όπως και οι σερβιτόροι(422)  και οι barista (513) 
 Πρόβλημα με τη γλωσσομάθεια έχουν οι υπάλληλοι που έρχονται σε επαφή με τους 

πελάτες (υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών  (422), οι σερβιτόροι(422)  και οι 
barista (513)), αλλά οι επόπτες καθαρισμού (515) 

 Έλλειψη γνώσεων σε ΗΥ εμφανίζουν οι υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών (422), 
οι οποίοι παρουσιάζουν και δυσκολίες σε επικοινωνιακές δεξιότητες, αλλά και σε 
ειδικά προσόντα 

 Αντίστοιχα, τέλος πρόβλημα σε στάσεις και συμπεριφορές εμφανίζουν οι μάγειροι 
(512).  

Στην ερώτηση κατά πόσον υπάρχει πρόβλεψη για άμεσες/νέες προσλήψεις το 
συντριπτικό ποσοστό ήταν αρνητικό (87% των απαντήσεων). 
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Πίνακας 1.1.31: 

 Απαντήσεις % 

Οχι 20 87,0 

Ναι 3 13,0 

Σύνολο 23 100,0 

 

Ειδικότητες στις οποίες προτίθενται οι επιχειρήσεις να περάσουν σε προσλήψεις: 
 

Πίνακας 1.1.32: 

Ειδικότητα Επιχειρήσεις 

243 Επαγγελματίες σύμβουλοι 
πωλήσεων, μάρκετινγκ και 
δημοσίων σχέσεων 

1 

512 Μάγειροι 2 

513 Σερβιτόροι και barista 1 

515 Επόπτες καθαρισμού και 
φροντιστές κτιρίων και κατοικιών 

1 

 

Σε αρνητικά υψηλό ποσοστό, επίσης, αν και μικρότερο σε σχέση με την προηγούμενη 
ερώτηση, κινείται η πρόθεση των επιχειρήσεων για προσλήψεις κατά την επόμενη 
3ετία.  
 

Πίνακας 1.1.33: 

 Απαντήσεις % 

Όχι 15 65,2 

Ναι 2 8,7 

Μπορεί 6 26,1 

Σύνολο 23 100,0 
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1.2  Έρευνα στους Φορείς 

 

Διεξήχθη έρευνα στους φορείς των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και 
δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. 

Συγκεκριμένα, συντάχθηκε ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα 1Β) το οποίο και 
στάλθηκε με συνοδευτική επεξηγηματική επιστολή (Παράρτημα 1Β) σε 46 φορείς 
(λίστα φορέων βλ. Παράρτημα 1Β), εκ των οποίων: 

 24 Φορείς εκπροσωπούσαν επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα 
 13  Φορείς εκπροσωπούσαν επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα 
 9   Φορείς εκπροσωπούσαν επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα. 

Διεξήχθη μεγάλος αριθμός τηλεφωνικών επικοινωνιών με τους φορείς, για να εξηγηθεί 
ο λόγος της έρευνας και για να παροτρυνθούν οι φορείς να απαντήσουν στο 
ερωτηματολόγιο. 

Τελικά, συγκεντρώθηκαν  25  συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, 15 από φορείς 
που εκπροσωπούσαν επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα, 5 από φορείς 
εκπροσωπούσαν επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα και 5 από φορείς του 
αγροτικού τομέα. Ωστόσο, κάποια απαντημένα ερωτηματολόγια δεν λήφθηκαν 
υπόψη είτε γιατί οι απαντήσεις ήταν αόριστες είτε γιατί δεν επικεντρωνόταν στις 
ανάγκες των επιχειρήσεων των διαφόρων κλάδων (παρά την επίμονη προσπάθεια από 
την Ομάδα Μελέτης, μέσω τηλεφωνικών επαφών, να γίνει κατανοητός ο στόχος της 
έρευνας) 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των 
ερωτηματολογίων.  

 

Φορείς Μεταποίησης 

 

Α. Νέες τάσεις – εξελίξεις στον τομέα της μεταποίησης που αναμένεται να 
επιφέρουν αλλαγές στις ανάγκες σε επαγγέλματα / ειδικότητες και δεξιότητες 
του προσωπικού 

Τεχνολογικές Εξελίξεις 

Σχετικά με τις νέες τάσεις – εξελίξεις στον τομέα της μεταποίησης που αναμένεται να 
επιφέρουν αλλαγές στις ανάγκες σε επαγγέλματα / ειδικότητες και δεξιότητες του 
προσωπικού, οι φορείς στην πλειοψηφία τους αναφέρουν τις τεχνολογικές εξελίξεις 
τόσο στον μηχανολογικό εξοπλισμό (μηχανήματα νέας τεχνολογίας), νέες εφαρμογές - 
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νέες συσκευές όσο και τις εξελίξεις στις τεχνολογίες των επικοινωνιών και της 
πληροφορικής (π.χ. ηλεκτρονική διακίνηση  εγγράφων, χρήση διαδικτύου -, νέες 
τεχνολογίες στην καθημερινότητα, στην επικοινωνία, κλπ.), στις πωλήσεις 
(ηλεκτρονικό εμπόριο). 

Σύμφωνα με τους φορείς, θα απαιτηθεί εξειδικευμένο προσωπικό με τεχνογνωσία στη 
λειτουργία των νέων μηχανημάτων, αλλά και ευέλικτη εξειδίκευση με ταυτόχρονη 
κατοχή  ευρύτερων γνώσεων. 

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις του τομέα του Οίνου, επισημαίνονται  νέες τάσεις 
– εξελίξεις που απαιτούν γνώση νέων τεχνολογιών στο αμπέλι και στην 
οινοποίηση. 

Εξελίξεις από την Ανάγκη Καινοτομίας 

Από κάποιους φορείς επισημάνθηκαν οι νέες τάσεις για τις «Start-up», ή νεοφυείς 
επιχειρήσεις, με βασικά χαρακτηριστικά την καινοτομία, την τεχνολογία, τις 
προοπτικές ταχείας ανάπτυξης. 

Εξελίξεις από Οργανωτικές Απαιτήσεις 

Επίσης, επισημάνθηκαν από τους φορείς οι νέες οργανωτικές απαιτήσεις στις 
επιχειρήσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους σε επενδυτικά – αναπτυξιακά 
προγράμματα, από τις απαιτήσεις της γραφειοκρατίας, την πολυπλοκότητα της 
διαχείρισης.  

Εξελίξεις από τη Διεθνοποίηση 

Επισημάνθηκαν οι τάσεις για περισσότερες εξαγωγές και κάποιοι φορείς ανέφεραν και 
τις ξένες γλώσσες που θα πρέπει να γνωρίζει το προσωπικό για να ανταποκριθεί στην 
ανάγκη διεθνοποίησης της οικονομίας.  

Νέες Τάσεις στην Προστασία του Περιβάλλοντος – στην Ποιότητα 

Κάποιοι φορείς αναφέρθηκαν στις νέες εξελίξεις στον τομέα της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της οικολογίας (ως αποτέλεσμα της απαίτησης των πελατών που 
ζητούν την υιοθέτηση οικολογικών μεθόδων στην παραγωγή προϊόντων), καθώς και 
της ποιότητας των προϊόντων (ποιοτικοί έλεγχοι), που θα απαιτήσουν γνώσεις σε 
σχετικές μεθόδους. 

Άλλες Αλλαγές 

Τέλος, επισημάνθηκαν  οι πιθανές αλλαγές που μπορεί να επιφέρει η συνέχιση της 
οικονομικής κρίσης, όπως:  

 Οι επιχειρήσεις να προτιμούν νέο άπειρο προσωπικό ώστε αυτό να κοστίζει και 
πολύ λιγότερο στον επιχειρηματία 
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 Ο ανταγωνισμός μεταξύ των υποψήφιων εργαζόμενων να γίνεται όλο και 
μεγαλύτερος, αφού θα ανεβαίνει το ποσοστό της ανεργίας 

 

Β. Ειδικότητες για στελέχη / εξειδικευμένους τεχνίτες που χρειάζονται πιο πολύ 
σήμερα οι επιχειρήσεις 

Ως προς τις ειδικότητες για στελέχη / εξειδικευμένους τεχνίτες που χρειάζονται πιο 
πολύ σήμερα οι επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης, πολλοί φορείς 
επικεντρώθηκαν στον τομέα της Τεχνολογίας,  ως εξής:  

 Στελέχη Πληροφορικής – επιστήμονες με γνώσεις σχεδιασμού μηχανοργάνωσης 
και e-υπηρεσιών 

 Τεχνικοί Πληροφορικής για εκτέλεση εργασιών πληροφορικής 
 Στελέχη με εμπειρία στο ηλεκτρονικό εμπόριο 
 Στελέχη Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων - Διαχείρισης νέων τεχνολογιών – 

πετρελαίου, αερίου – θερμομεταλλικών ορυκτών  με εμπειρία σε θέματα νέων 
τεχνολογιών. 

 

στον τομέα της Καινοτομίας 

 Στελέχη Καινοτομίας για προσανατολισμό επιχειρηματικότητας σε νέους 
καινοτομικούς   κλάδους 

 Μηχανικοί σε ειδικές γνώσεις στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και την ανάδειξη 
νέων καινοτόμων διαδικασιών. 

 

στη Διοίκηση 

Επίσης από τους φορείς αναφέρθηκαν ειδικότητες απαραίτητες στη διοίκηση των 
επιχειρήσεων, όπως: 

 Οικονομολόγοι, λογιστές  
 Στελέχη Οργάνωσης Διοίκησης. 

 

στην Προώθηση Πωλήσεων 

Η πλειοψηφία των φορέων επεσήμανε ειδικότητες προώθησης των πωλήσεων, ως εξής: 

 Δ/ντικά Στελέχη Μάρκετιγκ με γνώσεις διοίκησης – δημόσιων σχέσεων – 
διαφήμισης – καταναλωτικής συμπεριφοράς 

 Στελέχη Μάρκετιγκ με γνώσεις προώθησης προϊόντων στο εξωτερικό 
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 Στελέχη Μάρκετιγκ γενικότερα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων 

 Πωλητές 
 Γνώση Ξένης Γλώσσας 
 Κάποιοι φορείς ανέφεραν ότι χρειάζονται στελέχη με γνώσεις ξένων γλωσσών 

για την  προώθηση συνεργασιών. 

 

σε Ειδικευμένο Προσωπικό 

 Τεχνικοί Συντήρησης 
 Τεχνικοί Παραγωγής 
 Εξειδικευμένοι τεχνίτες  
 Στον τομέα του οίνου, εξειδικευμένοι οινολόγοι 

 

Γ. Κάλυψη  Απαιτούμενων Ειδικοτήτων από το Υπάρχον Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Στην ερώτηση για το εάν καλύπτονται οι ανάγκες του προσωπικού σε νέες 
απαιτούμενες ειδικότητες, που αναφέρθηκαν παραπάνω, από το υπάρχον εκπαιδευτικό 
σύστημα, μόνο 1 φορέας απάντησε θετικά, όλοι οι υπόλοιποι απάντησαν 
αρνητικά.  

 

Δ. Λόγοι μη Κάλυψης  των Απαιτούμενων Ειδικοτήτων από το Υπάρχον 
Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Οι φορείς πιστεύουν ότι η εκπαίδευση:  

 δεν είναι προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, 
επισημαίνοντας ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν ήταν ποτέ στην Ελλάδα 
συνδεδεμένο με την αγορά εργασίας, δεν προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους 
για την αγορά εργασίας,  

 επικεντρώνεται περισσότερο στη θεωρία και λιγότερο στην πράξη και πολλές 
φορές η θεωρία είναι εντελώς ανεπαρκής για τις ειδικότητες που χρειάζονται οι 
επιχειρήσεις,  

 δεν βγαίνουν εξειδικευμένα στελέχη στα παραπάνω αντικείμενα. 

Επίσης,  οι φορείς ανέφεραν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν εκπαιδεύει τους νέους 
στην ομαδική εργασία. 

Ένας φορέας αναφέρθηκε στη σημερινή νοοτροπία των νέων, που και αυτή απορρέει 
από το εκπαιδευτικό σύστημα, σε σχέση με την εργασία, την εστίασή τους  στα 
δικαιώματα που θα έχουν και όχι στις υποχρεώσεις τους, στο να προτιμούν να μην 
αξιολογούνται, να προτιμούν δουλειές καλοπληρωμένες χωρίς κόπο.   
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Ε. Κάλυψη  Απαιτούμενων Δεξιοτήτων από το Υπάρχον Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Στην ερώτηση κατά πόσον οι φορείς πιστεύουν ότι το υπάρχον Εκπαιδευτικό Σύστημα 
καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων ως προς τις απαιτούμενες γνώσεις και 
δεξιότητες του προσωπικού τους, οι περισσότεροι φορείς απάντησαν ότι τις 
καλύπτει σε μέτριο βαθμό, αρκετοί φορείς απάντησαν ότι τις καλύπτει σε 
αρκετό βαθμό και πολύ λίγοι φορείς απάντησαν ότι δεν τις καλύπτει καθόλου. 

 

Ζ. Προτάσεις για την καλύτερη προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος 
στις ανάγκες των επιχειρήσεων 

Στις προτάσεις τους για την καλύτερη προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις 
ανάγκες των επιχειρήσεων, οι φορείς αναφέρουν τα εξής: 

 Συνεχή ενημέρωση και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής 
κοινότητας, συνεργασία με επιχειρήσεις για σωστότερη διάγνωση των 
αναγκών, επιτόπιες έρευνες σε επιχειρήσεις (έστω δειγματοληπτικά) για τις 
ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να διαπιστωθούν οι 
πραγματικές τους ανάγκες, 

 Πρακτική άσκηση των φοιτητών στις επιχειρήσεις, ανάληψη από τους φοιτητές 
της επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων της παραγωγής που εντοπίζονται 
στις επιχειρήσεις, συμμετοχή σε project μέσα στην επιχείρηση,  συγκροτημένες 
και κοινές προσπάθειες για την υποστήριξη αντικειμένου σπουδών με 
μελλοντική ζήτηση 

 Πρακτική άσκηση εκπαιδευόμενων σε πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον 
με στενότερη εποπτεία και μεγαλύτερη διάρκεια (η  πρακτική άσκηση σε 
επιχείρηση για 3 μήνες δεν έχει κανένα αποτέλεσμα), ο εκπαιδευόμενος 
χρειάζεται περισσότερο χρόνο, 

 Επισκέψεις μαθητών σε επιχειρήσεις από το Γυμνάσιο,  
 Μάθημα Επιχειρηματικότητας στα σχολεία,  
 Υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ για την μεταφορά- εργασία 

αποφοίτων σε χώρες της Ε.Ε.,  
 Υποστήριξη διαγωνισμών αριστείας σε όλα τα επίπεδα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης σε όλους τους Δήμους της χώρας, 
 Σεμινάρια δια βίου μάθησης. 

 

Η. Γνώμη των φορέων για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιήθηκαν στις 
επιχειρήσεις 

Οι περισσότεροι φορείς αποτιμούν θετικά την υλοποίηση των προγραμμάτων 
κατάρτισης για τις επιχειρήσεις.  
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Ωστόσο, πολλοί φορείς απάντησαν αρνητικά, γιατί πιστεύουν ότι:  

 η λογική των προγραμμάτων αυτών δεν είναι συνδεδεμένη με τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων, θα πρέπει λοιπόν τα προγράμματα να βασίζονται στις ανάγκες 
των επιχειρήσεων, 

 θα πρέπει να υλοποιούνται από έμπειρους οργανισμούς, από εξειδικευμένο 
προσωπικό, 

 η πρακτική επιδοτούμενη άσκηση να είναι μεγαλύτερη των 6 μηνών,  
 τα σεμινάρια κατάρτισης (το θεωρητικό μέρος) να έχουν ουσία, η κατάρτιση να 

είναι περισσότερο εξειδικευμένη  αλλά και στοχευμένη, οι εισηγητές να είναι 
εξειδικευμένοι στα συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα με αποδεδειγμένη 
εμπειρία, να γίνονται σεμινάρια με συγκεκριμένο περιεχόμενο και 
συγκεκριμένες δεξιότητες,  

 οι καταρτιζόμενοι να είναι συναφούς αντικειμένου με αυτό το οποίο 
διδάσκονται, 

 να γίνεται καλύτερη προετοιμασία ώστε ο κατάλληλος εκπαιδευόμενος να πάει 
στην κατάλληλη θέση 

 να υπάρχουν προγράμματα δια βίου μάθησης, ιδιαίτερα στην εφαρμογή νέων 
τεχνολογιών. 

 

Θ. Γνώμη των φορέων για τη δημιουργία περιφερειακού μηχανισμού για τη 
διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό. 

 

Όλοι οι φορείς εκτός από έναν, αντιμετωπίζουν θετικά τη δημιουργία περιφερειακού 
μηχανισμού για τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο 
δυναμικό. 

Στα σχόλια τους αναφέρουν ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει: 

 να στελεχωθεί από έμπειρο προσωπικό έτσι ώστε να έχει συνέχεια αποτέλεσμα 
και τα πορίσματα που εξάγει να χρησιμεύουν ως ποιοτικό-ποσοτικό εργαλείο σε 
κάθε είδους έρευνα, 

 να υποστηριχθεί από όλους τους τοπικούς φορείς και κυρίως από 
παραγωγικούς φορείς που γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τα προβλήματα της 
αγοράς. 
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Φορείς Τουρισμού 

 

Καταρχήν θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι 5 φορείς τουρισμού που συμπλήρωσαν το 
ερωτηματολόγιο της έρευνας ήταν: 4 φορείς Εναλλακτικού Τουρισμού και ένας φορέας 
Πολιτιστικού Τουρισμού. Το ερωτηματολόγιο δεν συμπληρώθηκε από κανένα φορέα 
Ξενοδόχων οπότε δεν προέκυψαν από την έρευνα ανάγκες σε επαγγέλματα του 
ξενοδοχειακού τομέα. Κάποιες ανάγκες σε ειδικότητες του προσωπικού του τομέα 
εστίασης προέκυψαν από στοιχεία Ομοσπονδιών Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων 
(από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια του τομέα της μεταποίησης), μέλη των 
οποίων είναι και οι επιχειρήσεις του τομέα της εστίασης. 

Α. Νέες τάσεις – εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού που αναμένεται να 
επιφέρουν αλλαγές στις ανάγκες σε επαγγέλματα / ειδικότητες και δεξιότητες 
του προσωπικού. 

 

Νέες Μορφές Τουριστικού Προϊόντος 

Σχετικά με τις νέες τάσεις – εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού που αναμένεται να 
επιφέρουν αλλαγές στις ανάγκες σε επαγγέλματα / ειδικότητες και δεξιότητες του 
προσωπικού, οι φορείς ανέφεραν τις νέες μορφές τουριστικού προϊόντος, ως εξής: 

 τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (περιβαλλοντικός, πολιτιστικός, 
οινοτουρισμός κλπ), 

 τις εξατομικευμένες μορφές τουρισμού με στόχο ποιοτικές βιωματικές 
εμπειρίες, 

 την υιοθέτηση της αρχής της «αειφορίας» γενικότερα τη στόχευση σε ένα 
περισσότερο ποιοτικό τουριστικό μοντέλο, 

 τις απαιτήσεις από την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στον κόσμο και 
ιδιαίτερα στους νέους π.χ. μαθητές δημοτικού, γυμνασίου κλπ, προστασίας - 
ανάδειξης του περιβάλλοντος. 

 

Νέες τεχνολογίες  

Σύμφωνα με τους φορείς, θα απαιτηθεί εξειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις: 

 στη χρήση του internet, τόσο στο θέμα της προβολής και της επικοινωνίας αλλά 
και της διαχείρισης κρατήσεων και δραστηριοτήτων, στις κάθε μορφής 
τουριστικές επιχειρήσεις. 
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Β. Ειδικότητες για στελέχη που χρειάζονται πιο πολύ σήμερα οι επιχειρήσεις 

Ως προς τις ειδικότητες για στελέχη που χρειάζονται πιο πολύ σήμερα οι επιχειρήσεις 
του τουριστικού τομέα, οι φορείς ανέφεραν ειδικότητες ως εξής:  

Στον  τομέα του εναλλακτικού τουρισμού: 

Συνοδοί Βουνού με θέσεις εργασίας ως:  

 Αρχηγών Δράσεων με θέση εργασίας ως Συνοδών τουριστών σε υπαίθριες 
δραστηριότητες 

 Συνοδών Δράσεων  με θέση εργασίας ως βοηθών Συνοδών τουριστών και 
Διαχείρισης κρατήσεων 

 Υπεύθυνων γραφείων με αντικείμενο τον σχεδιασμό σχετικών προγραμμάτων 

Οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν γνώσεις:  Ορειβασίας, Πεζοπορίας, Αναρρίχησης, 
Ποδηλασιας, Προσανατολισμου, Α΄ Βοηθειων, Προγνωσης Καιρου, Αναγνωρισης 
χλωρίδας και πανίδας των περιοχών δράσης, Γνώση Κανονισμών λειτουργίας 
προστατευόμενων περιοχών, Διαχείρισης – Προστασίας του Περιβάλλοντος, 
Διαχείρισης Τουριστών, Ξένων Γλωσσών (Αγγλικών – Γερμανικών), Φωτογραφίας, 
Γνώσεων Η/Υ. 

 

Συνοδοί  Ποταμού με θέσεις εργασίας ως:  

 Αρχηγών Δράσεων με θέση εργασίας ως Συνοδών τουριστών σε υπαίθριες 
δραστηριότητες νερού 

 Συνοδών Δράσεων  με θέση εργασίας ως βοηθών Συνοδών τουριστών και 
Διαχείρισης κρατήσεων 

 Υπεύθυνων γραφείων με αντικείμενο τον σχεδιασμό σχετικών προγραμμάτων 

Οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν γνώσεις: Rafting, White Water Rescue, 
Προσανατολισμου, Α΄ Βοηθειων, Προγνωσης Καιρου, Αναγνωρισης χλωριδας και 
πανίδας των περιοχών δράσης, Γνώση Κανονισμών λειτουργίας προστατευόμενων 
περιοχών, Διαχείρισης – Προστασίας του Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Τουριστών, 
Ξένων Γλωσσών (Αγγλικών – Γερμανικών), Φωτογραφίας, Γνώσεων Η/Υ. 

 

Ξεναγοί φυσικού περιβάλλοντος με θέσεις εργασίας ως:  

 Αρχηγών Δράσεων με θέση εργασίας ως Συνοδών τουριστών σε 
δραστηριότητες παρατήρησης άγριας φύσης 

 Συνοδών Δράσεων  με θέση εργασίας ως βοηθών Συνοδών τουριστών και 
Διαχείρισης κρατήσεων 

 Υπεύθυνων γραφείων με αντικείμενο τον σχεδιασμό σχετικών προγραμμάτων 
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Οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν γνώσεις: Πεζοπορίας, Ποδηλασίας, Προσανατολισμού, 
Α΄ Βοηθειων, Προγνωσης Καιρου, Αναγνωρισης χλωριδας και πανιδας των περιοχων 
δράσης, Γνώση Κανονισμών λειτουργίας προστατευόμενων περιοχών, Διαχείρισης – 
Προστασίας του Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Τουριστών, Ξένων Γλωσσών (Αγγλικών – 
Γερμανικών), Φωτογραφίας, Γνώσεων Η/Υ. 

 

Ξεναγοί αστικού περιβάλλοντος με θέσεις εργασίας ως:  

 Αρχηγών Δράσεων με θέση εργασίας ως Συνοδών τουριστών σε περιηγήσεις 
περιβάλλοντος πόλης 

 Συνοδών Δράσεων  με θέση εργασίας ως βοηθών Συνοδών τουριστών και 
Διαχείρισης κρατήσεων 

 Υπεύθυνων γραφείου με αντικείμενο τον σχεδιασμό σχετικών προγραμμάτων 

Οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν γνώσεις: Πεζοπορίας, Ποδηλασίας, Προσανατολισμού, 
Α΄ Βοηθειων, Αναγνώρισης τύπων αστικού τοπίου, Τοπικής Ιστορίας, Παραδόσεων, 
εθίμων και εκδηλώσεων, Αξιοθεάτων και σημείων ενδιαφέροντος, Γνώση Κανονισμών 
παραδοσιακών οικισμών, Τοπικής κουζίνας, Τοπικών προϊόντων, Διαχείρισης 
Τουριστών, Ξένων Γλωσσών, Φωτογραφίας, Γνώσεων Η/Υ. 

 

Σε θέματα πληροφορικής, ειδικότητες: 

 για την Διαχείριση Πληροφοριών, την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, τη χρήση 
του διαδικτύου. 

 

Στο Μάρκετιγκ  

Οι φορείς επεσήμαναν ειδικότητες σχετικές με:  

 το Μάρκετιγκ για την Προβολή Προώθηση των περιοχών, των επιχειρήσεων, 
των προσφερόμενων δραστηριοτήτων.  

 

Άλλες Ειδικότητες 

Οι Φορείς Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων, ανέφεραν επίσης τις παρακάτω ανάγκες 
σε ειδικότητες: 

 Για Γεωπόνους για την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων που παράγονται στα 
Εθνικά Πάρκα, την προώθηση των προϊόντων στην τοπική αγορά, τη στήριξη 
των παραγωγών στην δημιουργία σχετικών επιχειρήσεων. 
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 Για Επόπτες/φύλακες Εθνικών Πάρκων Επόπτευση, για τη φύλαξη των 
προστατευόμενων περιοχών 

 

Στον τομέα της Εστίασης, οι φορείς ανέφεραν τις παρακάτω ειδικότητες που 
θεωρούν ότι χρειάζονται πιο πολύ σήμερα οι επιχειρήσεις: 

 Μάγειρες- σεφ με γνώση της ελληνικής - μεσογειακής και τοπικής κουζίνας 
 Σερβιτόρους με γνώση της τοπικής κουζίνας 
 Στελέχη Διοίκησης Επιχειρήσεων Τουρισμού, Αναψυχής και Οργάνωσης 

Εκδηλώσεων με γνώσεις Τουριστικού μάρκεντινγκ, δημόσιων σχέσεων 

Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από τις συζητήσεις με φορείς του 
τουρισμού της περιοχής, είναι η ανάγκη κατάρτισης – ευαισθητοποίησης  
διαφόρων επαγγελματιών όπως οδηγών ταξί, περιπτεράδων, ξενοδόχων, εστιατόρων 
στα αξιοθέατα της περιοχής, για να μπορούν να πληροφορήσουν τον επισκέπτη και 
να τον καθοδηγήσουν σωστά να περιηγηθεί στους περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς 
πόρους της περιοχής.  

 

Γ. Κάλυψη  Απαιτούμενων Ειδικοτήτων από το Υπάρχον Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Στην ερώτηση αν καλύπτονται οι ανάγκες του προσωπικού σε νέες απαιτούμενες 
ειδικότητες, που αναφέρθηκαν παραπάνω, από το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, από 
τους φορείς αναφέρεται ότι το εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα δεν συνδέεται με την 
αγορά εργασίας και δεν καλύπτονται οι σχετικές ανάγκες. 

 

Δ. Κάλυψη  Απαιτούμενων Δεξιοτήτων από το Υπάρχον Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Στην ερώτηση κατά πόσον οι φορείς πιστεύουν ότι το υπάρχον Εκπαιδευτικό Σύστημα 
καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων ως προς τις απαιτούμενες γνώσεις και 
δεξιότητες του προσωπικού τους,  οι περισσότεροι φορείς απάντησαν ότι τις 
καλύπτει σε μέτριο βαθμό, κάποιοι φορείς απάντησαν ότι δεν τις καλύπτει 
καθόλου. 

 

Ε. Προτάσεις για την καλύτερη προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος 
στις ανάγκες των επιχειρήσεων 

Στις προτάσεις τους για την καλύτερη προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις 
ανάγκες των επιχειρήσεων, οι φορείς αναφέρουν: 
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 Την πρακτική άσκηση   
 Τη συνεργασία - αλληλοτροφοδότηση μεταξύ εκπαιδευτικής, ερευνητικής και 

επιχειρηματικής κοινότητας, τη στενή επαφή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με 
τους  Φορείς Διαχείρισης 

 Την υιοθέτηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων που να καλύπτουν τις ανάγκες 
εργασίας σε Προστατευόμενες Περιοχές 

 Την συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγών με πανεπιστήμια και φορείς του 
εξωτερικού 

Επίσης, επισημαίνεται η ανάγκη νέων πιο ευέλικτων εκπαιδευτικών δομών που θα 
εστιάζουν στις ανάγκες των επιχειρήσεων, π.χ. η αποσύνδεση από συστήματα που 
συντελούν στη διατήρηση «κλειστών επαγγελμάτων» που συμβάλουν αρνητικά στην 
τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειας (π.χ. Εθνική Σχολή Ξεναγών). 

 

Ζ. Γνώμη των φορέων για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιήθηκαν στις 
επιχειρήσεις 

Οι μισοί φορείς αποτιμούν θετικά για τις επιχειρήσεις την υλοποίηση των 
προγραμμάτων κατάρτισης.  

Ωστόσο, οι άλλοι μισοί φορείς απάντησαν αρνητικά, γιατί πιστεύουν ότι: 

 η λογική των προγραμμάτων αυτών δεν είναι συνδεδεμένη με τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων, θα πρέπει λοιπόν να βασίζονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων, 

 η επιλογή των εκπαιδευομένων θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική. 

Επίσης από τους Φορείς Διαχείρισης των Πάρκων, προτείνεται η κατάρτιση να μην 
είναι αμειβόμενη αλλά να επιχορηγηθούν οι ίδιοι οι Φορείς  για να προσλάβουν ένα 
ποσοστό ατόμων π.χ. 25% για 1-2 χρόνια. 

 

Η. Γνώμη των φορέων για τη δημιουργία περιφερειακού μηχανισμού για τη 
διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό. 

Όλοι οι φορείς, αντιμετωπίζουν θετικά τη δημιουργία περιφερειακού μηχανισμού για 
τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό. 

Στα σχόλια τους αναφέρουν ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει: 

 να λειτουργεί με τους όρους της ελεύθερης αγοράς, που σημαίνει να διατηρείται 
βιώσιμος από την αποτίμηση των ωφελειών που παράγει. 
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Φορείς Αγροτικού Τομέα 

 

Καταρχήν θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι 5 φορείς του αγροτικού τομέα που 
συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο της έρευνας ήταν οι Διευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονομίας της περιοχής.  

 

Α. Νέες τάσεις – εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού που αναμένεται να 
επιφέρουν αλλαγές στις ανάγκες σε επαγγέλματα / ειδικότητες και δεξιότητες 
του προσωπικού. 

Σχετικά με τις νέες τάσεις – εξελίξεις στον αγροτικό τομέα που αναμένεται να 
επιφέρουν αλλαγές στις ανάγκες σε επαγγέλματα / ειδικότητες και δεξιότητες του 
προσωπικού, οι φορείς ανέφεραν τις εξελίξεις:   

 σε τεχνολογίες (τεχνολογίες στον τομέα της ζωϊκής παραγωγής, των τροφίμων), 
 σε νέα μηχανήματα 
 στην πληροφορική, στη χρήση internet 
 σε θέματα οργάνωσης και επιχειρηματικότητας των γεωργών, κτηνοτρόφων, 

αλιέων 
 σε νέες διαδικασίες που απαιτούνται σήμερα στον αγροτικό τομέα 

 

Β. Ειδικότητες για στελέχη που χρειάζονται πιο πολύ σήμερα οι επιχειρήσεις 

Ως προς τις ειδικότητες για στελέχη που χρειάζεται πιο πολύ σήμερα ο αγροτικός 
τομέας, οι φορείς ανέφεραν ειδικότητες ως εξής:  

 Αγρότες με γνώση χειρισμού γεωργικών μηχανημάτων και αρδεύσεων 
 Αγρότες με γνώση πληροφορικής – ηλεκτρονικών υπολογιστών 
 Αγρότες με γνώση οικονομικών & διοικητικών θεμάτων 
 Αγρότες με γνώση marketing 
 Τεχνολόγοι Τροφίμων 
 Κτηνίατροι 
 Τεχνολόγοι Ζωϊκής Παραγωγής 
 Εξειδικευμένοι εργάτες σε επεξεργασία τροφίμων ζωϊκής προέλευσης  
 Ιχθυολόγοι 
 Τεχνολόγοι Ιχθυοκομίας 
 Αλιεργάτες για αλιευτικά σκάφη 

Γενικότερα τονίζεται από τους φορείς, η ανάγκη του αγρότη – επιχειρηματία με 
γνώσεις οικονομικού περιεχομένου, γνώσεις για πωλήσεις, γνώσεις πληροφορικής. 

Τονίζεται επίσης, η ανάγκη εξειδικεύσεων στην γεωργία, κτηνοτροφία και 
αλιεία, στη γνώση των νέων μηχανημάτων, της νέας τεχνολογίας.  
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Γ. Κάλυψη  Απαιτούμενων Ειδικοτήτων από το Υπάρχον Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Στην ερώτηση αν καλύπτονται οι ανάγκες του προσωπικού σε νέες απαιτούμενες 
ειδικότητες, που αναφέρθηκαν παραπάνω, από το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, 
από τους φορείς αναφέρεται ότι από το εκπαιδευτικό σύστημα καλύπτονται κάποιες 
από τις παραπάνω ανάγκες, ωστόσο κάποιες άλλες δεν καλύπτονται γιατί δεν 
υπάρχουν ανάλογες σχολές αλλά ούτε και καταρτισμένοι εκπαιδευτές.  

 

Δ. Στην ερώτηση κατά πόσον οι φορείς πιστεύουν ότι το υπάρχον Εκπαιδευτικό 
Σύστημα καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων ως προς τις απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες του προσωπικού, οι περισσότεροι φορείς απάντησαν ότι τις 
καλύπτει σε μέτριο βαθμό. 

 

Ε. Προτάσεις για την καλύτερη προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος 
στις ανάγκες των επιχειρήσεων 

Στις προτάσεις τους για την καλύτερη προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις 
ανάγκες του αγροτικού τομέα, οι φορείς αναφέρουν: 

 Την πρακτική άσκηση  των εκπαιδευόμενων, τη συμμετοχή σε project 
 Την συνεχή εκπαίδευση, επικαιροποίηση των γνώσεών τους με νέα δεδομένα   
 Την εξειδίκευση των εκπαιδευόμενων σε διάφορα θέματα, συναφή με τα 

αντικείμενα απασχόλησή τους, τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα 
 Την ένταξη νέων ειδικοτήτων στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση 
 Την επιλογή εκπαιδευτών με επαρκείς γνώσεις και εμπειρία και όχι την 

αναπλήρωσή τους από εκπαιδευτές με συναφείς ειδικότητες 
 Την συνεχή ενημέρωση και αλληλοτροφοδότηση μεταξύ εκπαιδευτικής, 

ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας. 
 

Ζ. Γνώμη των φορέων για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιήθηκαν στις 
επιχειρήσεις 

Στην ερώτηση αυτή οι φορείς επισήμαναν την ανάγκη να υλοποιούνται προγράμματα 
κατάρτισης που θα δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης των συμμετεχόντων 
εκπαιδευόμενων. 

Η. Γνώμη των φορέων για τη δημιουργία περιφερειακού μηχανισμού για τη 
διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό 

Όλοι οι φορείς, αντιμετωπίζουν θετικά τη δημιουργία περιφερειακού μηχανισμού για 
τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό. 

 



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Π.Α.Μ.Θ. σε ότι αφορά την αγορά εργασίας – Μέρος Α’ 
 

65  
 
 

2. Λίστα Μελετών, Ερευνών, που αφορούν την 
Απασχόληση, Ανεργία, Εργατικό Δυναμικό, 
Παραγωγική Διάρθρωση και Ανάγκες Επιχειρήσεων 
σε Δεξιότητες της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης 

 

Αναζητήθηκαν μελέτες, έρευνες σχετικές με την αγορά εργασίας, την παραγωγική 
διάρθρωση και τις ανάγκες επιχειρήσεων σε δεξιότητες της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης, που είχαν εκπονηθεί κατά την τελευταία πενταετία από: 

 Τα Υπουργεία: Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Οικονομίας 

 Τα Επιστημονικά Ινστιτούτα: Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Εθνικό 
Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ),  Ίδρυμα Οικονομικών 
& Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Εθνικό Κέντρο  Κοινωνικών Ερευνών 
(ΕΚΚΕ), Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). 

 Το CEDEFOP 

 Τα Πανεπιστήμια - ΤΕΙ: ΑΠΘ, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΔΠΘ, το ΤΕΙ ΑΜΘ 

 Τις Αναπτυξιακές Εταιρίες της ΑΜΘ 
 Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΑΜΘ 
 Τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας 
 Τα Επιμελητήρια της ΑΜΘ 
 Τους Ερευνητικούς φορείς της ΑΜΘ (ΙΝΑΛΕ, «ΑΘΗΝΑ», ΕΘΙΑΓΕ 
 Τους φορείς Βιοτεχνών, Επαγγελματιών της ΑΜΘ 
 Τις Ενώσεις Ξενοδόχων της ΑΜΘ 
 Τους Φορείς Διαχείρισης Φυσικών Πάρκων της ΑΜΘ 

Έγιναν τηλεφωνικές επαφές και στάλθηκε και επιστολή στους περισσότερους από τους 
ανωτέρω φορείς, με την οποία ερωτήθηκαν αν έχουν παράγει σχετικό έργο (μελέτες, 
έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες κλπ.) για την ΑΜΘ την τελευταία πενταετία και τους 
ζητήθηκε η αποστολή αυτών σε έντυπη/ηλεκτρονική μορφή (Επιστολές με τους 
αποδέκτες παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2Α). 

Η ανταπόκριση των φορέων στην επιστολή που στάλθηκε ήταν πολύ μικρή, ωστόσο 
από τις τηλεφωνικές επαφές αλλά και από την αναζήτηση στους επίσημους 
ιστότοπους, έχουν συλλεγεί μέχρι σήμερα αρκετές μελέτες/έρευνες που 
παρουσιάζονται παρακάτω (περιλήψεις του περιεχομένου των μελετών 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2Β, οι μελέτες στο Παράρτημα 2Γ). 
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Α. Μελέτες – Έρευνες σε επίπεδο χώρας με αναφορά στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

1. «Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό 
Τόξο- Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων 
βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη» Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Σεπτ. 2014& Οκτ. 2013 

2. «Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση - Ετήσια έκθεση 2014» ΙΝΕ – 
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ  

3. Ενδοεργασιακή κατάρτιση σε συνεργασία – Προτάσεις για νέες μορφές 
επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα - Περίληψη αποτελεσμάτων πέντε 
κλαδικών μελετών εφικτότητας – 
GermanOfficeforInternationalCooperationinVocationalEducationandTrain
ing – Κεντρική Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης (GOVET) - Ιούλιος 2014 

4. «Εργασία και Απασχόληση στην Ελλάδα – Ετήσια έκθεση 2012, Εθνικό 
Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) Ιανουάριος 2013 

5. «Η απασχόληση και η ανεργία στην Ελλάδα το 2012», Ενημέρωση - μηνιαία 
έκδοση του ΙΝΕ – ΓΣΕΕ, τεύχος 207, Ιούλιος – Αύγουστος 2013 

6. «Παρουσίαση των χωρικών ανισοτήτων της γυναικείας ανεργίας με χρήση 
μεθόδων χωρικής ανάλυσης και στατιστικής», Αγγελική Καραχάλιου, 1ο 
Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 2013 

7. «Τα δεδομένα της Αγοράς Εργασίας εν μέσω οικονομικής κρίσης» Ολυμπία 
Καμινιώτη,  Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού 
(ΕΙΕΑΔ), Ιούλιος 2012 

8. «Έρευνα στις Επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά 
παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας», Ίδρυμα 
Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) – Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, 2012 

9. «Δελτίο αποτελεσμάτων δείκτη SET05: Επίπεδο Ανεργίας» - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
Α.Ε, Παρατηρητήριο, Μαϊος 2012 

10. Αναδιαρθρώσεις και κλαδική εξειδίκευση των περιφερειών στις απαρχές του 
21ου αιώνα, Άγγελος Ευστρατόγλου, Αλίκη Κύρου, Παναγιώτης Συριόπουλος, 
Πωλίνα Φατούρου, ΙΝΕ – Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Μάριος 2011 

11. «Ζήτηση ειδικοτήτων – δεξιοτήτων στην Ελληνική Αγορά Εργασίας – 
Αποτελέσματα έρευνας στις ιδιωτικές επιχειρήσεις», Ολυμπία Καμινιώτη, 
Μιχάλης Χλέτσος, Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική 
Α.Ε,  2003 
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Β. Μελέτες – Έρευνες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

12. «Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και απόδοση της επιχείρησης» - Πρόδρομος 
Χατζόγλου,  Μαρία Τσόπτσια, Αναστάσιος Διαμαντίδης, Τμήμα Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
Παρουσιάσεις – ΕΣΔΟ, 25-27 Μαϊου 2012  

13. «Οικονομία και αγορά εργασίας στην Θράκη: Η πρόκληση της υπανάπτυξης» - 
Χρήστος Ιωάννου, Μεσολαβητής – Διαιτητής του ΟΜΕΔ, Επιθεώρηση 
Εργασιακών Σχέσεων, 2006 

14. Έκθεση αποτελεσματων Μελετης Α΄, σχετικα με την κατασταση στην αγορά 
εργασίας, τις ζητούμενες ειδικότητες και την απορρόφηση των αποφοίτων του 
Δ.Π.Θ. – Γραφείο Διασύνδεσης, Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, 1998-2000 

15. «Έκθεση αποτελεσματων Μελετης Β΄, σχετικα με την κατασταση στην αγορά 
εργασίας, τις ζητούμενες ειδικότητες και την απορρόφηση των αποφοίτων του 
Δ.Π.Θ.» – Γραφείο Διασύνδεσης, Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, 2001 – 2002 

 

Γ. Μελέτες – Έρευνες σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

16. «Εξέλιξη εξαγωγών ανά κλάδο, 2010-2014» - Επιμελητήριο Έβρου 
17. «Η επίδραση της ανάπτυξης και της λειτουργίας  πολυκαταστημάτων στην 

οικονομική και κοινωνική ζωή του Νομού Δράμας» - Δρ. Δημητριάδης 
Ευστάθιος, Δρ. Καρασαββόγλου Αναστάσιος - Τ.Ε.Ι Καβάλας - Επιμελητήριο 
Δράμας, Αύγουστος, 2009 

18. Μελέτη Διαχρονικής Αποτύπωσης (2000-2007) της Οικονομικής – Κοινωνικής 
πορείας του Ν. Δράμας – Μελέτη των Τάσεων και των Αναγκαίων Παρεμβάσεων 
για Κρίσιμους Κλάδους της Οικονομίας του Νομού Δράμας – Προτάσεις 
Ανάπτυξης 2008 – 2015- Αξιολόγηση του Οικονομικού Τοπίου 2020, 
Επιμελητήριο Δράμας, ΕΤΑΜ Α.Ε, 2008 

19. «Μελέτη εξειδίκευσης σχεδίου ανάπτυξης οικοτουρισμού (προώθηση, 
διαδρομές, υπηρεσίες) και ενεργειών διαχείρισης επισκεπτών και 
περιβάλλοντος» Επιμελητήριο Δράμας – Ατλαντίς Συμβουλευτική,  
Δεκέμβριος 2007 

20. Καταγραφή προβλημάτων των τουριστικών επιχειρήσεων του ορεινού όγκου 
του Ν. Δράμας και των προτεινόμενων λύσεων» Επιμελητήριο Δράμας 
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Δ. Εξειδικευμένες Μελέτες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Εξειδικευμένες μελέτες σε θέματα αξιοποίησης των τοπικών πόρων και της τοπικής 
παραγωγής, έχει εκπονήσει το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας – ΙΝΑΛΕ που εδρεύει 
στην Καβάλα. Ενδεικτικές μελέτες:  

 «Εκτίμηση των φυσικών αποθεμάτων και των προοπτικών αξιοποίησης των 
εμπορικών μακροφυκών στο παράκτιο θαλάσσιο οικοσύστημα του νομού 
Καβάλας» Δρ. Σ. Ορφανίδης, Δρ. Ν. Σταμάτης, Κ. Νάκου, ΙΝΑΛΕ 2004 

 «Άτλας ιχθυοπανίδας Νέστου», ΙΝΑΛΕ 
 «Αλιευτική Διαχείριση Λιμνών (φυσικών και τεχνητών) και αξιοποίηση των 

υδάτινων πόρων σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές των νομών: Ροδόπης, 
Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Ιωαννίνων, Ευρυτανίας, Κοζάνης, Καρδίτσας, 
Καστοριάς, κ.α.» - Δρ. Κοκκινάκης Αντώνης, Ελευθεριάδης Ε., Αράπογλου Φ., 
ΙΝΑΛΕ 2001 

 «Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης και προτάσεις για τη βελτίωση της 
αλιευτικής αξιοποίησης της Λιμνοθάλασσας Αγίου Ανδρέα Σαμοθράκης» - Δρ. 
Κουτράκης Ε., Δρ. Συλαίος Γ., Τσίκληρας Α., Λαχουβάρης Κ., Καμίδης Ν. ΙΝΑΛΕ 
2002 

 «Μελέτη της μεθόδου παρασκευής και της σύστασης του παραδοσιακά 
παραγόμενου αυγοτάραχου από γονάδες κέφαλου (Mugil cephalus) στις 
λιμνοθάλασσες του Ν. Καβάλας». - Δρ. Ν. Σταμάτης, Π. Πηγαδά, Δ. Στεργίου, 
ΙΝΑΛΕ 1999. 
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3. Δευτερογενής Έρευνα σχετικά με το Εργατικό 
δυναμικό, την Απασχόληση, την Ανεργία, την 
Εκπαίδευση και την Επαγγελματική κατάρτιση, την 
Παραγωγικότητα, τη Δυναμική και τις Ανάγκες των 
Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας της 
Περιφέρειας 

 

3.1  Εργατικό Δυναμικό – Απασχόληση – Παραγωγικότητα της 
Εργασίας 

Σύμφωνα με τα τριμηνιαία στοιχεία πληθυσμού κατά κατάσταση απασχόλησης της 
ΕΛΣΤΑΤ, το εργατικό δυναμικό στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ανήλθε στο 
τέλος του 2014 (Δ’ τρίμηνο) στο 49,5% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας 
(μέσος όρος τριμήνων 2014: 49,7%). Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρά χαμηλότερο από 
το αντίστοιχο στο σύνολο της χώρας που είναι 51,6%.  

Από το σύνολο του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας, ποσοστό 75,8% ήταν κατά 
το Δ’ τρίμηνο απασχολούμενοι. Συγκριτικά με το σύνολο της χώρας, η Περιφέρεια 
ΑΜΘ εμφανίζει από το 2011 καλύτερες επιδόσεις, διατηρώντας σταθερά υψηλότερα 
ποσοστά απασχόλησης. 
 
Πίνακας 3.1.1:  Εργατικό δυναμικό και απασχολούμενοι της Περιφέρειας ΑΜΘ 

(αριθμός σε χιλ. και ποσοστά επί του συνόλου του πληθυσμού και 
του εργατικού δυναμικού αντίστοιχα) Δ’ τρίμηνα 2010-2014 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Εργατικό δυναμικό 
Αρ. 264,2 259,9 255,2 254,6 256,1 

% 51,8% 50,3% 49,3% 49,2% 49,7% 

Απασχολούμενοι 
Αρ. 222,0 203,8 198,0 188,5 193,6 

% 85,5% 79,8% 77,2% 73,2% 75,8% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 

 

Η εξέλιξη της απασχόλησης στην Περιφέρεια ΑΜΘ κατά την περίοδο 2010-2014  
ακολούθησε τις τάσεις που επικράτησαν σε επίπεδο χώρας μετά το ξέσπασμα της 
οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα παρατηρείται η συνεχής συρρίκνωση του οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού από 264 χιλ. σε 256 χιλ., και της ποσοστιαίας συμμετοχής του στο 
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συνολικό πληθυσμό από 51,8% σε 49,7% (ακολουθώντας την τάση μείωσης στο 
σύνολο της χώρας), όπως και αντίστοιχα της απασχόλησης από 222 χιλ. σε 194 χιλ., και 
από 86% σε 76%. Οι πηγές μείωσης της απασχόλησης κατά την εξεταζόμενη περίοδο 
προήλθαν από τον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα, ενώ αντίθετα ο πρωτογενής 
κατέγραψε αύξηση της απασχόλησης, περιορίζοντας έτσι τις συνολικές απώλειες σε 
θέσεις εργασίας. 

Η σταδιακή επιδείνωση των συνθηκών απασχόλησης στην Περιφέρεια ΑΜΘ φαίνεται 
ωστόσο να ανακόπτεται μετά το 2013, με την αριθμητική και ποσοστιαία διεύρυνση 
τόσο του εργατικού δυναμικού, όσο και των απασχολούμενων, παραμένοντας ωστόσο 
σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με το 2010. 

Εκτός από το επίπεδο απασχόλησης, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας Περιφέρειας 
αντανακλάται μεταξύ άλλων και από την παραγωγικότητα της εργασίας ανά 
απασχολούμενο, που προσδιορίζεται στο πλαίσιο των περιφερειακών λογαριασμών 
από το μέγεθος της απασχόλησης και την παραγόμενη Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 
(Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία σε τρέχουσες τιμές ανά απασχολούμενο άτομο). Η δε 
τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης και της παραγόμενης ΑΠΑ συντελεί στον 
προσδιορισμό του βαθμού εξειδίκευσης της οικονομικής βάσης σε περιφερειακό 
επίπεδο. 

Από τα στοιχεία του πίνακα 3.1.2 διαπιστώνεται ότι το επίπεδο παραγωγικότητας ανά 
απασχολούμενο στην ΠΑΜΘ υπολείπεται του εθνικού μέσου όρου (79% συγκριτικά με 
τον μέσο όρο της χώρας = 100). Καθοριστική επίδραση ασκεί μεταξύ άλλων η τομεακή 
διάρθρωση της παραγωγικότητας της εργασίας:  

Στον πρωτογενή τομέα, η παραγωγικότητα εμφανίζει σημαντική απόκλιση από τον 
εθνικό μέσο όρο (67% κατά μέσο όρο στη πενταετία 2008-2012), που αντανακλά έναν 
υψηλό βαθμό υποαπασχόλησης του εργατικού δυναμικού. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί 
σημείο προβληματισμού, δεδομένης της σημαντικής εξάρτησης της απασχόλησης στην 
Περιφέρεια από τον συγκεκριμένο τομέα. Η δυσαρμονία στη σχέση απασχολουμένων / 
ΑΠΑ στον πρωτογενή τομέα αναδεικνύει τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του τομέα, 
τα οποία οδηγούν στην περιορισμένη παραγωγικότητα και κατ' επέκταση στις χαμηλές 
αποδόσεις της μέσης αγροτικής εκμετάλλευσης. Η ουσιαστική βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας στον πρωτογενή τομέα αποτελεί 
συνεπώς μια βασική πρόκληση για την ΠΑΜΘ. 

Αντίθετα, η παραγωγικότητα της εργασίας στο δευτερογενή τομέα κυμαίνεται σε 
εφάμιλλα επίπεδα με τον εθνικό μέσο όρο (99,8% κατά μέσο όρο στη πενταετία 2008-
2012), ενώ το 2010 τον υπερέβη φτάνοντας σχεδόν στο 106%. Η συγκριτικά υψηλή 
παραγωγικότητα του τομέα εκτιμάται ότι επήλθε κυρίως από τη συγκέντρωση νέων 
σύγχρονων μονάδων μεταποίησης στην Περιφέρεια, καθώς και από τον εκσυγχρονισμό 
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της παραγωγικής δομής, ενώ σε μικρό μόνο βαθμό από την ανάπτυξη της καινοτομίας ή 
την διαφοροποίηση. 

Στον τριτογενή τομέα πάλι, παρατηρείται διαχρονικά αρνητική απόκλιση (μέσος όρος 
πενταετίας: 89%). Η υστέρηση στις επιδόσεις του τομέα των υπηρεσιών εκτιμάται ότι 
συνδέεται πρωτίστως με την ύπαρξη ενός παραδοσιακού τμήματος της τριτογενούς 
οικονομίας με χαμηλή αναπτυξιακή δυναμική. 

Από τα παραπάνω στοιχεία τομεακής παραγωγικότητας της απασχόλησης στην 
Περιφέρειας ΑΜΘ, και λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα κάθε τομέα, διαφαίνονται 
κίνδυνοι περαιτέρω αποδυνάμωσης του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας.  
 
Πίνακας 3.1.2: Παραγωγικότητα Εργασίας ανά Απασχολούμενο στην ΠΑΜΘ 

(εθνικός μέσος όρος = 100) 
 

Έτος Σύνολο 
Πρωτογενής 

τομέας 

Δευτερογενής 

τομέας 

Τριτογενής 

τομέας 

2008 78,49 65,50 96,88 88,47 

2009 77,96 65,41 99,18 87,49 

2010 81,31 70,40 105,52 89,60 

2011* 79,02 68,35 97,96 90,27 

2012* 78,93 68,24 99,16 89,04 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ίδιοι υπολογισμοί / * με βάση προσωρινά στοιχεία ΑΠΑ 

 

Η Περιφέρεια ΑΜΘ παρουσιάζει υψηλό ποσοστό συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα 
(γεωργία – κτηνοτροφία, δασοκομία & αλιεία) στην απασχόληση, με αποτέλεσμα να 
χαρακτηρίζεται ως κυρίως «αγροτική» (βλ. στοιχεία Πίνακα 3.1.3). Στα τέλη του 2014, 
το ποσοστό των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα άγγιζε το 31%, 
καταλαμβάνοντας τη δεύτερη κατά σειρά θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας 
– ως προς το μέγεθος της απασχόλησης στον τομέα – μετά την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου (33%) και υπερδιπλάσιο ποσοστό συγκριτικά με τον εθνικό μέσο όρο 
(14%). Η μεγάλη συγκέντρωση της απασχόλησης συνδυάζεται με σχετικά περιορισμένη 
παραγωγικότητα και κατ' επέκταση με χαμηλές αποδόσεις της μέσης αγροτικής 
εκμετάλλευσης. 

Κατά την περίοδο 2010-2014 καταγράφεται ωστόσο μια σημαντική περαιτέρω αύξηση 
της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, τόσο ως προς την ποσοστιαία συμμετοχή στο 
σύνολο των απασχολούμενων (από 26% σε 31%), όσο και σε απόλυτο αριθμό (από 
57.785 σε 59.411), σε αντίθεση με το σύνολο της χώρας όπου μειώνεται σταθερά ο 
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αριθμός των απασχολούμενων στον τομέα (αν και αυξήθηκε η ποσοστιαία συμμετοχή 
του). 

Η αύξηση αυτή συνιστά αναμφίβολα τη σημαντικότερη διαφοροποίηση στην τομεακή 
διάρθρωση της απασχόλησης στην Περιφέρεια ΑΜΘ, και συνδέεται προφανώς κατά ένα 
σημαντικό μέρος με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και την ανεργία στους 
λοιπούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας, καθώς άνεργοι πρώην βιομηχανικοί 
εργάτες και υπάλληλοι στον τομέα των υπηρεσιών φαίνεται να αναζητούν διέξοδο 
απασχόλησης στην αγροτική οικονομία. Η είσοδος των νεοεισερχόμενων στην 
αγροτική οικονομία αντισταθμίζει μάλιστα την παράλληλη εγκατάλειψη των 
γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων από τον κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας 
πληθυσμό της υπαίθρου.  

Την τάση αυτή ενός τμήματος του αστικού πληθυσμού για στροφή προς τον πρωτογενή 
τομέα φαίνεται να έχει ενισχύσει καταλυτικά η αύξηση της ζήτησης για προϊόντα 
βιολογικής καλλιέργειας και νέων καλλιεργειών, με τις προοπτικές που δημιουργούνται 
παράλληλα από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και οι προσδοκίες που 
καλλιεργήθηκαν με τα προγράμματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και βιοκαυσίμων. Οι προοπτικές αυτές φαίνεται να υπήρξαν 
ιδιαίτερα ελκυστικές για νέους αγρότες με μικρές ιδιοκτησίες, καθώς και με πτυχία 
ανώτατης εκπαίδευσης, που προσανατολίζονται κατά ένα μεγάλο μέρος σε νέες 
καλλιέργειες που απαιτούν περισσότερο εξειδικευμένες γνώσεις. 

Όσον αφορά στο δευτερογενή τομέα, η Περιφέρεια εξακολουθεί να εμφανίζει συνεχή 
κάμψη της απασχόλησης, όπως και κατά την προηγούμενη περίοδο μεταξύ 2001 και 
2009. Η ποσοστιαία συμμετοχή του τομέα στη συνολική απασχόληση της Περιφέρειας 
ανήλθε κατά το δ’ τρίμηνο του 2014 σε 14,4%, έναντι 16,5% το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2010. Η κάμψη αυτή της απασχόλησης, σε συνδυασμό με τη μείωση της συμμετοχής 
του δευτερογενούς τομέα στη συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της 
Περιφέρειας στο ίδιο χρονικό διάστημα, δείχνουν την έλλειψη δυναμισμού του τομέα 
κατά την τελευταία πενταετία. 

Μια αρκετά διαφοροποιημένη εικόνα δίνει ωστόσο η εξέταση της διάρθρωσης της 
απασχόλησης στο επίπεδο των επιμέρους κλάδων του δευτερογενή τομέα: Κατά την 
εξεταζόμενη περίοδο 2010-2014, συντριπτική συρρίκνωση της απασχόλησης 
παρουσίασαν όλοι οι επιμέρους κλάδοι, με εξαίρεση όμως της μεταποίησης όπου 
συγκεντρώνεται το 74% των θέσεων εργασίας στον τομέα. Ξεχωρίζει ιδιαίτερα ο 
κλάδος των «ορυχείων – λατομείων», όπου η απασχόληση μηδενίστηκε, ενώ σημαντικές 
απώλειες θέσεων εργασίας καταγράφηκαν και στους λοιπούς κλάδους («παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος & φυσικού αερίου», «κατασκευές» και «παροχή νερού – 
διαχείριση λυμάτων, αποβλήτων»).  
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Αντίθετα, η απασχόληση στον κλάδο της μεταποίησης προκύπτει ελαφρά ενισχυμένη 
το 2014 σε σχέση με το 2010, αν και μετά από μια περίοδο διαδοχικών μειώσεων. Η 
ενίσχυση οφείλεται στην κατά 30% αύξηση των θέσεων εργασίας μεταξύ 2013 και 
2014, με αποτέλεσμα η μεταποίηση να αποτελεί τον τρίτο πιο σημαντικό κλάδο από 
άποψη αριθμού απασχολούμενων στην Περιφέρεια ΑΜΘ, μετά την γεωργία & 
κτηνοτροφία και το χονδρικό & λιανικό εμπόριο. 

Οι απασχολούμενοι στην μεταποίηση στο δ’ τρίμηνο του 2014 ήταν 20.695 άτομα και 
αποτελούσαν το 10,7% του συνόλου των απασχολούμενων στην Περιφέρεια (έναντι 
9,2% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010). Η αναλογία των απασχολουμένων στην 
μεταποιητική οικονομία επί του συνόλου στο παραγωγικό δυναμικό της Περιφέρειας 
είναι μάλιστα υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο (9%). 
 
Πίνακας 3.1.3:  Απασχολούμενοι ηλικίας 15 ετών και άνω κατά μονοψήφιες 

κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας (Δ΄ τρίμηνα 2010-
2014) 

 
ΚΛΑΔΟΙ / ΤΟΜΕΙΣ 2010 2011 2012 2013 2014 

Σύνολο Περιφέρειας ΑΜΘ 222.049 203.792 197.975 188.515 193.633 

            

Γεωργία, δασοκομία & αλιεία 57.785 57.897 58.373 54.730 59.411 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 
57.785 57.897 58.373 54.730 59.411 

26,0% 28,4% 29,5% 29,0% 30,7% 

Ορυχεία & λατομεία 1.242 430 476 228 0 

Μεταποίηση 20.501 17.341 15.048 15.946 20.695 

Παροχή ηλεκτρ. ρεύματος-φυσικού αερίου-
ατμού-κλιματισμού 759 551 415 423 244 

Παροχή νερού-διαχ. λυμάτων, αποβλήτων-
δραστηριότητες εξυγίανσης 974 1.192 1.919 1.367 507 

Κατασκευές 13.233 8.607 10.495 8.599 6.487 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 
36.710 28.122 28.352 26.562 27.934 

16,5% 13,8% 14,3% 14,1% 14,4% 

Χονδρικό-λιανικό εμπόριο-επισκευή 
οχημάτων & μοτοσυκλετών 32.815 30.051 25.915 26.156 28.334 

Μεταφορά & αποθήκευση 5.904 5.853 5987 4.427 3.761 

Υπηρεσίες παροχής καταλύματος & 
υπηρεσιών εστίασης 15.144 11.515 10.554 9.071 13.942 

Ενημέρωση & επικοινωνία 1.937 802 1.323 2.188 1.522 

Χρηματοπιστωτικές & ασφαλιστικές 
δραστηριότητες 2.324 4.754 3.658 2.065 1.381 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 0 475 319 147 337 

Επαγγελματικές, επιστημονικές & τεχνικές 
δραστηριότητες 7.831 5.429 6.886 5.887 7.173 
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ΚΛΑΔΟΙ / ΤΟΜΕΙΣ 2010 2011 2012 2013 2014 

Διοικητικές & υποστηρικτικές 
δραστηριότητες 2.436 3.983 2.867 2.240 1.598 

Δημόσια διοίκηση & άμυνα-υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση 25.301 23.737 22.788 25.321 20.057 

Εκπαίδευση 14.222 14.150 14.957 15.941 15.709 

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας & 
κοινωνικής μέριμνας 13.084 11.165 10.823 9.220 8.005 

Τέχνες, διασκέδαση & ψυχαγωγία 1.210 736 1.333 1.122 1.012 

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 3.289 4.083 2.804 2.690 2.208 

Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 2.057 852 832 746 1.248 

Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών & 
φορέων 0 189 204 0 0 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 
127.555 117.774 111.250 107.223 106.288 

57,4% 57,8% 56,2% 56,9% 54,9% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 

 

Στον τριτογενή τομέα, όπου απασχολείται το 55% του εργατικού δυναμικού της 
ΠΑΜΘ, σημειώθηκε επίσης μείωση, τόσο σε απόλυτο αριθμό εργαζομένων (από 
127.555 σε 106.288), όσο και ως προς την ποσοστιαία συμμετοχή του τομέα στη 
συνολική απασχόληση (από 57% σε 55%), η οποία υπολείπεται σημαντικά του εθνικού 
μέσου όρου (72%), διατηρώντας ένα από τα τρία χαμηλότερα ποσοστά μεταξύ των 
Περιφερειών της χώρας, μαζί με την Στερεά Ελλάδα (53%) και την Πελοπόννησο (55%).  

Επισημαίνεται, ότι κατά την προηγηθείσα περίοδο 2000-2009, η απασχόληση στον 
τριτογενή τομέα της Περιφέρειας εμφάνιζε διαχρονικά συνεχή αύξηση (αθροιστικά 
κατά 50%) που προήλθε κυρίως από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους τρεις 
κλάδους που συνδέονται σχεδόν αποκλειστικά με την απασχόληση στον δημόσιο τομέα 
(«δημόσια διοίκηση», «εκπαίδευση» και «υγεία και κοινωνική μέριμνα»). Τα στοιχεία 
αυτά καταδεικνύουν, ότι η περιφερειακή οικονομία της ΑΜΘ δεν ακολούθησε την τάση 
«τριτογενοποίησης» της εθνικής οικονομίας, με αύξηση του ποσοστού των 
απασχολουμένων στον τριτογενή τομέα, σε βάρος κυρίως του πρωτογενή και του 
δευτερογενή τομέα. Ειδικότερα προκύπτει, ότι με εξαίρεση τον κλάδο της εκπαίδευσης, 
όλοι οι επιμέρους κλάδοι του τριτογενούς τομέα στην Περιφέρεια σημείωσαν μείωση 
της απασχόλησης κατά την εξεταζόμενη περίοδο 2010-2014. 

Από την κλαδική διάρθρωση της απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών προκύπτει 
ότι στους τρεις κλάδους με τον μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εργασίας – το «χονδρικό & 
λιανικό εμπόριο», τη «δημόσια διοίκηση» και την «εκπαίδευση» – απασχολούνται 
συνολικά 64.100 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 60% της συνολικής απασχόλησης 
στον τομέα. 
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Επισημαίνεται, ότι στους τρεις κλάδους που συνδέονται σχεδόν αποκλειστικά με την 
απασχόληση στον δημόσιο τομέα («δημόσια διοίκηση», αλλά και «εκπαίδευση» και 
«υγεία και κοινωνική μέριμνα» με δεδομένη την περιορισμένη ανάπτυξη ιδιωτικών 
υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγείας στην Περιφέρεια ΑΜΘ) συγκεντρώνονταν στα τέλη 
του 2014 το 41% της συνολικής απασχόλησης στον τριτογενή τομέα της Περιφέρειας, 
διατηρώντας ακριβώς το ίδιο ποσοστό συμμετοχής όπως και το 2010, αν και με μείωση 
του αριθμού των απασχολούμενων (από 52.607 σε 43.771). Ως προς το δε σύνολο των 
απασχολούμενων σε όλους τους τομείς της περιφερειακής οικονομίας, οι τρεις αυτοί 
κλάδοι κάλυπταν σχεδόν το 23% των θέσεων εργασίας. 

Τις μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας κατά την εξεταζόμενη περίοδο 2010-2014 
παρουσιάζουν οι κλάδοι των «χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών 
δραστηριοτήτων» (-40,6%), των «δραστηριοτήτων νοικοκυριών ως εργοδοτών» (-
39,3%), της «υγείας και κοινωνικής μέριμνας» (-38,8%), της «μεταφοράς και 
αποθήκευσης» και των «διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών» (-34,4%). 
Αντίθετα, αύξηση σημείωσαν μόνο οι κλάδοι της «εκπαίδευσης» (κατά 10%) και της 
«διαχείρισης ακίνητης περιουσίας», όπου από μηδενικής βάσης το 2010 
απασχολούνταν πλέον στα τέλη του 2014 συνολικά 337 άτομα (αριθμός ωστόσο πολύ 
μικρός ως προς τη συνολική απασχόληση στον τομέα).  

Σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας στο διάστημα μεταξύ 2010 και 2014 
καταγράφονται και στον κλάδο του «χονδρικού και λιανικού εμπορίου» (-13,7%), ενώ 
συρρίκνωση κατά 8% εμφανίζει ακόμη ο κλάδος που συνδέεται άμεσα με την 
τουριστική οικονομία, οι «υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης», όπου 
καταγράφονται 13.942 θέσεις εργασίας (ποσοστό 13% επί της συνολικής απασχόλησης 
στον τριτογενή τομέα). Αν και το γεγονός αυτό αναδεικνύει την έλλειψη δυναμισμού 
της τουριστικής οικονομίας στην Περιφέρεια, μεταξύ 2013 και 2014 καταγράφεται μια 
εντυπωσιακή άνοδος της απασχόλησης στον κλάδο με τη δημιουργία 4.871 νέων 
θέσεων εργασίας.  

Επισημαίνεται, ότι στην ανάκαμψη της απασχόλησης μεταξύ 2013 και 2014 (έπειτα 
από πέντε χρόνια διαδοχικής συρρίκνωσης), εκτός από τον κλάδο των «υπηρεσιών 
παροχής καταλύματος και εστίασης», συνεισέφεραν επίσης κυρίως οι κλάδοι του 
«χονδρικού και λιανικού εμπορίου» (2.178 νέες θέσεις εργασίας) και των 
«επαγγελματικών, επιστημονικών & τεχνικών δραστηριοτήτων» (1.286 νέες θέσεις 
εργασίας). 

Μια εικόνα του βαθμού εξειδίκευσης της απασχόλησης στην Περιφέρεια ΑΜΘ 
παρέχεται μέσα από τη διερεύνηση των μεγαλύτερων κλάδων όπου συγκεντρώνονται 
οι περισσότερες θέσεις εργασίας, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη των υπόλοιπων 
Περιφερειών της χώρας. Την εικόνα αυτή αντικατοπτρίζουν τα στοιχεία του Πίνακα 
3.1.4, όπου παρουσιάζονται οι πέντε μεγαλύτεροι κλάδοι, σε μέγεθος απασχόλησης, το 
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άθροισμα της απασχόλησής τους και το μερίδιο συμμετοχής τους στη συνολική 
απασχόληση που καταλαμβάνουν (στοιχεία έτους 2014) για την Περιφέρεια ΑΜΘ και 
συγκριτικά στις λοιπές Περιφέρειες και στο σύνολο της χώρας. Τα στοιχεία αυτά 
παρέχουν μια ένδειξη του φάσματος των επιλογών απασχόλησης που διαμορφώνεται 
για ένα σημαντικό τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας. 

Οι πέντε μεγαλύτεροι κλάδοι στην ΠΑΜΘ είναι της γεωργίας – κτηνοτροφίας – αλιείας, 
του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, της μεταποίησης, της δημόσιας διοίκησης και της 
εκπαίδευσης, που συγκεντρώνουν αθροιστικά το 74,5% της συνολικής απασχόλησης.  

Μια πρώτη διαπίστωση αφορά στο ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ κατέχει το υψηλότερο 
ποσοστό συγκέντρωσης της απασχόλησης στους πέντε συγκεκριμένους κλάδους 
μεταξύ όλων των 13 Περιφερειών της χώρας. Ο αντίστοιχος βαθμός συγκέντρωσης στις 
υπόλοιπες Περιφέρειες κυμαίνεται ανάμεσα στο 47% (Αττική) και το 72% (Στερεά 
Ελλάδα), ενώ στο σύνολο της χώρας είναι 57%. Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενοι 
κλάδοι συνθέτουν επίσης τους πέντε από τους έξι μεγαλύτερους σε όρους απασχόλησης 
κλάδους στο σύνολο της χώρας (με τον κλάδο των υπηρεσιών παροχής καταλύματος 
και εστίασης να καταλαμβάνει τη τέταρτη θέση). Εντούτοις, το ποσοστό συγκέντρωσης 
προκύπτει πολύ χαμηλότερο. Οι διαπιστώσεις αυτές αντανακλούν το συγκριτικά πολύ 
πιο περιορισμένο φάσμα επιλογών απασχόλησης που διαμορφώνεται για το 
ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας ΑΜΘ, ενώ ξεχωρίζει η συγκριτικά υψηλή 
εξειδίκευση της Περιφέρειας στους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής και της 
μεταποίησης. 

Η Περιφέρεια της ΑΜΘ εμφανίζει ειδικότερα έναν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης στην 
πρωτογενή οικονομία, με μόνο τη Δυτική Ελλάδα (27%), τη Θεσσαλία (26%) και τη 
Στερεά Ελλάδα (24%) να εμφανίζουν μια παρόμοια κλαδική συγκέντρωση της 
απασχόλησης. Παράλληλα ωστόσο, η Περιφέρεια ΑΜΘ εμφανίζει με ποσοστό 10,7% τον 
υψηλότερο βαθμό εξειδίκευσης στον κλάδο της μεταποίησης μετά την Περιφέρεια της 
Στερεάς Ελλάδας (16,7%), όπου στην περιοχή των Οινοφύτων συγκεντρώνεται μεγάλο 
μέρος της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής. Αντίστοιχα, υψηλός βαθμός εξειδίκευσης 
παρουσιάζεται και στον κλάδο της δημόσιας διοίκησης (10,4% έναντι 9,0% στον μέσο 
όρο όλων των Περιφερειών), ενώ χαμηλότερα ποσοστά συγκέντρωσης της 
απασχόλησης στον κλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου απ’ ότι στην ΠΑΜΘ 
(14,6%) εμφανίζουν μόνο τέσσερις Περιφέρειες: της Ηπείρου (14,4%), της Θεσσαλίας 
(13,8%), της Πελοποννήσου (13,3%) και του Βορείου Αιγαίου (13,1%). Τέλος, ο βαθμός 
συγκέντρωσης της απασχόλησης στον κλάδο της εκπαίδευσης κυμαίνεται στην ΠΑΜΘ 
στο μέσο επίπεδο της χώρας (8,3%).   

Σε σχέση με το 2010 (στοιχεία δ’ τριμήνου), προκύπτει επιπλέον η διαχρονική τάση 
εντατικοποίησης της συγκέντρωσης της απασχόλησης στους πέντε κλάδους 
αθροιστικά από 67,8% σε 74,5%. Ανοδικά, με κάποιες διακυμάνσεις, εξελίχθηκε 
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ειδικότερα το ποσοστό συγκέντρωσης για τους κλάδους της γεωργίας – δασοκομίας – 
αλιείας (από 26,0% σε 30,7%), της μεταποίησης (από 9,2% σε 10,7%) και της 
εκπαίδευσης (από 6,4% σε 8,1%), ενώ υποχώρησε για τον κλάδο της δημόσιας 
διοίκησης (από 10,4% σε 11,4%), και φαίνεται να παγιώνεται στο επίπεδο του 14,6-
14,8% για τον κλάδο του χονδρικού & λιανικού εμπορίου. 
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Πίνακας 3.1.4: Κλάδοι με την μεγαλύτερη συμμετοχή στην συνολική απασχόληση της ΠΑΜΘ – Σύγκριση με λοιπές Περιφέρειες (2014) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

5 ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΣΟΤΙΑΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Συνολικό 

ποσοστό 

Συνολικός 

αριθμός Γεωργία – 

Κτηνοτροφία 

Χονδρικό – λιανικό 

εμπόριο 
Μεταποίηση Δημόσια διοίκηση Εκπαίδευση 

Αν. Μακεδονία & Θράκη 30,7% 14,6% 10,7% 10,4% 8,1% 74,5% 144.206 

Κεντρ. Μακεδονία 15,5% 18,4% 9,0% 7,0% 9,7% 59,5% 343.385 

Δυτ. Μακεδονία 19,2% 14,9% 6,5% 8,9% 9,0% 58,5% 48.154 

Ήπειρος 22,5% 14,4% 8,9% 8,1% 8,8% 62,5% 66.782 

Θεσσαλία 26,0% 13,8% 10,6% 7,9% 9,8% 68,1% 157.202 

Ιόνιοι Νήσοι 16,1% 18,4% 6,5% 6,9% 9,0% 57,0% 38.107 

Δυτική Ελλάδα 27,0% 16,2% 6,5% 7,7% 7,3% 64,7% 132.006 

Στερεά Ελλάδα 24,6% 18,0% 16,7% 6,1% 6,3% 71,8% 123.862 

Αττική 0,7% 19,5% 8,9% 9,2% 8,6% 46,8% 620.049 

Πελοπόννησος 32,7% 13,3% 5,5% 7,8% 6,0% 65,4% 123.016 

Βόρειο Αιγαίο 17,5% 13,1% 5,2% 18,8% 6,3% 61,0% 37.554 

Νότιο Αιγαίο 8,0% 20,0% 7,2% 6,9% 6,2% 48,3% 58.993 

Κρήτη 15,8% 19,6% 7,3% 7,2% 7,5% 57,4% 18.296 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 13,6% 17,7% 9,0% 8,4% 8,3% 57,0% 2.016.609 
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Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν και από την ανάλυση των στοιχείων των 
απασχολούμενων στην Περιφέρεια ΑΜΘ κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, και 
ανά φύλο και ομάδα ηλικίας. Ειδικότερα προκύπτει, ότι και στους τρείς 
παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας υπερτερούν οι άνδρες εργαζόμενοι. 
Ιδιαίτερα δε η απασχόληση στον δευτερογενή τομέα είναι κυρίως «ανδρικού» φύλου, 
αφού των 82% των εργαζόμενων είναι άνδρες. 

Από την κατανομή των γυναικών απασχολούμενων ανά παραγωγικό τομέα προκύπτει 
ωστόσο ότι συγκριτικά μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών απασχολείται στον 
πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα (35% και 58% αντίστοιχα έναντι 27% και 53% του 
ανδρικού πληθυσμού), ενώ μόνο 6% των γυναικών εργάζεται στον δευτερογενή τομέα 
(έναντι 20% των ανδρών). 

Όσον αφορά στις ομάδες ηλικίας, στον πρωτογενή τομέα το μεγαλύτερο ποσοστό των 
απασχολούμενων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 45-64 ετών, ενώ αντίθετα στον 
δευτερογενή και τριτογενή τομέα κυριαρχεί η ηλικιακή ομάδα των 30-44 ετών, ενώ 
συγκριτικά υψηλότερη συμμετοχή (της τάξης του 10%) κατέχει και η ηλικιακή ομάδα 
των 25-29 ετών. Παράλληλα όμως, ο πρωτογενής τομέας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 
ποσοστό απασχολούμενων στις νεότερες ηλικιακές ομάδες των 15-24 ετών, γεγονός 
που οφείλεται αποκλειστικά στην απασχόληση ατόμων κάτω των 19 ετών, που είναι 
είτε μηδενική στον δευτερογενή, είτε ελάχιστη στον τριτογενή τομέα. 
 

Πίνακας 3.1.5:  Απασχολούμενοι στην ΠΑΜΘ κατά τομέα οικονομικής 
δραστηριότητας, φύλο και ομάδα ηλικίας 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΓΕΝΗΣ Β’ ΓΕΝΗΣ Γ’ ΓΕΝΗΣ 

Αριθμός Αριθμός % Αριθμός % Αριθμός % 

Απασχολούμενοι 
- Εκ των οποίων: 

193.633 59.411 31% 27.934 14% 106.288 55% 

- Άνδρες 112.849 30.783 52% 22.776 82% 59.290 56% 

- Γυναίκες 80.785 28.628 48% 5.158 18% 46.999 44% 

- Ετών 15-19 2.350 1.891 3% 0 0% 459 0% 

- Ετών 20-24 6.976 2.116 4% 979 4% 3.881 4% 

- Ετών 25-29 15.916 2.239 4% 2.889 10% 10.788 10% 

- Ετών 30-44 84.154 17.673 30% 13.460 48% 53.021 50% 

- Ετών 45-64 79.305 32.340 54% 10.364 37% 36.601 34% 

- Ετών 65+ 4.932 3.152 5% 241 1% 1.539 1% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 
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Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ παρέχει τη δυνατότητα 
μελέτης της απασχόλησης κατά ομάδες ατομικών επαγγελμάτων (σύμφωνα με την 
νέα μονοψήφια ταξινόμηση ΣΤΕΠ-08) και επιτρέπει την άμεση σύνδεση των μεγάλων 
ομάδων ατομικών επαγγελμάτων προς το επίπεδο των απαιτούμενων δεξιοτήτων 
και, εν συνεχεία, προς το επίπεδο εκπαίδευσης που προϋποθέτουν οι δεξιότητες 
αυτές1. Στη συνέχεια περιγράφονται οι βασικές διαπιστώσεις και διαχρονικές εξελίξεις 
στη διάρθρωση της απασχόλησης κατά επαγγελματικές ομάδες στην Περιφέρεια ΑΜΘ, 
όπως αποτυπώνονται σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που παρατίθενται στον 
πίνακα 3.1.6:  

Στις ομάδες επαγγελμάτων «ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι & 
αλιείς» και «ειδικευμένοι τεχνίτες», που αφορούν χειρώνακτες υψηλής ειδίκευσης 
και απασχολούν απόφοιτους της δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(τεχνικές και επαγγελματικές σχολές, ΤΕΙ), συγκεντρώθηκε το 2014 συνολικά το 39% 
των απασχολούμενων, με διαχρονικά αυξανόμενο αριθμό απασχολούμενων κατά την 
τετραετία 2011-2014 (από 73.425 σε 76.886).  

Η ομάδα των «ειδικευμένων γεωργών, κτηνοτρόφων, δασοκόμων & αλιέων» εμφανίζει 
ειδικότερα αύξηση κατά +7%,μεγέθυνση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς 
σηματοδοτεί τη στροφή νέων επαγγελματιών στον γεωργικό τομέα σε αναζήτηση 
εναλλακτικών διεξόδων απασχόλησης, και ειδικότερα εκείνων που έχουν αποκτήσει 
γνώσεις για σύγχρονες, εναλλακτικές καλλιέργειες και μεθόδους. 

Οι «τεχνικοί & ασκούντες συναφή επαγγέλματα», οι «υπάλληλοι γραφείου» και οι 
«απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και στις πωλήσεις», που αφορούν 
στελέχη χαμηλής ειδίκευσης και απασχολούν επίσης απόφοιτους της δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντιπροσώπευαν το 2014 αθροιστικά το 30% των 
απασχολούμενων, ωστόσο με έντονη την τάση αποκλιμάκωσης στο σύνολο της 
τετραετίας 2011-2014, τόσο ποσοστιαία (από 33% σε 30%) όσο και σε απόλυτους 
αριθμούς (από συνολικά 68.210 σε 58.211). 

Ποσοστό 16% αντιστοιχούσε το 2014 στις δύο ομάδες επαγγελμάτων «ανώτερα 
διευθυντικά & διοικητικά στελέχη» και «επαγγελματίες», που αφορούν στελέχη 
υψηλής ειδίκευσης και απασχολούν πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 
ελαφρά τάση μείωσης σε απόλυτους αριθμούς κατά την εξεταζόμενη τετραετία (από 
32.370 σε 30.963). 

Οι «χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού & 
συναρμολογητές» και οι «ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 
μικροεπαγγελματίες», που αφορούν χειρώνακτες χαμηλής ειδίκευσης και 
απασχολούν απόφοιτους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συγκέντρωσαν το 2014 
                                                             
1Μελέτη «Καταγραφή και Ανάλυση Υφιστάμενων Εργασιών ανά Ειδικότητα των υπό Μελέτη 
Κλάδων», Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Οκτώβριος 2012. 
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ποσοστό 10%, με μειούμενη τάση σε απόλυτους αριθμούς και ποσοστιαία κατά την 
εξεταζόμενη τετραετία (από 23.351 σε 18.531). 

Την μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των απασχολούμενων κατά την εξεταζόμενη 
τετραετία 2011-2014 εμφανίζουν οι δύο ομάδες επαγγελμάτων «τεχνικοί & ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα» (-39%) και τα «ανώτερα διευθυντικά & διοικητικά στελέχη» (-
36%), ακολουθούμενες από τους «ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και 
μικροεπαγγελματίες» (-22%), τους «υπαλλήλους γραφείου» (-19%), τους «χειριστές 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού & συναρμολογητές» (-
19%). Αυτές οι ομάδες επαγγελμάτων έχουν προφανώς πληγεί περισσότερο από την 
οικονομική κρίση και την ανεργία, ενώ συγκριτικά περιορισμένες απώλειες 
καταγράφονται για τους «ειδικευμένους τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα» 
(-1%). Η μείωση των διευθυντικών & διοικητικών στελεχών αποδίδεται κυρίως στο 
κλείσιμο των μικρών επιχειρήσεων, μια τάση που προϋπήρχε μεν της κρίσης αλλά 
επιδεινώθηκε κατά τη διάρκειά της.  

Αντίθετα, εκτός από τους ειδικευμένους γεωργούς, κτηνοτρόφους, δασοκόμους & 
αλιείς, αύξηση εμφανίζουν οι «απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και στις 
πωλήσεις» (+5%), η οποία εκτιμάται ότι οφείλεται στη μετατόπιση απασχολούμενων 
από άλλους κλάδους που έχουν πληγεί από την οικονομική ύφεση (π.χ. μεταποίηση και 
κατασκευές), καθώς και οι «επαγγελματίες» (+2%). Η αύξηση της τελευταίας ομάδας 
είναι διαχρονική και αποδίδεται στην γενικότερη αύξηση του εκπαιδευτικού επιπέδου 
του εργατικού δυναμικού. 
 

Πίνακας 3.1.6:  Αριθμός απασχολούμενων στην ΠΑΜΘ ανά μονοψήφια ομάδα 
επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ-08) 2011-20142 

 
Ομάδα Επαγγελμάτων 2011 2012 2013 2014 

Ανώτερα διευθυντικά & διοικητικά 

στελέχη 
5.525 3.698 3.947 3.562 

Επαγγελματίες 26.845 25.510 27.835 27.401 

Τεχνικοί & ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα 
14.609 11.871 7.866 8.910 

Υπάλληλοι γραφείου 13.421 12.827 9.888 10.936 

Απασχολούμενοι στην παροχή 

υπηρεσιών και στις πωλήσεις 
40.180 35.157 29.489 38.365 

                                                             
2Παρατίθενται τα στοιχεία της τετραετίας 20011-2014. Δεν είναι δυνατή η σύγκριση με τα 
προγενέστερα έτη λόγω της μετάβασης στο νέο σύστημα ταξινόμησης ΣΤΕΠ-08 από το ΣΤΕΠ-92 
που ίσχυε μέχρι και το 2010. 
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Ομάδα Επαγγελμάτων 2011 2012 2013 2014 

Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, 

δασοκόμοι & αλιείς 
54.093 55.702 56.526 57.663 

Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες 

συναφή επαγγέλματα 
19.332 20.408 20.494 19.223 

Χειριστές βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 

εξοπλισμού & συναρμολογητές 

12.786 12.050 10.574 10.314 

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 

μικροεπαγγελματίες 
10.565 10.832 7.216 8.217 

Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν 8.957 10.015 13.570 10.399 

ΣΥΝΟΛΟ 206.312 198.071 187.405 194.990 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 
Από τη διψήφια ανάλυση των επαγγελμάτων της ταξινόμησης ΣΤΕΠ-08 προκύπτει 
ότι τέσσερις κατηγορίες επαγγελμάτων συγκέντρωναν το 2014 περισσότερο από το 
ήμισυ των απασχολούμενων στην Περιφέρεια ΑΜΘ: οι ειδικευμένοι γεωργοί και 
κτηνοτρόφοι επαγγελματίες (56.376 απασχολούμενοι), οι πωλητές στο λιανικό και 
χονδρικό εμπόριο (20.762), οι εκπαιδευτικοί (13.172) και οι απασχολούμενοι στην 
παροχή προσωπικών υπηρεσιών3 (11.032). 10.399 είναι τα πρόσωπα που δεν μπορούν 
να καταταγούν σε κάποιο επάγγελμα. 
Ενδιαφέρον έχει ποιες επαγγελματικές ομάδες εμφανίζουν αύξηση ή μείωση της 
απασχόλησης κατά την εξεταζόμενη τετραετία 2011-2014, και που μπορούν αντίστοιχα 
να χαρακτηριστούν ως δυναμικά ή φθίνοντα επαγγέλματα:  
Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση του αριθμού των απασχολούμενων εμφανίζουν οι 
επαγγελματίες του τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, καθώς και 
οι υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών (υπάλληλοι λογιστηρίου 
και λοιποί υπάλληλοι γραφείου), οι διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές και οι τεχνικοί 
θετικών επιστημών και μηχανικής, ενώ σε δύο ομάδες επαγγελμάτων («γενικοί 
διευθυντές, ανώτερα διοικητικά στελέχη και μέλη των νομοθετικών σωμάτων» και 
«τεχνικοί του τομέα πληροφόρησης & επικοινωνίας») η απασχόληση εμφανίζεται να 
μηδενίζεται εξ ολοκλήρου. 
Σε απόλυτους αριθμούς, τη μεγαλύτερη μείωση απασχόλησης εμφανίζουν οι οδηγοί 
μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού (μείον 3.660), οι υπάλληλοι 
                                                             
3Περιλαμβάνει ξεναγούς, μάγειρες, σερβιτόροι, νοσοκόμους που απασχολούνται κατ’ οίκον, 
κομμωτές και κουρείς, παιδοκόμους κ.α. 
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καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών (μείον 2.330) και οι βοηθοί 
επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης (μείον 2.095). Αντίθετα, τη μεγαλύτερη 
αύξηση εμφανίζουν οι ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες (συν 
3.049), οι τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα (συν 1.402) και οι επαγγελματίες επιχειρήσεων και 
διοίκησης (συν 1.304). 
 
Πίνακας 3.1.7:  Αριθμός απασχολούμενων στην ΠΑΜΘ ανά διψήφια ομάδα 

επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ-08) 2011-20144 
 

Ομάδα Επαγγελμάτων 2011 2012 2013 2014 

Γενικοί διευθυντές, ανώτερα διοικητικά 
στελέχη και μέλη των νομοθετικών 
σωμάτων 

632 0 0 0 

Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές 520 482 353 158 

Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων 
υπηρεσιών 629 803 1016 1.608 

Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, 
επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού 
εμπορίου και άλλων υπηρεσιών 

3.745 2.413 2.578 1.795 

Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και 
μηχανικοί 4.129 3.454 3.568 2.813 

Επαγγελματίες του τομέα της υγείας 5.216 4.666 4.253 4.261 

Εκπαιδευτικοί 11.953 11.437 12.603 13.172 

Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 1.786 2.499 3.308 3.090 

Επαγγελματίες του τομέα των τεχνολογιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας 844 125 359 223 

Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και 
πολιτιστικού κλάδο 2917 3.329 3.743 3.841 

Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής 2.167 880 519 772 

Τεχνικοί του τομέα της υγείας 5.089 4.149 3.182 3.604 

Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και 
διοίκησης 5.867 5.917 3.097 3.772 

Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, 
κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

1.389 634 736 762 

Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και 
επικοινωνίας 96 290 332 0 

Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και 5.624 5.494 5.005 6.303 

                                                             
4Ως άνω. 
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Ομάδα Επαγγελμάτων 2011 2012 2013 2014 
χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 

Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 3.520 3.451 2.501 2.258 

Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών 
δεδομένων και υλικών 3.244 2.635 1.254 913 

 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 1.034 1.247 1.128 1.463 

Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών 
υπηρεσιών 11.760 10.314 8.106 11.032 

Πωλητές 22.859 18.931 15.860 20.762 

Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής 
φροντίδας 757 1.361 1.179 1.045 

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών 
προστασίας 4.804 4.551 4.345 5.526 

Ειδικευμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι 
επαγγελματίες 53.327 54.460 55.259 56.376 

Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς 
και κυνηγοί, επαγγελματίες 766 1.242 1.266 1.287 

Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης 
κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 7.376 8.127 6.695 6.391 

Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 4.356 4.617 3.694 3.738 

Χειροτέχνες και τυπογράφοι 371 624 755 225 

Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 1.807 1.711 3.420 2.047 

Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, 
επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

5.422 5.330 5.930 6.823 

Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 

3.500 3.395 3.531 4.373 

Συναρμολογητές (μονταδόροι) 204 98 362 519 

Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές 
κινητού εξοπλισμού 9.082 8.557 6.681 5.422 

Καθαριστές και βοηθοί 3.918 4.077 3.051 3.336 

Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας 
και αλιείας 1.370 1.340 978 1.329 

Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, 
κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 2.898 2.230 1.190 1.825 

Βοηθοί παρασκευής φαγητών 466 578 401 336 

Πλανόδιοι πωλητές, πρόσωπα που 
παρέχουν μικροϋπηρεσίες στο δρόμο και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

0 41 45 37 
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Ομάδα Επαγγελμάτων 2011 2012 2013 2014 

Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι 
ανειδίκευτοι εργάτες 1.913 2.566 1.550 1.355 

Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν 8.957 10.015 13.570 10.399 

ΣΥΝΟΛΑ 206.312 198.071 187.405 194.990 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής του έτους 2011 της ΕΛΣΤΑΤ5 για την αποτύπωση 
της κατάστασης απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια ΑΜΘ σε 
ενδοπεριφερειακό επίπεδο, προκύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την 
κατάταξη των απασχολούμενων στους τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας: 

Σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ), ο τριτογενής τομέας κατελάμβανε την πρώτη 
θέση κατανομής απασχολούμενων, με ποσοστά που κυμαίνονταν από 49,5% (ΠΕ 
Ροδόπης) μέχρι 71,3% (ΠΕ Έβρου). 

Τον πλέον αγροτικό χαρακτήρα, ως προς την τομεακή κατάταξη των απασχολούμενων, 
κατείχε η ΠΕ Ροδόπης, όπου περισσότερο από το ένα τρίτο (36,8%) του εργαζόμενου 
πληθυσμού απασχολούνταν στον πρωτογενή τομέα. Σημαντικό ήταν το μέγεθος της 
απασχόλησης στην πρωτογενή παραγωγή και στην ΠΕ Έβρου (17,2%), ενώ στις 
υπόλοιπες ΠΕ (Δράμας, Καβάλας & Θάσου, Ξάνθης) τη δεύτερη θέση κατελάμβανε ο 
δευτερογενής τομέας, με ποσοστά 19,5%, 18,8% και 18,8% αντίστοιχα.  

Εξετάζοντας την εξέλιξη στη διάρκεια 2001 – 2011, προκύπτει μια ισχυρή τάση 
«τριτογενοποίησης» της οικονομίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, και η σταδιακή 
συρρίκνωση της απασχόλησης τόσο στον πρωτογενή, όσο και στον δευτερογενή τομέα. 
Εκτιμάται ωστόσο, ότι αντίστοιχη ανάσχεση αυτής της τάσης που καταγράφεται στο 
επίπεδο της Περιφέρειας ΑΜΘ, όπως παρατηρείται σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία 
μετά το 2011, θα υφίστανται και οι τοπικές οικονομίες στις ΠΕ. 

Αντίθετα, η απασχόληση τόσο στον δευτερογενή, όσο και στον τριτογενή τομέα 
συρρικνώθηκε την περίοδο 2001 – 2011 σε όλες της ΠΕ της ΑΜΘ. Η μεγαλύτερη πτώση 
του ποσοστού απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα καταγράφηκε στις ΠΕ Ροδόπης και 
Ξάνθης (κατά 14,5 και 13,6 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα). Στον δευτερογενή τομέα, 
μεγαλύτερη υπήρξε η καθίζηση της απασχόλησης στην ΠΕ της Ξάνθης (μείον 9,5 
ποσοστιαίες μονάδες), ενώ σημαντικές απώλειες της τάξης των 6,3 ποσοστιαίων 
μονάδων παρουσίασαν και οι ΠΕ Καβάλας και Δράμας, οι οποίες παραδοσιακά 

                                                             
5Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της απογραφής πληθυσμού και της Έρευνας Εργατικού 
Δυναμικού που διενεργούνται και οι δύο από την ΕΛΣΤΑΤ δεν είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους, 
δεδομένου ότι στην πρώτη περίπτωση λαμβάνονται απογραφικά, στη δε δεύτερη περίπτωση 
δειγματοληπτικά. Προκύπτουν συνεπώς διαφοροποιήσεις ως προς τα αθροιστικά μεγέθη σε 
επίπεδο Περιφέρειας. 
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εμφάνιζαν τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης στον τομέα, λόγω της βιομηχανικής 
και εξορυκτικής δραστηριότητας που συγκέντρωναν. 
 
Πίνακας 3.1.8:  Κατάταξη απασχολούμενων κατά τομέα οικονομικής 

δραστηριότητας και ανά Περιφερειακή Ενότητα της ΠΑΜΘ (έτη 
2001 και 2011)6 

 

Περιφερειακή 

Ενότητα 

Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τριτογενής Τομέας 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Ροδόπης   51,3% 36,8% 15,9% 13,7% 32,8% 49,5% 

Δράμας  20,8% 16,3% 25,8% 19,5% 53,5% 64,2% 

Έβρου 28,3% 17,2% 17,4% 11,5% 54,3% 71,3% 

Καβάλας & 

Θάσου 
20,3% 16,3% 25,1% 18,8% 54,6% 64,9% 

Ξάνθης 30,1% 16,5% 28,3% 18,8% 41,6% 64,7% 

Πηγή: Απογραφή ετών 2001 και 2011, ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

3.2 Ανεργία και Χαρακτηριστικά 
 

Στα τέλη του 2014 (δ’ τρίμηνο), το ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια ΑΜΘ ανήλθε σε 
24,4%, ελαφρά χαμηλότερο από το μέσο όρο της χώρας (26,1%) και σε συγκριτικά 
καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τις περισσότερες άλλες Περιφέρειες (μόνο οι 
Περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων εμφάνισαν 
χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας). 

Στην Περιφέρεια ΑΜΘ, όπως και στο σύνολο της χώρας, της οικονομικής κρίσης είχε 
προηγηθεί μια περίοδος (2004-2008) συνεχούς μείωσης του επιπέδου ανεργίας (από 
13% σε 9%). Στη συνέχεια όμως, οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στην 
απασχόληση υπήρξαν και στην Περιφέρεια ΑΜΘ εντονότατες, με το ποσοστό των 
ανέργων να υπερδιπλασιάζεται σε δύο μόλις χρόνια, από 9,4% στο τέλος του 2009 στο 
21,6% το 2011, και να αγγίζει το 26% στο δ’ τρίμηνο του 2013. Στο διάστημα μεταξύ 

                                                             
6Υπολειπόμενο ποσοστό που απομένει για άθροισμα 100% αφορά απασχολούμενους που δεν 
μπορούν να καταταγούν σε τομέα οικονομικής δραστηριότητας.  
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2009 και 2013, οι άνεργοι αυξήθηκαν συνολικά κατά 33,5 χιλ. άτομα (ποσοστιαία 
αύξηση κατά 103%).  

Επισημαίνεται, ότι μέχρι και το 2011 (με εξαίρεση το 2009), η ΠΑΜΘ εμφάνιζε σταθερά 
υψηλότερα επίπεδα ανεργίας σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας. Εντούτοις από το 
2012 και μετά ο ρυθμός επιδείνωσης της ανεργίας υπήρξε μεγαλύτερος στο σύνολο της 
χώρας, ενώ επιβραδύνθηκε κάπως στην ΠΑΜΘ. 

Το 2014, όπως και στο σύνολο της χώρας, καταγράφεται όμως πάλι για πρώτη φορά 
μετά από πέντε χρόνια μια τάση αποκλιμάκωσης του ποσοστού ανεργίας σχεδόν κατά 
δυο ποσοστιαίες μονάδας, και με τον αριθμό των ανέργων να μειώνεται κατά 3,5 χιλ. 
άτομα (-5,3%). 
 
Πίνακας 3.2.1:  Αριθμός ανέργων και ποσοστά ανεργίας στην ΠΑΜΘ (Δ’ τρίμηνο 

2011-2014) 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Αριθμός ανέργων  

(σε χιλ.) 
32,5 42,2 56,2 57,2 66,0 62,5 

Διαφορά από 

προηγούμενο έτος 
- +23,0% +38,8% +1,8% +15,4% -5,3% 

Ποσοστό ανεργίας 

ΠΑΜΘ 
9,4% 16,0% 21,6% 22,4% 25,9% 24,4% 

Ποσοστό ανεργίας 

Σύνολο χώρας 
10,5% 14,4% 20,9% 26,2% 27,8% 26,1% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 

 

Η εγγεγραμμένη ανεργία, όπως καταγράφεται από τον ΟΑΕΔ, αποτελεί ένα 
εναλλακτικό τρόπο μέτρησης της ανεργίας. Η καταγραφή αυτή είναι απογραφική και 
τα στοιχεία δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ με βάση την 
δειγματοληπτική Έρευνα Εργατικού Δυναμικού.  

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον Απρίλιο του 2015, ο 
αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στην Περιφέρεια ΑΜΘ ανήλθε σε 52.677 
άτομα. Ο αριθμός αυτός ακολουθεί ανοδική πορεία το διάστημα από τον Δεκέμβριο του 
2010 έως και τον Απρίλιο του 2015, με παροδικές αυξομειώσεις στη διάρκεια κάθε 
έτους που οφείλονται κυρίως στην εποχικότητα ορισμένων επαγγελμάτων. 
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Πίνακας 3.2.2: Αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων ΟΑΕΔ (2010-2015) 

ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ <12 μήνες ≥12 μήνες 

Δεκ. 2010 48.557 28.514 20.043 

Δεκ. 2011 49.244 26.499 22.745 

Δεκ. 2012 51.463 30.492 20.971 

Δεκ. 2013 53.085 26.154 26.931 

Δεκ. 2014 53.864 25.826 28.038 

Απρ. 2015 52.677 24.316 28.361 

Πηγή: ΟΑΕΔ 

 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανεργίας στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 
καταδεικνύουν επίσης ότι ο αριθμός και το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων 
(άνεργοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών) αυξάνονται διαχρονικά, από 
41% στα τέλη του 2010 σε 52% τον Απρίλιο 2015, ενώ μειώνεται παράλληλα ο αριθμός 
των βραχυχρόνια ανέργων, οι οποίοι αν στη διάρκεια 12 μηνών δεν βρουν εργασία, 
προστίθενται στους μακροχρόνια ανέργους. Συγκριτικά με το σύνολο της χώρας, 
Περιφέρεια ΑΜΘ εμφανίζει ένα ελαφρά χαμηλότερο ποσοστό μακροχρόνια ανέργων 
(52% έναντι 55% στο σύνολο της χώρας). 

Το 62% των εγγεγραμμένων ανέργων αποτελούν γυναίκες, οι οποίες εμφανίζουν επίσης 
υψηλότερο ποσοστό μακροχρόνια ανέργων: 59,6% έναντι 44,6% στους άνδρες. Από τη 
διάκριση των ανέργων στις ηλικιακές ομάδες προκύπτει, ότι τη μεγαλύτερη ομάδα του 
συνόλου των εγγεγραμμένων και των μακροχρόνια ανέργων συνθέτουν τα άτομα 
ηλικίας 30-44 ετών. Χαρακτηριστικό είναι επίσης, ότι το ποσοστό των μακροχρόνια 
ανέργων αυξάνει όσο μεγαλύτερη είναι η κάθε ηλικιακή ομάδα. Τέλος, οι απόφοιτοι της 
υποχρεωτικής και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνθέτουν αθροιστικά το 80% των 
συνολικά εγγεγραμμένων ανέργων, ενώ το υψηλότερο ποσοστό μακροχρόνια ανέργων 
καταγράφεται μεταξύ των ατόμων υποχρεωτικής εκπαίδευσης (58,6%). 
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Πίνακας 3.2.3:  Ποιοτικά χαρακτηριστικά εγγεγραμμένων ανέργων ΟΑΕΔ στην 

ΠΑΜΘ (Απρίλιος 2015) 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ 

Αριθμός Αριθμός Ποσοστό 

Φύλο: 

Άντρες 20.153 8.994 44,6% 

Γυναίκες 32.524 19.367 59,6% 

Ηλικιακές ομάδες: 

15-19 ετών 834 117 14,0% 

20-24 ετών 5.597 2.281 40,8% 

25-29 ετών 7.913 4.005 50,6% 

30-44 ετών 20.426 10.734 52,6% 

45-54 ετών 11.053 6.553 59,3% 

55-64 ετών 6.380 4.303 67,4% 

Άνω των 65 ετών 474 368 77,6% 

Επίπεδο εκπαίδευσης: 

Χωρίς εκπαίδευση 2.935 1.435 48,9% 

Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (3η Γυμν.) 20.318 11.898 58,6% 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 22.067 11.829 53,6% 

Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 7.357 3.199 43,5% 

Πηγή: ΟΑΕΔ 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ για το 
επίπεδο ανεργίας σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο (Πιν.: 3.2.4), το μεγαλύτερο 
ποσοστό ανέργων εμφάνιζε το 2014 η ΠΕ Δράμας (35,3%), ενώ το μικρότερο ποσοστό 
καταγράφηκε στην ΠΕ της Ροδόπης με 15,6% (σαφώς χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο 
όρο). Σχεδόν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες παρατηρείται εκρηκτική άνοδος της 
ανεργίας κατά το διάστημα 2010 – 2013, ιδιαίτερα στις ΠΕ της Ξάνθης και της Δράμας 
όπου το ποσοστό υπερδιπλασιάζεται, ενώ στην ΠΕ Έβρου οι απώλειες σε θέσεις 
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εργασίας φαίνεται να είναι συγκριτικά περιορισμένες. Μετά το 2013 καταγράφεται 
αναστροφή της κατάστασης, με την ανεργία να μειώνεται σε όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες. 
 
 
Πιν.3.2.4 Ποσοστό ανέργων επί συνόλου εργατικού δυναμικού στην ΠΑΜΘ 
(ΕΛΣΤΑΤ) 
 

Π.Ε. 2010 2011 2012 2013 2014 

Δράμας 16,3% 21,1% 24,2% 37,1% 35,3% 

Καβάλας 13,2% 20,4% 20,5% 23,2% 22,4% 

Έβρου 18,1% 21,3% 27,0% 22,3% 20,8% 

Ξάνθης 16,4% 23,5% 26,7% 38,1% 31,8% 

Ροδόπης 9,5% 13,8% 16,3% 17,1% 15,6% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 

 

Σε μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)7 
παρατίθενται στοιχεία ενδοπεριφερειακής κατανομής του αριθμού των εγγεγραμμένων 
ανέργων στην ΠΑΜΘ. Επισημαίνεται, ότι με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ δεν είναι δυνατό να 
υπολογιστεί ποσοστό ανεργίας, καθώς καταγράφεται αποκλειστικά ο αριθμός των 
εγγεγραμμένων ανέργων και δεν υπάρχει αντίστοιχη εκτίμηση για τον αριθμό των 
απασχολούμενων, και άρα για το εργατικό δυναμικό κατά τη συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή. 
 

Πιν. 3.2.5 Αριθμός και ποσοστό ανέργων στην ΠΑΜΘ (στοιχεία ΟΑΕΔ, 
επεξεργασία ΕΙΕΑΔ) – Ιούνιος 2015 
 

Περιφερειακή Ενότητα Εγγεγραμμένοι άνεργοι 
Ποσοστό επί συνόλου 

εγγεγρ. ανέργων ΠΑΜΘ 

Δράμας 9.229 17,6% 

Έβρου 10.051 19,2% 

Θάσου 729 1,4% 

Καβάλας 11.778 22,5% 

                                                             
7«Διάγνωση Αναγκών Αγοράς Εργασίας – Τα Πρώτα Αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης, 
Μέρος Β», ΕΙΕΑΔ, Ιούνιος 2015. 
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Περιφερειακή Ενότητα Εγγεγραμμένοι άνεργοι 
Ποσοστό επί συνόλου 

εγγεγρ. ανέργων ΠΑΜΘ 

Ξάνθης 13.049 24,9% 

Ροδόπης 7.486 14,3% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΜΘ 52.322 100% 

Πηγή: ΕΙΕΑΔ, ΟΑΕΔ 

 

 

3.3  Εξειδίκευση της Οικονομικής Δραστηριότητας και 
Απασχόλησης στην ΠΑΜΘ 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πενταετία 2008-2012, στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αντιστοιχεί περίπου το 4% της Ακαθάριστης 
Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) που παράγεται στο σύνολο της χώρας. Όπως και σε 
εθνικό επίπεδο, η ΑΠΑ στην ΠΑΜΘ σε απόλυτους αριθμούς συρρικνώθηκε όμως 
σημαντικά κατά την πενταετία 2008-2012 ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης 
(αθροιστικά κατά 20%). 

Επισημαίνεται δε, ότι σύμφωνα με τα δεδομένα του Δείκτη Περιφερειακής 
Ανταγωνιστικότητας (ΔΠΑ) για το 2013 του Joint Research Centre της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής8, η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη καταλαμβάνει τη 256η θέση μεταξύ 273 
ευρωπαϊκών περιφερειών με επιδόσεις στο κατώτερο 25%, σε όλους τους δείκτες. 
Πολλοί από τους επιμέρους δείκτες που συνθέτουν το ΔΠΑ ανήκουν όμως στην 
αρμοδιότητα πολιτικής της κεντρικής κυβέρνησης και ως εκ τούτου δεν μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο περιφερειακής πολιτικής. 

Ως προς την ενδοπεριφερειακή ανάλυση, παρατηρούνται έντονες αποκλίσεων, 
θετικών ή αρνητικών, από το μέσο όρο της Περιφέρειας, ενδεικτικών των ενδογενών 
παραμέτρων που διαμορφώνουν τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και τα επίπεδα 
παραγωγικότητας κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Συγκεκριμένα, διαγράφεται η 
υπεροχή των ΠΕ Έβρου και Καβάλας (όπου παράγεται αθροιστικά το 52% της 
συνολικής ΑΠΑ της ΠΑΜΘ), ενώ πολύ μικρή είναι η συνεισφορά της ΠΕ Δράμας (14%). 
 
 
 

                                                             
8EU Regional Competitiveness Index 2013, European Commission – Joint Research Centre. 
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Πίνακας 3.3.1:  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της Περιφερειακής Οικονομίας 
στην ΑΜΘ (σε εκατομμύρια Ευρώ – σε τρέχουσες τιμές) 

 

ΠΕ / ΠΑΜΘ 2008 2009 2010 2011* 2012* 

Έβρος 1.996 2.042 2.116 1.927 1.752 

Ξάνθη 1.425 1.373 1.388 1.226 1.153 

Ροδόπη 1.568 1.471 1.360 1.261 1.136 

Δράμα 1.170 1.194 1.121 1.026 957 

Καβάλα 2.253 2.208 2.076 1.777 1.750 

ΠΑΜΘ 8.412 8.289 8.061 7.216 6.747 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, * προσωρινά στοιχεία 

Με κριτήριο τη συνεισφορά των τριών τομέων της οικονομίας (πρωτογενής, 
δευτερογενής, τριτογενής) στη διαμόρφωση της ΑΠΑ κάθε Περιφερειακής Ενότητας, 
προκύπτει ότι η Δράμα και η Ροδόπη αποτελούν τις πλέον «αγροτικές» ενότητες, 
δεδομένου ότι στον πρωτογενή τομέα παράγεται το 9,7% και το 8,1% αντίστοιχα της 
συνολικής ΑΠΑ κάθε ΠΕ. Τη μικρότερη εξειδίκευση στον δευτερογενή τομέα κατέχει ο 
Νομός Έβρος, ενώ η Ξάνθη κυμαίνεται κοντά στον μέσο όρο της Περιφέρειας, και οι 
λοιπές ΠΕ υψηλότερα ποσοστά. Τέλος, ο Έβρος κυριαρχεί μεταξύ των Περιφερειακών 
Ενοτήτων ως προς το ποσοστό που καταλαμβάνει ο τομέας της παροχής υπηρεσιών 
κυριαρχεί, με το μικρότερο ποσοστό να κατέχει η ΠΕ της Δράμας. 
 

Πίνακας 3.3.2: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Τομέα και Περιφερειακή 
Ενότητα (ποσοστό επί συνολικής ΑΠΑ κάθε ΠΕ & ΠΑΜΘ, 2012*) 

ΠΕ / ΠΑΜΘ 
Τομείς 

Πρωτογενής  Δευτερογενής Τριτογενής 

Έβρος 6,1% 9,6% 84,3% 

Ξάνθη 6,7% 15,7% 77,6% 

Ροδόπη 8,1% 19,2% 72,6% 

Δράμα 9,7% 19,2% 71,2% 

Καβάλα 5,7% 16,7% 77,0% 

ΠΑΜΘ 7,1% 15,5% 77,5% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, * προσωρινά στοιχεία 
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Βασικό ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
συγκροτεί η ευρύτητα των φυσικών πόρων στην περιοχή (μη μεταλλικά ορυκτά, 
πεδινές εκτάσεις, βοσκότοποι, δασικοί και αλιευτικοί πόροι, ύπαρξη εκτεταμένων 
γεωθερμικών πεδίων και επάρκεια σε υδάτινους πόρους) που επηρεάζουν άμεσα το 
σύνολο σχεδόν των οικονομικών της δραστηριοτήτων. Η διαθεσιμότητα των φυσικών 
πόρων συντελεί στο να αποτελεί ο πρωτογενής τομέας τον διαχρονικά βασικό 
παραγωγικό τομέα στο σύνολο της Περιφέρειας. 

Με βάση τα συμπεράσματα της Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας – Έξυπνης 
Εξειδίκευσης της Περιφέρειας ΑΜΘ9, και σύμφωνα με την τυπολογία του ΟΟΣΑ που 
υιοθετείται από τον Οδηγό Εφαρμογής της RIS3, η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 
χαρακτηρίζεται ως περιφέρεια «έντασης του πρωτογενή τομέα, με στοιχεία 
διαρθρωτικής αδράνειας». 

Τόσο τα προηγηθέντα στοιχεία για την απασχόληση στην ΠΑΜΘ (σημαντική εξάρτηση 
από τις γεωργικές δραστηριότητες), όσο και τα στοιχεία στο επίπεδο της ΑΠΑ, 
καταδεικνύουν ότι η Περιφέρεια εμφανίζει σταθερά μεγαλύτερη εξειδίκευση στον 
πρωτογενή τομέα συγκριτικά με το σύνολο της χώρας. Το ποσοστό συμμετοχής του 
πρωτογενούς τομέα στην ΑΠΑ της Περιφέρειας ανήλθε σύμφωνα με προσωρινά 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2012 σε 7,1% (ποσοστό διπλάσιο του εθνικού μέσου 
όρου), ενώ συμμετέχει και με περίπου 40% στις συνολικές εξαγωγές της Περιφέρειας. 
Μάλιστα ο βαθμός της εξειδίκευσης αυτής φαίνεται να εντείνεται, καθώς το ποσοστό 
συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα στη διαμόρφωση της περιφερειακής ΑΠΑ 
εμφανίζεται να αυξάνει διαχρονικά, από 5,8% το 2008 σε 7,1% το 2012, παρά την 
συρρίκνωσή του σε απόλυτους αριθμούς. 

Βασικός κλάδος παραγωγής είναι η γεωργία και συμπληρωματικά η κτηνοτροφία και 
τα παραγωγικά δάση. Τα βασικά γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην Περιφέρεια 
(σταφύλια, σπαράγγια, ακτινίδια, καπνός) και οι υδατοκαλλιέργειες είναι εντάσεως 
εργασίας. Ο κλάδος της αλιείας περιλαμβάνει τη θαλάσσια αλιεία που αποδυναμώνεται 
διαχρονικά, ενώ δυναμική ανάπτυξης εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια η αλιεία 
εσωτερικών υδάτων σε μικρή κλίμακα και οι υδατοκαλλιέργειες. 

Ενδοπεριφερειακά, η συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα στη διαμόρφωση της ΑΠΑ 
διαφοροποιείται σημαντικά και φτάνει σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2012 στο 10% για την ΠΕ Δράμας, στο 8% στην ΠΕ Ροδόπης, ενώ 
κυμαίνεται μεταξύ 6-7% στις ΠΕ Έβρου, Ξάνθης και Καβάλας. Οι διαφοροποιήσεις 
αυτές σχετίζονται τόσο με τα ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όσο και με το 
βαθμό ανάπτυξης των άλλων τομέων παραγωγής κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Τρεις 

                                                             
9«Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας – Έξυπνης Εξειδίκευσης», Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης, Αύγουστος. 2014. 



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Π.Α.Μ.Θ. σε ότι αφορά την αγορά εργασίας – Μέρος Α’ 
 

94  
 
 

ΠΕ (Έβρου, Δράμας και Καβάλας) εμφανίζουν μείωση της ΑΠΑ κατά την πενταετία 
2008-2012, αντίθετα από τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης που καταγράφουν αύξηση. 
 

Πίνακας 3.3.3: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Γεωργίας, Δασοκομίας και 
Αλιείας στην ΠΑΜΘ (σε εκατομμύρια Ευρώ – σε τρέχουσες τιμές) 

 

ΠΕ / ΠΑΜΘ 2008 2009 2010 2011* 2012* 

Έβρος 118,0 111,4 116,6 117,4 106,6 

Ξάνθη 76,7 77,0 76,1 77,1 77,3 

Ροδόπη 88,5 95,6 91,8 99,3 92,5 

Δράμα 95,1 98,2 101,7 97,5 92,9 

Καβάλα 107,5 105,1 112,4 105,5 100,3 

ΠΑΜΘ 485,9 487,3 498,5 496,9 478,7 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, * προσωρινά στοιχεία 

Η ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας παραμένει σήμερα ακόμη 
σχετικά χαμηλή, διαθέτει όμως σημαντικά περιθώρια για τη βελτίωσή της, π.χ. με τη 
χρησιμοποίηση – εκμετάλλευση  σύγχρονων τεχνολογίες στην παραγωγή και στη 
διάθεση (π.χ. συσκευασίες), αλλά και με την αξιοποίηση των ακαδημαϊκών / 
ερευνητικών κέντρων που λειτουργούν στην Περιφέρεια και εξειδικεύονται σε τομείς 
της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου 
Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών (ΙΓΕΚΕ)10, το Ακαθάριστο Γεωργικό 
Προϊόν ανά απασχολούμενο στην Περιφέρεια ΑΜΘ ανέρχεται στο 69%του εθνικού 
μέσου όρου, ενώ αντίστοιχα χαμηλή είναι και η παραγωγικότητα του εδάφους (76%).  

Σε διεθνές επίπεδο, η ανταγωνιστικότητα είναι ακόμη πιο περιορισμένη, με την 
πλειονότητα της παραγωγής να απορροφάται σχεδόν αποκλειστικά από την εσωτερική 
αγορά, χωρίς ωστόσο να λείπουν τα παραδείγματα επιτυχημένης διείσδυσης σε ξένες 
αγορές από επιχειρήσεις ή ομάδες παραγωγών που καινοτόμησαν και 
διαφοροποιήθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρεται το παράδειγμα της παραγωγής 
σπαραγγιών από τον ΕΑΣ Καβάλας, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αγίασμα Καβάλας και 
τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς Κοινής Γεωργικής Εκμετάλλευσης Τυχερού και 
Κομάρων στον Έβρο, με υψηλή διείσδυση σε δυναμικές αγορές του εξωτερικού 
(Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία). Άλλα εξαγόμενα αγροτικά προϊόντα της Περιφέρειας 
είναι τα επιτραπέζια σταφύλια και τα ακτινίδια, ενώ σημαντικές ποσότητες 
                                                             
10 Όπως αναφέρονται στη μελέτη «Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας – Έξυπνης 
Εξειδίκευσης», Αυγ. 2014 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. 
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μεταποιημένων προϊόντων που εξάγονται, καταγράφονται σε ελαιόλαδο, κρασί και 
καπνά. Παράλληλα, σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης εμφανίζουν η καλλιέργεια 
ενεργειακών φυτών και η αξιοποίηση των εκτεταμένων γεωθερμικών πεδίων για 
θερμοκηπιακές καλλιέργειες. 
 
Πίνακας 3.3.4: Σημαντικές επιχειρήσεις της ΠΑΜΘ στον πρωτογενή τομέα  
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 

Ένωση αγροτικών συν/σμων Ν. 
Δράμας 

Παραγωγή δημητριακών, μελιού, 
πατάτας 

WONDERPLANT ΑΕ Παραγωγή ντομάτας 

Θερμοκήπια Δράμας ΑΕ Θερμοκηπιακές καλλιέργειες πιπεριάς 

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας 

ΕΑΣ Καβάλας Παραγωγή σπαραγγιών 

Αγροτικό Συνεταιρισμό Αγίασμα Παραγωγή σπαραγγιών 

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης 

Έλαστρον Αγροτική ΑΕΒΕ Θερμοκηπιακές καλλιέργειες 
κηπευτικών 

Θερμοκήπια Θράκης ΑΕ11 
Θερμοκηπιακές καλλιέργειες 
κηπευτικών 

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 

ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ ΑΕ Πτηνοτροφείο / παραγωγή αβγών 

ΑΣΚΓΕ Τυχερού  Παραγωγή σπαραγγιών 

ΑΣΚΓΕ Κομάρων Παραγωγή σπαραγγιών 

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης 

Γενήουστας Ν. ΑΕ Μονάδα κτηνοτροφίας (χοίροι) 

Κοινοπραξία Καπνοπαραγωγών ΕΑΣ Καπνοπαραγωγή 

                                                             
11 Θυγατρική του Ομίλου Πλαστικά Θράκης. 
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Ροδόπης – Έβρου/ Ροδόπης 

Φρούτυκομ ΑΕ Καλλιέργεια Εσπεριδοειδών 

Ο δευτερογενής τομέας (όπου συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι της μεταποίησης, των 
ορυχείων – λατομείων, της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου κλπ., της 
επεξεργασίας λυμάτων & διαχείριση αποβλήτων, καθώς και των κατασκευών) αποτελεί 
τον δεύτερο πιο σημαντικό τομέα από άποψης παραγόμενης ΑΠΑ στην ΠΑΜΘ μετά τον 
τομέα παροχής υπηρεσιών. Το 2012 (προσωρινά στοιχεία), η συμμετοχή του 
δευτερογενούς τομέα στη διαμόρφωση της συνολικής ΑΠΑ της Περιφέρειας ανήλθε στο 
15,5%, έναντι 13,9% του εθνικού μέσου όρου. Ωστόσο, κατά την πενταετία 2008 – 2012 
καταγράφεται η σημαντική συρρίκνωση του μεγέθους του τομέα σε απόλυτους 
αριθμούς κατά 42% συνολικά, δηλαδή με παρόμοιο βαθμό έντασης όπως και στο 
σύνολο της χώρας (-40%). Αντίστοιχα, το ποσοστό συμμετοχής του δευτερογενούς 
τομέα μειώθηκε κατά την ίδια περίοδο από 21,3% σε 15,5%. 

Από την ενδοπεριφερειακή ανάλυση προκύπτει, ότι το μεγαλύτερο μερίδιο της 
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας παράγεται στην ΠΕ Καβάλας (28%), ενώ ακολουθεί 
η ΠΕ Ροδόπης (20,9%). Το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής του δευτερογενούς τομέα 
στο σύνολο της ΑΠΑ κάθε Περιφερειακής Ενότητας εμφανίζουν ωστόσο οι ΠΕ Ροδόπης 
και Δράμας (19,2%), ενώ μικρότερα ποσοστά εμφανίζουν οι ΠΕ της Καβάλας (16,7%) 
και της Ξάνθης (15,7%). Το μικρότερο μέγεθος του δευτερογενούς τομέα εμφανίζει η 
ΠΕ Έβρου. 
 
Πίνακας 3.3.5:  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Δευτερογενούς Τομέα στην ΠΑΜΘ 

(σε εκατομμύρια Ευρώ – τρέχουσες τιμές) 
 

ΠΕ / ΠΑΜΘ 2008 2009 2010 2011* 2012* 

Έβρος 276,6 249,1 246,5 196,3 167,8 

Ξάνθη 326,4 281,5 260,6 199,8 180,6 

Ροδόπη 450,8 360,3 277,7 237,6 217,9 

Δράμα 276,5 289,9 214,9 191,5 183,5 

Καβάλα 462,4 487,7 378,3 291,9 293,0 

ΠΑΜΘ 1.792,6 1.668,4 1.377,9 1.117,2 1. 042,7 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, * προσωρινά στοιχεία 

Όσον αφορά ειδικότερα στον κλάδο της μεταποίησης, η συμμετοχή του στη 
διαμόρφωση της συνολικής ΑΠΑ της Περιφέρειας ανήλθε το 2012 (προσωρινά 



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Π.Α.Μ.Θ. σε ότι αφορά την αγορά εργασίας – Μέρος Α’ 
 

97  
 
 

στοιχεία) σε 9,7%, δηλαδή ελαφρά υψηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο (8,2%). Τα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν μεν, ότι η ΠΑΜΘ εμφανίζει συγκριτικά με τον εθνικό 
μέσο όρο ένα αρκετά υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης στη μεταποίηση, ακολουθεί όμως 
τάση σημαντικής συρρίκνωσης κατά την πενταετία 2008 – 2012 (κατά 27% συνολικά 
σε απόλυτους αριθμούς) όπως και στο σύνολο της χώρας. 

Η τάση συρρίκνωσης της μεταποίησης στη διαμόρφωση της ΑΠΑ κατά το διάστημα 
2008-2012 εμφανίζει ωστόσο έντονη διαφοροποίηση ανά Περιφερειακή Ενότητα 
που ανέρχεται σε -36% στην ΠΕ Ροδόπης, σε -32% στην ΠΕ Ξάνθης, σε -25%, στην ΠΕ 
Δράμας, σε -24% στην ΠΕ Καβάλας και σε -15% στην ΠΕ Έβρου. Η Περιφερειακή 
Ενότητα της Δράμας εμφανίζει πλέον το 2012, με ποσοστό 12,3%, το μεγαλύτερο 
ποσοστό συμμετοχής της μεταποίησης στη διαμόρφωση της ΑΠΑ, ενώ η ΠΕ Έβρου το 
μικρότερο (με ποσοστό 6,6%). Σε απόλυτους αριθμούς ως τόσο, σχεδόν το 47 της 
περιφερειακής ΑΠΑ παράγεται στις ΠΕ Καβάλας και Ξάνθης. Η διαφοροποίηση αυτή 
σχετίζεται με το δυναμική που συνδέεται με τις παραγωγικές λειτουργίες του 
εμπορευματικού λιμένα της Καβάλας και της ΒΙΠΕ Ξάνθης12. 
 

Πίνακας 3.3.6:  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στον κλάδο της Μεταποίησης 
στην ΠΑΜΘ(σε εκατομμύρια Ευρώ – τρέχουσες τιμές) 

 

ΠΕ / ΠΑΜΘ 2008 2009 2010 2011* 2012* 

Έβρος 137,2 126,5 137,8 126,5 116,3 

Ξάνθη 184,4 156,4 138,5 126,9 124,8 

Ροδόπη 179,0 154,5 136,2 118,0 114,3 

Δράμα 157,4 171,0 129,1 122,2 117,6 

Καβάλα 236,1 286,6 220,7 180,8 179,5 

ΠΑΜΘ 894,1 895,0 762,4 674,5 652,6 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, * προσωρινά στοιχεία 

Σύμφωνα με στοιχεία από την «Ετήσια Έρευνα Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας» της ΕΛΣΤΑΤ 
για το 2013 που επικαλείται η προαναφερόμενη μελέτη της ΠΑΜΘ για την 
«Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας – Έξυπνης Εξειδίκευσης», η μεταποίηση στην 
Περιφέρεια παρουσιάζει σημαντική συγκέντρωση επιχειρήσεων (σε όρους 
Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής) στους ακόλουθους τέσσερις κλάδους:  

                                                             
12Στην Περιφέρεια ΑΜΘ υφίστανται συνολικά πέντε Βιομηχανικές Περιοχές (Δράμας, Καβάλας, 
Ξάνθης, Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης), ορισμένες εκ των οποίων υπολειτουργούν, καθώς 
και δύο Βιοτεχνικά Πάρκα (Σαπών και  Ορεστιάδας). 
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 το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα δραστηριοτήτων γύρω από τη μεταποίηση 
γεωργικών προϊόντων,  

 η κοπή μορφοποίηση λίθων για οικοδομικούς σκοπούς,  

 η κλωστοϋφαντουργία – ένδυση, 

 και η μεταποίηση πλαστικών και ελαστικών.  

Στη συγκέντρωση αυτή συμβάλλει η μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών (ορυκτός πλούτος, 
ενεργειακές πηγές, αγροτικά προϊόντα) και η παράδοση στην παραγωγή των 
συγκεκριμένων προϊόντων. Κυριαρχούν συνεπώς παραδοσιακοί κλάδοι χαμηλής 
έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης. Αξίζει όμως να επισημανθεί η ύπαρξη αναδυόμενων 
κλάδων, μεγαλύτερης συγκριτικά έντασης γνώσης / τεχνολογίας, όπως ο κλάδος 
κατασκευής ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, με πολλά υποσχόμενες 
προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφειας.  

Από τον κλάδο της εκμετάλλευσης ορυκτού πλούτου ξεχωρίζουν στην Περιφέρεια 
σήμερα μόνον δύο κατηγορίες, τα λατομεία μαρμάρου στις Περιφερειακές Ενότητες 
Καβάλας και Δράμας, καθώς και οι εκμεταλλεύσεις υδρογονανθράκων στην περιοχή της 
Καβάλας από την εταιρία ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΕ13, η οποία είναι μέχρι στιγμής και η μοναδική 
εταιρία εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.  
 

Πίνακας 3.3.7: Σημαντικές επιχειρήσεις της ΠΑΜΘ στον τομέα της μεταποίησης 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 

FHL H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ Εμπορία, επεξεργασία και εξόρυξη 
μαρμάρων & γρανιτών 

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Εμπορία, επεξεργασία και εξόρυξη 
μαρμάρων & γρανιτών 

ΝΕΟΓΑΛ Βιομηχανία γάλακτος 

RAYCAPAE(ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ICAP) 
– ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ 

Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας 
τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών 
εφαρμογών 

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας 

ΚΡΕΚΑ ΑΕ Βιομηχανία κρεάτων 

                                                             
13Οι κύριες εγκαταστάσεις της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΕ περιλαμβάνουν το σύμπλεγμα των θαλάσσιων 
εξεδρών αργού πετρελαίου του Πρίνου, τη θαλάσσια εξέδρα παραγωγής φυσικού αερίου από το 
κοίτασμα της Νότιας Καβάλας, τους αγωγούς μεταφοράς αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
τις χερσαίες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης στη Νέα Καρβάλη, καθώς και το 
σταθμό και το αγκυροβόλιο φόρτωσης σταθεροποιημένου αργού πετρελαίου. 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 

ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΕ Εξόρυξη υδρογονανθράκων 

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΕ Παραγωγή συνθετικών κουφωμάτων 
και αλουμινίου 

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης 

THRACE NONWOVENS AND 
GEOSYNTHETICS ΑΒΕΕ14 

Παραγωγή προϊόντων 
πολυπροπυλενίου 

ΜΑΞΙ ΑΒΕΕ - COCOMAT Παραγωγή στρωμάτων, λευκών ειδών 
& επίπλων 

ΣΕΚΑΠ Καπνοβιομηχανία 

SUNLIGHT (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ICAP) 
– ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ 

Παραγωγή ενεργειακών συστημάτων 
και συσσωρευτών 

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 

ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ ΑΕ Πτηνοτροφείο / παραγωγή αβγών 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ Γαλακτοβιομηχανία 

MARAC ELECTRONICS 
AE(ΔΕΝΥΠΑΡΧΕΙΣΤΟICAP) Παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού 

ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ Ηλεκτρονικά συστήματα υψηλής 
τεχνολογίας 

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης 

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ Κλωστήριο βάμβακος - 
κλωστοϋφαντουργία 

ΑLFA BETA ROTO ABEE Παραγωγή εύκαμπτων υλικών 

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΑΕ Ζυθοποιία 

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 
ΑΒΕΕ Ποτοποιία 

 

Ο κλάδος των κατασκευών υπέστη συντριπτική καθίζηση – όπως και στο σύνολο της 
χώρας – σημειώνοντας πτώση της ΑΠΑ κατά 70% στη πενταετία 2008-2012. Ως προς 
τη συνεισφορά του κλάδου στη διαμόρφωση της συνολικής ΑΠΑ της Περιφέρειας, το 
ποσοστό συρρικνώθηκε από 5,9% το 2008 σε 2,2% το 2012. Ενδοπεριφερειακά, τα 
μεγαλύτερα ποσοστά συνεισφοράς στη ΑΠΑ κάθε Περιφερειακής Ενότητας 
εντοπίζονται στη Ροδόπη (3,9%) και τη Ξάνθη (2,9%), ενώ ακολουθούν οι ΠΕ Δράμας 
(2,3%) και Καβάλας (2,2%), καθώς και η ΠΕ Έβρου με μόλις 1,1%. 

                                                             
14Εταιρία του Ομίλου Πλαστικά Θράκης. 
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Πίνακας 3.3.8:  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του κλάδου των Κατασκευών 
στην ΠΑΜΘ(σε εκατομμύρια Ευρώ – τρέχουσες τιμές) 

 

ΠΕ / ΠΑΜΘ 2008 2009 2010 2011* 2012* 

Έβρος 97,3 77,4 73,1 37,2 18,5 

Ξάνθη 110,4 91,4 101,4 49,7 33,4 

Ροδόπη 85,9 41,4 49,3 35,5 40,0 

Δράμα 49,6 38,9 30,4 25,6 21,9 

Καβάλα 151,5 118,6 93,9 45, 38,1 

ΠΑΜΘ 494,8 367,7 348, 193, 151,8 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, * προσωρινά στοιχεία 

Ο τριτογενής τομέας, συγκρινόμενος με τους άλλους δύο τομείς παραγωγής έρχεται 
πρώτος, ως προς τη διαμόρφωση της παραγόμενης ΑΠΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης. Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2012 
(προσωρινά στοιχεία), η συμμετοχή των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών ανήλθε 
στο 77,5% της συνολικά παραγόμενης ΑΠΑ της Περιφέρειας, έναντι αντίστοιχου 
ποσοστού 82,5% για το σύνολο της χώρας.  

Από τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει η διαχρονική αύξηση του ποσοστού 
συμμετοχής του τριτογενούς τομέα στο σύνολο της περιφερειακής ΑΠΑ (από 73% το 
2008 σε 78% το 2012), και συνεπώς μία τάση αύξησης της εξειδίκευσης της 
Περιφέρειας στον τομέα αυτό, η οποία ωστόσο υπολείπεται σταθερά κατά πέντε 
ποσοστιαίες μονάδες περίπου του αντίστοιχου επιπέδου στο σύνολο της χώρας. Σε 
απόλυτους αριθμούς όμως, ο τριτογενής τομέας της ΠΑΜΘ εμφανίζει φθίνουσα τάση 
της παραγόμενης ΑΠΑ, κατά -15% μεταξύ 2008 και 2012, όπως και στο σύνολο της 
χώρας. 
 
Πίνακας 3.3.9:  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του Τριτογενούς Τομέα στην 

ΠΑΜΘ (σε εκατομμύρια Ευρώ – σε τρέχουσες τιμές) 
 

ΠΕ / ΠΑΜΘ 2008 2009 2010 2011* 2012* 

Έβρος 1.602 1.681 1.753 1.613 1.477 

Ξάνθη 1.022 1.015 1.051 948 895 

Ροδόπη 1.029 1.016 990 924 825 
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ΠΕ / ΠΑΜΘ 2008 2009 2010 2011* 2012* 

Δράμα 798 806 804 737 681 

Καβάλα 1.683 1.616 1.586 1.379 1.348 

ΠΑΜΘ 6.134 6.133 6.185 5.602 5.226 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, * προσωρινά στοιχεία 

Η συμμετοχή του τριτογενούς τομέα στη διαμόρφωση της ΑΠΑ διαφοροποιείται ανά 
Περιφερειακή Ενότητα και φτάνει στο 84,3% στην ΠΕ Έβρου και στο 77,6% στην ΠΕ 
Ξάνθης, ενώ υπολείπεται του μέσου όρου της Περιφέρειας στις ΠΕ Καβάλας (77,0%), 
Ροδόπης (72,7%) και Δράμας (71,1%). Οι διαφοροποιήσεις αυτές αναδεικνύουν τις ΠΕ 
Έβρου και Ξάνθης ως πιο εξειδικευμένες στον τριτογενή τομέα, γεγονός που για την ΠΕ 
Έβρου συνδέεται άμεσα με την ένταση των δραστηριοτήτων της δημόσιας διοίκησης. 

Δεδομένης της πολυκλαδικής διάρθρωσης του τριτογενή τομέα, η υφιστάμενη 
κατάσταση ανά κλάδο δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών στην Περιφέρεια ΑΜΘ 
μπορεί να περιγραφεί ως εξής: 

 Δημόσια διοίκηση & άμυνα: Αποτελεί τον σημαντικότερο κλάδο ως προς την 
συνεισφορά στη συνολικά παραγόμενης ΑΠΑ του τριτογενούς τομέα, τόσο στο 
σύνολο της Περιφέρειας (21,8%), όσο και ενδοπεριφερειακά (σε ποσοστά από 
11% για την ΠΕ Καβάλας μέχρι 38% για την ΠΕ Έβρου). Την τελευταία δεκαετία 
παρατηρούνται συνεχείς ανακατατάξεις σε επίπεδο υπηρεσιών – λόγω της 
διοικητικής αναδιάρθρωσης της χώρας – καθώς και σε χωρικό επίπεδο – λόγω 
της αλλαγής των εδρών των ΟΤΑ.  

 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας: Στη δεύτερη θέση ακολουθούν οι 
δραστηριότητες αγοραπωλησίας, εκμίσθωσης και διαχείρισης ακίνητης 
περιουσίας, με ποσοστό 17%, και ενδοπεριφερειακή διακύμανση από 15% στην 
ΠΕ Ξάνθης μέχρι 19% στην ΠΕ Καβάλας. Η συνεισφορά του κλάδου στην 
παραγόμενη ΑΠΑ του τριτογενούς τομέα της Περιφέρειας εμφανίζει 
αξιοσημείωτη αύξηση κατά την πενταετία 2008-2012, από 12% σε 17%. 

 Χονδρικό & λιανικό εμπόριο: Ο συγκεκριμένος κλάδος βιώνει τα τελευταία 
χρόνια σημαντική συρρίκνωση, τόσο ως ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση 
της συνολικής ΑΠΑ του τριτογενούς τομέα (από 17% το 2008 σε 13% το 2012), 
όσο και σε απόλυτους αριθμούς (-34%), ως αποτέλεσμα της γενικότερης 
οικονομικής κρίσης της χώρας. Ενδοπεριφερειακά, τα ποσοστά συμμετοχής του 
κυμαίνονται από 10% για την ΠΕ Έβρου μέχρι 17% για την ΠΕ Δράμας. 

 Εκπαίδευση: Με αιχμή την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο συγκεκριμένος κλάδος 
συνεισφέρει κατά 12,5% στην ΑΠΑ του τριτογενούς τομέα της Περιφέρειας, 
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ελαφρά μειωμένο ποσοστό σε σύγκριση με το 2008 (14%). Ενδοπεριφερειακά, 
τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζουν η ΠΕ Ροδόπης (24%), όπου στην Κομοτηνή 
βρίσκεται η έδρα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ΔΠΘ, και η ΠΕ 
Ξάνθης (19%), όπου λειτουργούν πέντε τμήματα του ΔΠΘ. Ακολουθεί η ΠΕ 
Δράμας με 11%, ενώ συγκριτικά μικρή συμβολή εμφανίζουν οι ΠΕ Καβάλας 
(8%) και Έβρου (7%).  

 Μεταφορές και αποθήκευση: Πέμπτος κατά σειρά κλάδος ως προς το μέγεθος 
συνεισφοράς στην παραγόμενη ΑΠΑ του τριτογενούς τομέα της Περιφέρειας, οι 
μεταφορές και υπηρεσίες αποθήκευσης εμφανίζουν ένα συγκριτικά σταθερό 
ποσοστό της τάξης του 10% καθ’ όλη την πενταετία 2008-2012. 
Ενδοπεριφερειακά, ξεχωρίζουν οι ΠΕ Καβάλας (23%), γεγονός που σχετίζεται με 
την λειτουργία του λιμένα και του αεροδρομίου της Καβάλας, καθώς και η ΠΕ 
Ξάνθης (10%). 
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Πιν. 3.3.10 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά διψήφιο κλάδο δραστηριοτήτων του Τριτογενούς Τομέα στην ΠΑΜΘ (2012) 
(προσωρινά στοιχεία, σε εκατομμύρια Ευρώ – σε τρέχουσες τιμές) 

 
Χονδρικό 

και 
λιανικό 

εμπόριο, 
επισκευή 
μηχανο-
κίνητων 
οχημάτω

ν 

Μετα-
φορές 

και 
αποθή-
κευση 

Δραστη-
ριότητες 

υπηρεσιώ
ν παροχής 

καταλύ-
ματος και 
υπηρεσιώ

ν 
εστίασης 

Ενημέ-
ρωση 

και 
επικοι-
νωνία 

Χρηματο-
πιστωτικές 

και 
ασφαλι-

στικές 
δραστηριό-

τητες 

Διαχεί-
ρηση 

ακίνητη
ς 

περιου-
σίας 

Επαγγελ-
ματικές, 
επιστημο
-νικές και 
τεχνικές 

δραστηρι
ό-τητες 

Διοικη-
τικές και 
υποστη-

ρικτές 
δραστη-
ριότητες 

Δημόσια 
διοίκηση 

και 
άμυνα – 

Υποχρεω-
τική 

κοινωνικ
ή 

ασφάλισ
η 

Εκπαί-
δευση 

Δραστη-
ριότητες 
σχετικές 
με την 

ανθρώ-
πινη 

υγεία και 
την 

κοινωνικ
ή 

μέριμνα 

Τέχνες, 
διασκέδασ

η και 
ψυχαγωγί
α - Άλλες 

δραστηριό-
τητες 

παροχής 
υπηρεσιών  

ΠΑΜΘ 676,2 515,1 255,3 111,1 164,4 893,8 117,4 38,0 1.140,3 653,7 394,9 265,4 

Έβρος 145,9 62,8 54,5 32,0 39,1 238,3 13,4 13,8 560,7 102,2 141,1 73,5 

Ξάνθη 119,5 92,1 35,4 21,9 28,3 136,4 32,3 6,5 157,8 171,9 53,0 39,7 

Ροδόπη 111,3 25,7 31,5 12,6 25,7 140,2 24,0 4,1 166,1 200,2 54,1 29,7 

Δράμα 116,2 29,3 29,5 12,9 32,3 122,8 28,1 6,9 108,4 76,2 58,9 59,1 

Καβάλα 183,2 305,2 104,4 31,6 39,0 256,1 19,5 6,7 147,4 103,3 87,7 63,3 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Π.Α.Μ.Θ. σε ότι αφορά την αγορά εργασίας – Μέρος Α’ 
 

104  
 
 

Επισημαίνεται, ότι ο τουρισμός δεν αποτελεί για την ΠΑΜΘ κύριο πυλώνα της 
περιφερειακής οικονομίας, αν και επιφέρει πρόσθετες θετικές επιπτώσεις στην τοπική 
οικονομία, καθώς κινητοποιεί έναν αριθμό παραγωγικών μονάδων που 
δραστηριοποιούνται για την κάλυψη της ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών. Η συνολική 
επίδραση του τουρισμού (κλάδος δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος 
και υπηρεσιών εστίασης) στην περιφερειακά παραγόμενη ΑΠΑ ανέρχεται σε 3,8% για 
το 2012, που είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη τιμή στο σύνολο της Επικράτειας 
(4,5%), ενώ παρουσιάζει φθίνουσα τάση κατά την πενταετία 2008-2012 (από 4,7%).  

Μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων ξεχωρίζει η Καβάλα που εμφανίζει τη 
μεγαλύτερη συνεισφορά του κλάδου (6%) στη συνολικά παραγόμενη ΑΠΑ, ενώ σε ίδιο 
επίπεδο (3,1%) διαμορφώνεται για τις ΠΕ Δράμας, Έβρου και Ξάνθης, και στο 
χαμηλότερο (2,8%) για την ΠΕ Ροδόπης. 

Η συγκριτικά περιορισμένη ξενοδοχειακή υποδομή της Περιφέρειας (δυναμικό 21.389 
κλινών που αντιστοιχεί στο 2,7% του συνόλου της επικράτειας) συγκεντρώνονται 
κυρίως στο νησί της Θάσου, στην παραλιακή περιοχή της Αλεξανδρούπολης και στη 
Σαμοθράκη, με δεσπόζουσα την κατηγορία των 2 αστέρων (180 μονάδες σε σύνολο 
384) και μέσο μέγεθος των μονάδων μόλις 56 κλίνες που υπολείπεται σημαντικά του 
εθνικού μέσου όρου (81 κλίνες)15. Παράλληλα, υπάρχουν ελάχιστες εγκαταστάσεις 
ειδικής τουριστικής υποδομής (μαρίνες, συνεδριακά κέντρα, υδροθεραπευτήρια) και 
λίγες εστιασμένες δυνατότητες παροχής υπηρεσιών για «εναλλακτικό» ή ειδικό 
τουρισμό, οι οποίες επιδέχονται σημαντικής αναβάθμισης16. Τα τελευταία χρόνια 
υπήρξε ένα κύμα εκσυγχρονισμού (μέσω και χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ) που έχει 
αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες (και τις κατηγορίες).  
 

Πίνακας 3.3.11:  Σημαντικές επιχειρήσεις της ΠΑΜΘ στον τομέα της παροχής 
υπηρεσιών 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 

Γουντσίδης Α.Ε. Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - 
Πολυκαταστήματα) 

Ιωαννίδη, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Ε Εμπόριο (Μεταφορικά Μέσα) 

Γκαγκάνης, Χρήστος, Α.Ε.Ε.  Εμπόριο (Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό 
Υλικό) 

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας 

                                                             
15Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (2015). 
16 Μελέτη «Μακροπρόθεσμο Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης», Ελληνική Εταιρία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Φεβρουάριος 2013. 
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Σαμερκας  Α.E. Εμπόριο (Καύσιμα - Λιπαντικά - Υγραέρια) 

Μελελούδη  Α.Ε. Εμπόριο (Ενδύματα - Υποδήματα - 
Δερμάτινα Είδη) 

Μακ μότορς Α.Ε. Εμπόριο (Μεταφορικά Μέσα) 

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης 

KOSMOPLUS Α.Ε. Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - 
Πολυκαταστήματα) 

Σταυρακάρας Παναγιώτης – Εμπόριο 
αγροτικών προϊόντων «Αγροθράκη» Α.Ε  Εμπόριο (Αγροτικά Προϊόντα - Ζωοτροφές) 

ΕΛΙΜΚΟ Α.Ε. Ιδιωτική εκπαίδευση 

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 

AGROHELLAS A.E. Εμπόριο (Αγροτικά Προϊόντα - Ζωοτροφές) 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - 
Πολυκαταστήματα) 

Αστήρ Αλεξανδρούπολης Α.Ξ.Ε.  Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις) 

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης 

Τσεβελεκίδης Α.Ε. Εμπόριο (Οικιακές - Επαγγελματικές 
Συσκευές) 

Ματεόσιαν, ΑΦΟΙ,  Ε.Π.Ε. Εμπόριο (Ενδύματα - Υποδήματα - 
Δερμάτινα Είδη) 

Κατσικάρης Α.Ε. Εμπόριο (Δομικά Υλικά – Προκατασκευές) 

 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, 
ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν το έτος 2010 στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανήλθε σε 45.353 επιχειρήσεις (4,7% 
του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας).  

Από την διάρθρωση των επιχειρήσεων προκύπτει πως το 73% του συνολικού 
αριθμού συνθέτουν οι επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα, ενώ οι επιχειρήσεις του 
δευτερογενή τομέα αποτελούν το 21% και του πρωτογενή περίπου το 5% (341 
επιχειρήσεις καταγράφηκαν με άγνωστη δραστηριότητα). Τα στοιχεία αυτά 
αντανακλούν την υπεροχή των επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα, όπως συμβαίνει και 
στο σύνολο της χώρας. Εντούτοις αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκέντρωση των 
επιχειρήσεων στο πρωτογενή τομέα ΠΑΜΘ είναι αναλογικά μεγαλύτερη σε σχέση με 
αυτή της χώρας (5,2% έναντι 2,5% επί του συνόλου των επιχειρήσεων, και ενδεικτική 
ως προς την εξειδίκευση της Περιφέρειας στον αγροτικό τομέα. 
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Πίνακας 3.3.12:  Επιχειρήσεις και τζίρος αυτών στην ΠΑΜΘ και στη χώρα ανά 
τομέα παραγωγής 

 
ΤΟΜΕΑΣ Α’ γενής Β’ γενής Γ’ γενής ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΜΘ 

Αριθμός 2.367 9.318 33.237 45.353 

Ποσοστό 5,2% 20,5% 73,3% 100% 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

Αριθμός 24.612 197.053 737.774 967.457 

Ποσοστό 2,5% 20,4% 76,3% 100% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Επιχειρήσεων 2010 

Οι επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια ΑΜΘ κατέχουν σημαντικό 
ρόλο. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 3.3.9 για την κατανομή των 
επιχειρήσεων ανά διψήφιο κλάδο ΣΤΑΚΟΔ-2008, στην Περιφέρεια δραστηριοποιούνταν 
2.798 επιχειρήσεις, ο τζίρος των οποίων ανήλθε σε 227 εκ. €.  Ο μεγαλύτερος αριθμός 
επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα καταγράφηκε στον κλάδο «Φυτική και ζωική 
παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες» (2.031 επιχειρήσεις), ενώ ακολουθούν 
οι κλάδοι της δασοκομίας και αλιείας (223) και της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
(113).  

Στον δευτερογενή τομέα της ΠΑΜΘ δραστηριοποιούνταν 9.318 επιχειρήσεις, ο τζίρος 
των οποίων ανήλθε σε 2.091 εκ. €.  Μεταξύ των κλάδων του δευτερογενή τομέα, οι 
κλάδοι που συσχετίζονται με τις κατασκευές (κατασκευές κτιρίων, έργα πολιτικού 
μηχανικού και εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες) συγκέντρωσαν τον 
μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, συνολικά 5.253, δηλαδή το 56% των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνταν στον δευτερογενή τομέα, αλλά μόλις το 17% του συνολικού 
τζίρου στον τομέα. 

Στους κλάδους της μεταποίησης αντιστοιχούσε το 37% του επιχειρηματικού 
δυναμικού που δραστηριοποιούνταν στον δευτερογενή τομέα της Περιφέρειας (3.460 
επιχειρήσεις), οι οποίες ωστόσο παρήγαγαν το 72% του τζίρου που πραγματοποιούσαν 
συνολικά οι επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα. Η πλειοψηφία των μεταποιητικών 
μονάδων της περιοχής δραστηριοποιούνταν στους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων 
(892), της κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (619), της κατασκευής επίπλων (345), 
της παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (304), και της βιομηχανίας 
ξύλου (242). Ωστόσο, ως προς τη συμμετοχή των κλάδων της μεταποίησης στη 
διαμόρφωση του συνολικού τους τζίρου προκύπτει διαφορετική κατάταξη των κλάδων, 
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όπου εκτός της βιομηχανίας τροφίμων (37,6%) πρωταγωνιστούσαν οι κλάδοι της 
παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών (9,0%), της παραγωγής άλλων μη 
μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (9,0%), της βιομηχανίας ξύλου (6,6%) και της 
κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (6,4%). Ιδιαίτερα έντονη ήταν η συγκέντρωση της 
μεταποιητικής δραστηριότητας σε κλάδους άμεσης επεξεργασίας των προϊόντων του 
πρωτογενούς τομέα, δηλαδή της κτηνοτροφικής και γεωργικής παραγωγής και των 
πρώτων υλών (διατροφή, μη μεταλλικά ορυκτά, ξύλο,  κλωστοϋφαντουργία).  

Επισημαίνεται επίσης ο μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων (361) που δραστηριοποιούνταν 
στον κλάδο της ενέργειας (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και 
κλιματισμού).  

Από το συνολικό επιχειρηματικό δυναμικό που δραστηριοποιούταν στην πληθώρα των 
κλάδων του τριτογενή τομέα (33.237 επιχειρήσεις), ο μεγαλύτερος αριθμός 
επιχειρήσεων εντοπίζεται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου (10.400), ενώ ακολουθούν 
οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (5.155), του χονδρικού εμπορίου (2.782), των 
δραστηριοτήτων αρχιτεκτόνων και μηχανικών (2.462), καθώς και των χερσαίων 
μεταφορών / μεταφορών μέσω αγωγών (2.341).  

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι το ποσοστό συμμετοχής των επιχειρήσεων του κλάδου 
«καταλύματα» στο σύνολο του επιχειρηματικού δυναμικού της Περιφέρειας (2,2%) 
είναι μικρότερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας (2,8%). Παράλληλα, 
είναι πολύ μεγαλύτερη η συμμετοχή των επιχειρήσεων του κλάδου της παροχής 
υπηρεσιών εστίασης (11,4% στην ΠΑΜΘ έναντι 8,2% στο σύνολο της χώρας). 

Τέλος, σημειώνεται ότι στον κλάδο «επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη» 
δραστηριοποιούνταν συνολικά 83 μόνο επιχειρήσεις (0,18% στο σύνολο του 
επιχειρηματικού δυναμικού της Περιφέρειας, έναντι 0,41% στο σύνολο της χώρας), ο 
τζίρος των οποίων ανέρχεται στα 1,4 εκ. ευρώ.   

Όσον αφορά στην ενδοπεριφερειακή διάρθρωση του επιχειρηματικού δυναμικού της 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, προκύπτουν τα εξής βασικά συμπεράσματα17: 

 Ο μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων καταγράφεται στην Περιφερειακή 
Ενότητα της Καβάλας (13.018), ακολουθούμενη από την ΠΕ Έβρου με 10.260 
επιχειρήσεις, ενώ τον μικρότερο αριθμό εμφανίζει η Ροδόπη (6.409). 

 Τη μεγαλύτερη συμμετοχή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 
πρωτογενή τομέα εμφανίζουν οι ΠΕ της Δράμας και του Έβρου (σε ποσοστό 

                                                             
17Επισημαίνεται ότι στα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα ο 
συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων είναι μικρότερος από τον προαναφερόμενο (44.922 έναντι 
45.353), καθώς αντλούνται από διαφορετικό πίνακα της ΕΛΣΤΑΤ και λόγω της γεωγραφικής 
ανάλυσης και κατά συνέπεια του πολύ μικρού αριθμού επιχειρήσεων (<3) σε ορισμένους 
Κωδικούς Οικονομικής Δραστηριότητας εξαιρούνται κάποιες επιχειρήσεις προκειμένου να 
τηρηθεί η υποχρέωση εμπιστευτικότητας. 
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8%), ενώ ως λιγότερο αγροτική περιοχή της ΠΑΜΘ εμφανίζεται η ΠΕ της 
Καβάλας, με μόνο 2% των επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα. 

 Ως προς τη συμμετοχή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 
δευτερογενή τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζει η ΠΕ Δράμας (22%), ενώ 
τον μικρότερο η ΠΕ Ροδόπης.  

 Σε όλες τις ΠΕ κυριαρχούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους των κατασκευών, ενώ μεταξύ των κλάδων της μεταποίησης 
ξεχωρίζουν α) η βιομηχανία τροφίμων, με εντονότερη τη συμμετοχή της στις 
ΠΕ Καβάλας και Έβρου, β) η κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (κυρίως σε 
Ξάνθη, Ροδόπη και Δράμα), καθώς και γ) η κατασκευή επίπλων (κυρίως στη 
Ξάνθη και τη Δράμα).  

 Σημαντικός είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο «λοιπά ορυχεία και λατομεία» στην Καβάλα (68) και στη Δράμα (43), και 
αφορούν πρωτίστως στην εξόρυξη μαρμάρου. 

 Ως προς την κλαδική κατανομή του επιχειρηματικού δυναμικού στις επιμέρους 
Περιφερειακές Ενότητες ξεχωρίζει επίσης η συγκέντρωση επιχειρήσεων της 
ποτοποιίας, της βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, και της 
κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών στην ΠΕ Καβάλας, καθώς και της 
κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων στην ΠΕ Ξάνθης.  

 Όσον αφορά στον τριτογενή τομέα, η ΠΕ Καβάλας πρωταγωνιστεί τόσο 
αριθμητικά (9.973 επιχειρήσεις), όσο και ως προς τη ποσοστιαία συμμετοχή στο 
σύνολο του επιχειρηματικού δυναμικού (77%), όπως και στην περίπτωση της 
Ροδόπης που εμφανίζει ωστόσο τον μικρότερο αριθμό (4.914).  

 Το λιανικό εμπόριο πρωταγωνιστεί στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων 
της ΑΜΘ, κυρίως στις ΠΕ της Ξάνθης και της Ροδόπης, ενώ ακολουθούν οι 
κλάδοι της υπηρεσιών εστίασης (με υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στις ΠΕ 
Έβρου και Ροδόπης), του χονδρικού εμπορίου (κυρίως στη Δράμα και Καβάλα), 
των δραστηριοτήτων αρχιτεκτόνων και μηχανικών (κυρίως στη Ξάνθη), καθώς 
και των νομικών & λογιστικών δραστηριοτήτων (κυρίως στη Ροδόπη.  

 Υψηλή συγκέντρωση επιχειρήσεων σε επιμέρους κλάδους παρατηρείται κυρίως 
στην Καβάλα, την κατεξοχήν «τριτογενή» Περιφερειακή Ενότητα, όπως των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή καταλύματος, στις πλωτές 
μεταφορές και στα ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία 
(εκτός υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης). 
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Πίνακας 3.3.13: Επιχειρήσεις στην ΠΑΜΘ ανά διψήφιο κλάδο ΣΤΑΚΟΔ-2008 

ΣΤΑΚΟΔ08 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑ ΕΒΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΞΑΝΘΗ ΡΟΔΟΠΗ ΠΑΜΘ 

 ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
00 Άγνωστη Δραστηριότητα 108 85 131 73 34 431 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΝΩΣΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Αριθμός  108 85 131 73 34 431 
Ποσοστό 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

01 
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες   489 728 232 317 265 2.031 

02 Δασοκομία και υλοτομία   138 31 13 31 10 223 
03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια     23 67 10 13 113 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ Αριθμός  627 782 312 358 288 2.367 
Ποσοστό 8% 8% 2% 5% 4% 5% 

  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία   43 9 68     120 
10 Βιομηχανία τροφίμων   150 217 239 161 125 892 
11 Ποτοποιία   9 12 20 4 8 53 
13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών   21 23 20 13 10 87 
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης   37 25 32 27 15 136 
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών       8 4   12 

16 
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο 
και φελλό 51 50 69 44 28 242 

17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων   9 5 12 9 5 40 

18 
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων 
μέσων   13 23 29 16 12 93 

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων   8 11 4 8 4 35 

22 
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και 
πλαστικές ύλες   7 17 16 4 8 52 

23 
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 
  72 65 79 55 33 304 
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ΣΤΑΚΟΔ08 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑ ΕΒΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΞΑΝΘΗ ΡΟΔΟΠΗ ΠΑΜΘ 

24 Παραγωγή βασικών μετάλλων     5 5   5 15 
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων 115 125 168 95 116 619 

26 
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων   4 7 7 8 4 30 

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού   8 9 9 12   38 

28 
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 
π.δ.κ.α.   24 16 26 26 13 105 

29 
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων       5 7 5 17 

30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών       8     8 
31 Κατασκευή επίπλων   94 52 94 40 65 345 
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες   17 19 22 11 7 76 

33 
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και 
εξοπλισμού   34 64 39 44 80 261 

35 
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού 
και κλιματισμού   121 56 42 51 91 361 

36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού     5 8     13 
37 Επεξεργασία λυμάτων     14 10 5 11 40 

38 
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων· 
ανάκτηση υλικών   7 10 4 40 10 71 

41 Κατασκευές κτιρίων   200 327 494 270 159 1.450 
42 Έργα πολιτικού μηχανικού   108 120 231 138 81 678 
43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες   628 817 965 403 312 3.125 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ Αριθμός  1.780 2.103 2.733 1.495 1.207 9.318 
Ποσοστό 22% 20% 21% 21% 19% 21% 

 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

45 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών   307 356 444 225 262 1.594 

46 
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών   511 595 874 451 351 2.782 
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ΣΤΑΚΟΔ08 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑ ΕΒΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΞΑΝΘΗ ΡΟΔΟΠΗ ΠΑΜΘ 

47 
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών   1.762 2.215 2.712 1.943 1.768 10.400 

49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών   533 459 880 263 206 2.341 
50 Πλωτές μεταφορές     22 39    61 

52 
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά 
δραστηριότητες   14 49 51 17 9 140 

53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες   9 11 14 6 5 45 
55 Καταλύματα   28 130 769 36 25 988 
56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης   803 1.335 1.430 774 813 5.155 
58 Εκδοτικές δραστηριότητες   9 13 18 14 17 71 

59 

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις   9 11 5 11   36 

60 
Δραστηριότητες προγραμματισμού και 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών   11 21 15 14 10 71 

61 Τηλεπικοινωνίες   11 19 14 20 9 73 

62 

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες   18 26 48 31 29 152 

63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας   8 9 15 9 11 52 

65 

Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 
ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση     4 6    10 

66 

Δραστηριότητες συναφείς προς τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές 
δραστηριότητες   22 28 41 20 21 132 

68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας   21 68 83 44 25 241 
69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες   361 467 627 365 398 2.218 

70 
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· 
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης   77 112 132 65 69 455 
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ΣΤΑΚΟΔ08 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑ ΕΒΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΞΑΝΘΗ ΡΟΔΟΠΗ ΠΑΜΘ 

71 
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 
μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις   416 522 655 480 389 2.462 

72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη   9 18 19 23 14 83 
73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς   26 32 35 24 17 134 

74 
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 
δραστηριότητες   33 45 68 35 14 195 

75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες   4 5 8 13 12 42 
77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης   31 86 81 21 11 230 

79 

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, 
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών 
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες   17 22 33 16 14 102 

80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας   4 11 12 6 5 38 

81 
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και 
εξωτερικούς χώρους   40 56 51 31 23 201 

82 

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή 
υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής 
υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις   25 25 48 31 45 174 

84 
Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση     16 8 6 7 37 

85 Εκπαίδευση   58 56 70 51 49 284 
86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας   17 25 30 18 13 103 

88 
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή 
καταλύματος     10 7     17 

90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση   28 34 66 30 36 194 

91 
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, 
μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες     7 7     14 

92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα   8 10 9 6   33 

93 
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 
διασκέδασης και ψυχαγωγίας   29 44 58 21 19 171 

94 Δραστηριότητες οργανώσεων   20 10 16 31 10 87 
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ΣΤΑΚΟΔ08 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑ ΕΒΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΞΑΝΘΗ ΡΟΔΟΠΗ ΠΑΜΘ 

95 
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών 
ατομικής ή οικιακής χρήσης   80 84 149 54 56 423 

96 
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών   232 307 326 179 152 1.196 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ Αριθμός  5.591 7.375 9.973 5.384 4.914 33.237 
Ποσοστό 70% 72% 77% 74% 77% 74% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  Αριθμός  7.998 10.260 13.018 7.237 6.409 44.922 
Ποσοστό 17,8% 22,8% 29,0% 16,1% 14,3% 100,0% 

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ΕΛΣΤΑΤ 2010 
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Εκτός του Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, δευτερογενείς πηγές άντλησης 
στοιχείων για το επιχειρηματικό δυναμικό της χώρας είναι ακόμη τα μητρώα των 
εγγεγραμμένων μελών που τηρούν τα τοπικά Επιμελητήρια, καθώς και η βάση 
δεδομένων της ιδιωτικής εταιρείας ICAP. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι οι τρείς αυτές 
πηγές εμφανίζουν αρκετά αποκλίνοντα στοιχεία ως προς το μέγεθος και τη σύνθεση 
του επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας, γεγονός που οφείλεται στη διαφορετική 
μεθοδολογία και πρακτική που χρησιμοποιούν για την καταγραφή των ίδιων των 
επιχειρήσεων και των στοιχείων τους.  

Το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ καταρτίζεται κυρίως από τα στοιχεία της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, 
σύμφωνα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που διαμορφώνει την υποχρέωση υποβολής 
στοιχείων στη ΓΓΠΣ από τις επιχειρήσεις, με συνέπεια να μην καταγράφονται –κατά 
περιόδους – ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων. 

Στα μητρώα των τοπικών Επιμελητηρίων εγγράφονταν υποχρεωτικά όλες οι 
επιχειρήσεις που κατά τον νόμο ασκούν εμπορική δραστηριότητα 
(συμπεριλαμβάνοντας και ένα πλήθος δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών). Της 
υποχρεωτικής εγγραφής (η οποία καταργήθηκε από 1.1.2015) εξαιρούνταν 
συγκεκριμένες δραστηριότητες, που είτε είχαν υποχρέωση εγγραφής σε λοιπά 
επαγγελματικά επιμελητήρια ή εξαιρούνταν εντελώς από τη σχετική υποχρέωση, με 
αποτέλεσμα τα μητρώα των εμπορικών Επιμελητηρίων να αντικατοπτρίζουν ένα μέρος 
μόνο (αν και μεγάλο) του πληθυσμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη 
χώρα.  

Η δε βάση δεδομένων της ICAP συντάσσεται με την χρήση των πληροφοριών από τους 
ετήσιους ισολογισμούς που είχαν υποχρέωση να δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις (κυρίως 
ΑΕ και ΕΠΕ) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στον Τύπο (πλέον στο ΓΕΜΗ). 
Συνεπώς, δεν περιλαμβάνονται η συντριπτική πλειοψηφία των προσωπικών (ΟΕ και 
ΕΕ) και ατομικών επιχειρήσεων. 

Κοινή παράμετρος όλων των πηγών είναι ότι η κατάταξη των επιχειρήσεων σε κλάδους 
πραγματοποιείται αποκλειστικά με κριτήριο την κύρια δηλωθείσα από τις επιχειρήσεις 
οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο μεγάλος αριθμός αυτών πραγματοποιούν 
παραπάνω από μια οικονομική δραστηριότητα, σε διαφορετικούς κλάδους. Οι 
δραστηριότητες αυτές συνεπώς δεν καταγράφονται και επιπλέον τα οικονομικά 
στοιχεία που οφείλονται σε αυτές προσμετρούνται στην κύρια δραστηριότητα της 
επιχείρησης. 

Με γνώση των παραπάνω περιορισμών ως προς την αντιπροσωπευτικότητα των 
δεδομένων από τις τρεις διαφορετικές πηγές, παρατίθενται στη συνέχεια 
συμπληρωματικά τα διαθέσιμα στοιχεία για το επιχειρηματικό δυναμικό της ΠΑΜΘ από 
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τη βάση δεδομένων της ICAP και τα μητρώα των πέντε τοπικών Επιμελητηρίων 
(Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ροδόπης, Ξάνθης). 

Στη βάση δεδομένων της ICAP (στοιχεία έτους 2013) βρίσκονται καταχωρημένες 1.606 
επιχειρήσεις που εμφανίζουν συνολικά 16.276 απασχολούμενους, με την ακόλουθη 
τομεακή διάρθρωση: Στους κλάδους του εμπορίου δραστηριοποιούνται 653 
επιχειρήσεις με 3.720 εργαζόμενους, ενώ ακολουθούν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις 
(530), που ωστόσο συγκεντρώνουν σχεδόν το 59% της συνολικής απασχόλησης όλων 
των επιχειρήσεων της ICAP. Επίσης, καταγράφονται 395 επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους κλάδους της παροχής υπηρεσιών, με συνολικά 2.917 
εργαζόμενους, καθώς και 27 επιχειρήσεις με 108 εργαζόμενους στον τομέα της 
ενέργειας και του νερού. 
 
Πίνακας 3.3.14: Αριθμός Επιχειρήσεων και Απασχολούμενων στην ΠΑΜΘ 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ % ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ % 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 530 33,0% 9.531 58,6% 

ΕΜΠΟΡΙΟ 653 40,7% 3.720 22,9% 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΝΕΡΟ 27 1,7% 108 0,7% 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 395 24,6% 2.917 17,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.605 100% 16.276 100% 

Πηγή: Βάση δεδομένων ICAP 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP, το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων σε όρους 
απασχόλησης ανέρχεται σε 10,1 εργαζόμενους ανά επιχείρηση, ενώ καταγράφονται 
συνολικά 63 επιχειρήσεις με περισσοτέρους από 50 εργαζόμενους, συμβάλλοντας στο 
43% της συνολικής απασχόλησης των επιχειρήσεων της βάσης δεδομένων της ICAP: 40 
επιχειρήσεις απασχολούν από 50 έως 99 εργαζόμενους, 16 επιχειρήσεις από 100-199 
εργαζόμενους, και 7 επιχειρήσεις πάνω από 200 εργαζόμενους. Τον μεγαλύτερο αριθμό 
εργαζόμενων εμφανίζει ειδικότερα η επιχείρηση THRACENONWOVENS & 
GEOSYNTHETICS ΑΕΒΕ με 400 άτομα προσωπικό. Στον Πίνακα 3.3.11 παρουσιάζονται 
οι δέκα επιχειρήσεις με τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζόμενων.  
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Πίνακας 3.3.15: Οι 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της ICAP σε όρους απασχόλησης  

Επωνυμία 
Περιφερεια
κή Ενότητα 

Κλάδος 
Αριθμός 

Εργαζόμενω
ν 

Thrace Nonwovens & 
Geosynthetics ΑΕΒΕ 

Ξάνθης 
Κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα 
400 

Mermeren Kombinat 
AD Prilep 

Δράμας 
Παραγωγή μη 

μεταλλικών ορυκτών 
331 

Παυλίδης ΑΕ 
Μάρμαρα - Γρανίτες 

Έβρου 
Παραγωγή μη 

μεταλλικών ορυκτών 
330 

Γούντσιδης ΑΕ Δράμας 
Σούπερ Μάρκετ / 

Πολυκαταστήματα 
328 

Ακρίτας ΑΕ Έβρου Βιομηχανία Ξύλου 270 

Καβάλα Όϊλ ΑΕ Καβάλας Ορυχεία - Μεταλλεία 260 

Θερμοπλαστική ΑΕΒΕ Καβάλας Ελαστικά - Πλαστικά 200 

Coco-Mat Ξάνθης Βιομηχανία Επίπλων 190 

Μελελούδη ΑΕ Καβάλας 
Εμπόριο ενδυμάτων – 

υποδημάτων – 
δερμάτινων ειδών 

180 

Λαζαρίδης Γ. 
Μάρμαρα Δράμας ΑΕ 

Δράμας 
Παραγωγή μη 

μεταλλικών ορυκτών 
178 

Πηγή: Βάση δεδομένων ICAP 

 
Ως προς την κατανομή του επιχειρηματικού δυναμικού της ΠΑΜΘ στους επιμέρους 
κλάδους σύμφωνα με την κατάταξη που ακολουθεί η ICAP, προκύπτει ότι τον 
μεγαλύτερο αριθμό μονάδων, αλλά και απασχολούμενων, συγκεντρώνει ο κλάδος της 
βιομηχανίας ειδών διατροφής (120 επιχειρήσεις με 2.103 άτομα προσωπικό). 
Ακολουθούν ως προς το αριθμητικό μέγεθος οι κλάδοι των τεχνικών – οικοδομικών 
επιχειρήσεων (103 επιχειρήσεις), του εμπορίου ειδών διατροφής (93 επιχειρήσεις) και 
η βιομηχανία παραγωγής προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά (87 επιχειρήσεις). 
Ωστόσο, ως προς τα μεγέθη απασχόλησης ακολουθούν  κατά σειρά η  βιομηχανία 
παραγωγής προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά (2.080 εργαζόμενοι), η βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (783 εργαζόμενοι) και η βιομηχανία ελαστικών – 
πλαστικών (665 εργαζόμενοι). 
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Πίνακας 3.3.16: Αριθμός Επιχειρήσεων στη βάση δεδομένων της ICAP ανά Κλάδο και Περιφερειακή Ενότητα 

Κλάδος Μονάδες Απασχολο
ύμενοι 

Μονάδες ανά Π.Ε. 
Δράμας Έβρου Καβάλας Ξάνθης Ροδόπης 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    
Βιομηχανία (Αγροτικά Προϊόντα) 60 463 8 13 22 13 4 
Βιομηχανία (Δέρμα-Γούνα) 2 2 1 0 0 1 0 
Βιομηχανία (Διάφορα Προϊόντα) 24 225 4 6 9 2 3 
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) 120 2103 16 29 41 14 20 
Βιομηχανία (Εκδόσεις Εφημερίδων - Περιοδικών) 4 51 0 0 3 1 0 
Βιομηχανία (Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-Γραφικές Τέχνες) 4 54 0 1 0 2 1 
Βιομηχανία (Ελαστικό-Πλαστικά) 19 665 5 3 6 1 4 
Βιομηχανία (Εμφιάλωση Υγραερίου) 1 4 0 1 0 0 0 
Βιομηχανία (Ενδύματα-Εσώρουχα-Αξεσουάρ) 10 212 1 1 3 1 4 
Βιομηχανία (Έπιπλα) 22 285 3 4 5 7 3 
Βιομηχανία (Ηλεκτρικές Συσκευές-Φωτιστικά) 5 48 1 1 3 0 0 
Βιομηχανία (Ηλεκτρολογικό-Ηλεκτρονικό Υλικό) 5 23 2 2 0 1 0 
Βιομηχανία (Καπνός) 2 104 0 0 1 1 0 
Βιομηχανία (Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα) 19 783 1 1 5 5 7 
Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές) 45 535 10 9 14 7 5 
Βιομηχανία (Μεταλλουργικά Προϊόντα) 1 0 0 0 0 1 0 
Βιομηχανία (Μεταφορικά Μέσα-Ναυπηγεία) 9 69 1 4 1 2 1 
Βιομηχανία (Μηχανήματα) 13 112 2 4 3 3 1 
Βιομηχανία (Ξύλο-Φελός) 10 410 5 3 0 1 1 
Βιομηχανία (Ορυχεία-Μεταλλεία-Αλυκές) 20 458 13 0 7 0 0 
Βιομηχανία (Ποτά) 25 404 8 6 7 2 2 
Βιομηχανία (Προϊόντα Καπνού) 2 175 0 0 1 1 0 
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Κλάδος Μονάδες Απασχολο
ύμενοι 

Μονάδες ανά Π.Ε. 
Δράμας Έβρου Καβάλας Ξάνθης Ροδόπης 

Βιομηχανία (Προϊόντα μη μεταλλικών ορυκτών) 87 2080 31 10 32 11 3 
Βιομηχανία (Προϊόντα Πετρελαίου & Αερίου) 3 39 1 2 0 0 0 
Βιομηχανία (Υφάσματα-Δερμάτινα Είδη) 3 26 0 0 0 3 0 
Βιομηχανία (Χαρτί & Προϊόντα Χάρτου) 8 96 2 1 1 3 1 
Βιομηχανία (Χημικά-Αέρια-Χρώματα-Εκρηκτικά) 7 105 1 1 2 2 1 
Σύνολα 530 9531 116 102 166 85 61 
ΕΜΠΟΡΙΟ    
Εμπόριο (Αγροτικά Προϊόντα-Ζωοτροφές) 24 132 5 6 5 5 3 
Εμπόριο (Αντιπροσωπείες-Εισαγωγές-Εξαγωγές) 4 5 0 0 2 2 0 
Εμπόριο (Βιβλία-Εφημερίδες-Περιοδικά) 3 5 0 3 0 0 0 
Εμπόριο (Δέρμα-Γούνα) 3 5 1 1 0 0 1 
Εμπόριο (Διάφορα Είδη) 34 114 6 8 10 3 7 
Εμπόριο (Δομικά Υλικά-Προκατασκευές) 38 221 3 8 13 7 7 
Εμπόριο (Είδη Διατροφής) 93 405 9 18 34 18 14 
Εμπόριο (Ειδη Υγιείνης-Κρουνοποιίας-Υδραυλικά) 23 60 4 5 10 3 1 
Εμπόριο (Ενδύματα-Υποδήματα-Δερμάτινα Είδη) 41 434 5 8 12 8 8 
Εμπόριο (Εξοπλισμός Ασφαλείας) 4 20 2 0 0 1 1 
Εμπόριο (Επαγγελματικός Εξοπλισμός) 3 6 1 1 0 1 0 
Εμπόριο (Επενδύσεις Τοίχων & Δαπέδων) 9 17 4 0 5 0 0 
Εμπόριο (Έπιπλα-Φωτιστικά) 14 58 1 5 3 4 1 
Εμπόριο (Επιτραπέζια-Μαγειρική-Διακοσμητικά) 2 3 0 0 1 1 0 
Εμπόριο (Εφόδια Ναυτιλικής & Βιομηχανίας) 2 1 0 0 0 0 2 
Εμπόριο (Η/Υ-Μηχανές Γραφείου) 12 69 3 2 5 2 0 
Εμπόριο (Ηλετρολογικό-Ηλεκτρονικό Υλικό) 19 140 5 6 2 2 4 
Εμπόριο (Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός-Αερισμός) 6 8 1 3 2 0 0 
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Κλάδος Μονάδες Απασχολο
ύμενοι 

Μονάδες ανά Π.Ε. 
Δράμας Έβρου Καβάλας Ξάνθης Ροδόπης 

Εμπόριο (Ιατρικά-Εργαστηριακά-Επιστημονικά) 9 34 1 2 3 2 1 
Εμπόριο (Καύσιμα-Λιπαντικά-Υγραέρια) 32 125 8 7 8 4 5 
Εμπόριο (Κουφώματα-Σιδηρικά) 6 17 0 2 1 1 2 
Εμπόριο (Λευκά Είδη-Υφάσματα Επίπλωσης) 4 14 2 0 2 0 0 
Εμπόριο (Μέταλλα-Μεταλλικά Προϊόντα) 10 46 0 2 3 4 1 
Εμπόριο (Μεταφορικά Μέσα) 61 342 12 12 11 12 14 
Εμπόριο (Μηχανήματα-Εργαλεία-Λειαντικά) 26 124 6 5 10 0 4 
Εμπόριο (Νήματα-Υφάσματα) 1 7 1 0 0 1 0 
Εμπόριο (Οικιακές-Επαγγελματικές Συσκευές) 16 161 4 2 4 3 3 
Εμπόριο (Ορυκτά-Μεταλλεύματα) 8 28 5 0 3 0 0 
Εμπόριο (Ποτά) 20 123 5 5 5 3 2 
Εμπόριο (Σούπερμαρκετ-Πολυκαταστήματα) 30 620 5 14 7 3 1 
Εμπόριο (Φάρμακα-Καλλυντικά-Απορρυπαντικά) 30 209 4 8 8 6 4 
Εμπόριο (Χαλιά-Μοκέτες-Ταπετσαρίες) 4 3 0 1 2 0 1 
Εμπόριο (Χαρτί-Ξύλο-Φελός) 10 52 3 2 1 2 2 
Εμπόριο (Χημικά-Αέρια-Χρώματα-Εκρηκτικά) 52 112 8 9 14 9 12 
Σύνολα 653 3720 114 145 186 107 101 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΝΕΡΟ    
Ενέργεια-Νερό 27 108 3 7 10 5 2 
Σύνολα 27 108 3 7 10 5 2 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    
Εστιατόρια-Κέντρα Διασκέδασης 23 131 3 5 9 2 4 
Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης 1 1 0 1 0 0 0 
Θαλάσσιες Μεταφορές 2 63 0 1 1 0 0 
Ιατρικές Υπηρεσίες 21 417 5 3 8 2 3 
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Κλάδος Μονάδες Απασχολο
ύμενοι 

Μονάδες ανά Π.Ε. 
Δράμας Έβρου Καβάλας Ξάνθης Ροδόπης 

Ιδιωτική Εκπαίδευση 9 166 2 1 2 3 1 
Κέντρα Αδυνατίσματος & Αισθητικής-Γυμναστικής 2 4 0 1 0 0 1 
Κινηματογράφοι-Θέατρα 1 0 0 0 1 0 0 
Παραγωγή Ταινιών & Δίσκων 2 35 0 1 0 0 1 
Πληροφορική 12 16 1 2 6 3 0 
Ποδόσφαιρο-Μπάσκετ 4 125 1 0 1 1 1 
Ραδιοφωνικές-Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις 4 36 1 1 2 0 0 
Σεμινάρια 3 3 0 1 1 0 1 
Συμμετοχικές Εταιρίες 1 0 0 0 0 1 0 
Ταχυδρομεία 6 5 2 1 2 1 0 
Τεχνικές-Οικοδομικές 103 432 21 27 29 15 11 
Τηλεπικοινωνίες 2 7 0 1 0 0 1 
Τουρισμός (Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων) 4 12 0 0 4 0 0 
Τουρισμός (Κατασκηνώσεις-Κάμπινγκ) 6 11 0 1 5 0 0 
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις) 68 469 3 14 36 7 8 
Τουρισμός (Τουριστικές Επιχειρήσεις) 9 10 1 5 2 1 0 
Τράπεζες 2 47 1 1 0 0 0 
Υπηρεσίες Μεταφορών 8 67 1 3 2 1 1 
Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 21 90 2 6 5 5 3 
Χερσαίες Μεταφορές 30 424 7 9 10 2 2 
Ψυχαγωγία 3 4 1 0 1 0 1 
Ακίνητη Περιουσία 13 5 0 2 4 5 2 
Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος 1 9 0 1 0 0 0 
Αποθηκεύσεις 3 11 0 1 2 0 0 
Ασφαλιστικοί Πράκτορες - Μεσίτες 4 30 1 0 2 0 1 
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Κλάδος Μονάδες Απασχολο
ύμενοι 

Μονάδες ανά Π.Ε. 
Δράμας Έβρου Καβάλας Ξάνθης Ροδόπης 

Διαφημίσεις 1 3 0 1 0 0 0 
Διάφορες Υπηρεσίες 26 284 1 9 8 6 2 
Σύνολα 395 2.917 54 99 143 55 44 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 1.605 16.276 287 353 505 252 208 

Πηγή: Βάση δεδομένων ICAP 
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Ως προς την γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων της βάσης δεδομένων της ICAP 
στις επιμέρους Περιφερειακές Ενότητες, σχεδόν το 1/3 του επιχειρηματικού δυναμικού 
της Περιφέρειας (505 επιχειρήσεις) εντοπίζεται στην ΠΕ της Καβάλας. Ακολουθούν οι 
ΠΕ Έβρου (353), Δράμας (287), Ξάνθης (252) και Ροδόπης (208). Η πρωτοκαθεδρία της 
Καβάλας αντανακλάται και από τον αριθμό  επιχειρήσεων που συγκεντρώνει η 
συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα και στους πιο σημαντικούς κλάδους: Στη 
βιομηχανία και στο εμπόριο ειδών διατροφής, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και στη 
βιομηχανία παραγωγής προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά. Σημαντική παρουσία 
στους κλάδους αυτούς κατέχει και η ΠΕ Δράμας, όπου συγκεντρώνεται και σημαντικό 
ποσοστό των εργαζόμενων, με ενδεικτική την απασχόληση 1.414 ατόμων βιομηχανία 
παραγωγής προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά (κυρίως μάρμαρα) στην ΠΕ Δράμας. 

Τέλος, ως προς τα στοιχεία του μητρώου επιχειρήσεων που τηρούν τα πέντε τοπικά 
Επιμελητήρια στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες της ΑΜΘ (Δράμας, Έβρου, 
Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης) προκύπτει σημαντική απόκλιση σε σύγκριση με τα 
στοιχεία του μητρώου επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, τόσο ως προς το συνολικό μέγεθος 
του επιχειρηματικού δυναμικού όσο και ως προς τη διάρθρωση του). Συγκεκριμένα, ο 
συνολικό αριθμός που βρίσκονται εγγεγραμμένες στα μητρώα των Επιμελητηρίων είναι 
υπερδιπλάσιος εκείνου της ΕΛΣΤΑΤ και ανέρχεται σε 97.192 έναντι 45.353 αντίστοιχα.  

Όσον αφορά στον καταμερισμό τους ανά τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων 
προκύπτει επίσης σημαντική ανομοιογένεια με την εικόνα που συνθέτουν τα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς μόνο το 1,5% των επιχειρήσεων κατατάσσεται στον πρωτογενή 
τομέα (έναντι 5% σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ), το 15,4% στον δευτερογενή τομέα 
(ΕΛΣΤΑΤ: 21%) και το 83,2% στον τριτογενή τομέα (ΕΛΣΤΑΤ: 74%). Η 
υποεκπροσώπηση των κλάδων της αγροτικής παραγωγής οφείλεται πρωτίστως στη μη 
υποχρέωση εγγραφής στα Επιμελητήρια μεγάλου μέρους των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε αυτούς. Επίσης, εκτιμάται ότι πολλές επιχειρήσεις με διπλή 
οικονομική δραστηριότητα (π.χ. παραγωγικής και εμπορική) έχουν καταταχθεί με 
διαφορετικό ΚΑΔ στα δύο μητρώα. Τα δε διαφορετικά μεγέθη του επιχειρηματικού 
δυναμικού εκτιμάται ότι οφείλονται στην ελλιπή εκκαθάριση από τα μητρώα των 
Επιμελητηρίων επιχειρήσεων που έχουν παύσει να λειτουργούν.  

Με εξαίρεση τον κλάδο του λιανικού εμπορίου που πρωταγωνιστεί ως προς το πλήθος 
των επιχειρήσεων και στα δύο μητρώα, η κατάταξη των υπόλοιπων κλάδων με βάση 
τον αριθμό των επιχειρήσεων παρουσιάζει και αυτή σημαντική ανομοιογένεια μεταξύ 
των δύο πηγών άντλησης των στοιχείων (βλ. Πίν. 3.3.13). Ειδικότερα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία των Επιμελητηρίων, τον μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων συγκεντρώνει το 
λιανικό εμπόριο (32.081), ακολουθούμενο από τους κλάδους του χονδρικού εμπορίου, 
των υπηρεσιών εστίασης, του εμπορίου & επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών, των εξειδικευμένων κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, της 
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βιομηχανίας τροφίμων, των λοιπών δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, της 
κατασκευής κτιρίων, της φυτικής και ζωικής παραγωγής και της κατασκευής 
μεταλλικών προϊόντων. 
 

Πίνακας 3.3.17:  Συγκριτικός πίνακας σημαντικότερων κλάδων σε όρους 
αριθμού επιχειρήσεων σύμφωνα με τα στοιχεία των μητρώων 
Επιμελητηρίων και ΕΛΣΤΑΤ 

 

Περιγραφή ΚΑΔ 
Αριθμός 

επιχ/σεων 
 

Περιγραφή ΚΑΔ 
Αριθμός 

επιχ/σεων 

Λιανικό εμπόριο 32.081 1 Λιανικό εμπόριο 10.400 

Χονδρικό εμπόριο 15.908 2 Υπηρεσίες εστίασης 5.155 

Υπηρεσίες εστίασης 9.426 3 
Εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές 
δραστηριότητες 

3.125 

Εμπόριο & επισκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

5.065 4 Χονδρικό εμπόριο 2.782 

Εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές 
δραστηριότητες 

3.874 5 
Αρχιτεκτονικές 
δραστηριότητες 

2.462 

Βιομηχανία τροφίμων 1.922 6 Χερσαίες μεταφορών 2.341 

Λοιπές δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών 

1.605 7 
Νομικές και λογιστικές 
δραστηριότητες  

2.218 

Κατασκευή κτιρίων 1.326 8 
Φυτική και ζωική 
παραγωγή 

2.031 

Φυτική και ζωική 
παραγωγή 

1.273 9 

Εμπόριο & επισκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

1.594 

Κατασκευή μεταλλικών 
προϊόντων 

1.212 10 Κατασκευή κτιρίων 1.450 

Πηγή: Μητρών Μελών Επιμελητηρίων & Μητρών Επιχειρήσεων ΕΛΣΤΑΤ 
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Ως προς την γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων μελών των τοπικών 
Επιμελητηρίων στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες σημειώνεται ότι με εξαίρεση το 
Επιμελητήριο Δράμας, στα υπόλοιπα τέσσερα Επιμελητήρια παρατηρείται η αντίστοιχη 
υπερμεγέθυνση του επιχειρηματικού δυναμικού σε σύγκριση με τα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ. Αντίθετα, το πλήθος των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων μελών στο 
Επιμελητήριο Δράμας προκύπτει μικρότερο κατά 28% σε σχέση με την ΕΛΣΤΑΤ, 
γεγονός που εκτιμάται ότι οφείλεται στην εκκαθάριση του μητρώου του Επιμελητηρίου 
Δράμας από επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν πλέον. Επίσης, δεδομένου ότι τα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρονται στο έτος 2010, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο 
μικρότερος αριθμός αντανακλά τον περιορισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
κατά την πενταετία της οικονομικής  κρίσης (2010-2015). 

Τον μεγαλύτερο αριθμό μελών επιχειρήσεων εμφανίζει το Επιμελητήριο Καβάλας, ενώ 
ακολουθούν τα Επιμελητήρια Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας.  Εάν δε συγκριθούν 
τα στοιχεία μόνο των τεσσάρων Επιμελητηρίων εκτός Δράμας, προκύπτει σχεδόν 
ταυτόσημη αναλογία και σειρά κατάταξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, όπως και 
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 
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Πίνακας 3.3.18: Αριθμός επιχειρήσεων μελών των τοπικών Επιμελητηρίων στην ΠΑΜΘ ανά διψήφιο κλάδο ΣΤΑΚΟΔ-2008 
Πηγή: Μητρώα επιχειρήσεων μελών Επιμελητηρίων Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης & Ροδόπης, 2015. 
 

ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Δράμας Έβρου Καβάλας Ξάνθης Ροδόπης Σύνολο 
1 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 80 306 377 419 91 1.273 
2 Δασοκομία και υλοτομία 2 24 15 21 11 73 
3 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 2 6 61 2 8 79 
5 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 0 1 0 0 0 1 
6 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 0 0 1 0 0 1 

7 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 1 1 1 0 0 3 
8 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 45 37 136 23 3 244 
9 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 0 0 5 0 0 5 

10 Βιομηχανία τροφίμων 195 524 548 365 290 1.922 
11 Ποτοποιία 15 38 44 22 9 128 
12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 0 0 1 6 1 8 
13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 15 54 57 41 5 172 

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 23 65 60 66 14 228 
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 1 1 11 22 2 37 

16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός 
από έπιπλα 

39 109 116 89 13 366 

17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 3 13 24 16 5 61 
18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 37 147 137 79 18 418 
19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 0 3 2 1 2 8 
20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 14 39 14 19 5 91 
21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 

σκευασμάτων 
0 0 3 0 0 3 

22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 10 30 40 28 5 113 
23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 101 176 212 83 33 605 



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Π.Α.Μ.Θ. σε ότι αφορά την αγορά εργασίας – Μέρος Α’ 
 

126  
 
 

ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Δράμας Έβρου Καβάλας Ξάνθης Ροδόπης Σύνολο 
24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 7 17 15 7 6 52 
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα 

είδη εξοπλισμού 
185 298 385 181 163 1.212 

26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών 
προϊόντων 

6 57 18 15 4 100 

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 19 35 16 33 6 109 
28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 43 74 85 54 15 271 
29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 

ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 
0 8 10 13 8 39 

30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 13 8 15 5 1 42 
31 Κατασκευή επίπλων 199 147 174 136 133 789 
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 126 72 81 37 25 341 
33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 0 285 194 133 55 667 

35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 247 203 191 121 57 819 
36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 1 1 2 2 1 7 
37 Επεξεργασία λυμάτων 0 9 13 5 4 31 
38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 6 66 57 70 19 218 
39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης 

αποβλήτων 
0 4 5 3 0 12 

41 Κατασκευές κτιρίων 115 277 543 358 33 1.326 
42 Έργα πολιτικού μηχανικού   200 211 175 24 610 
43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 146 1.022 1.596 892 218 3.874 
45 Χονδρικό / λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσικλετών 
332 1.472 1.685 1.169 407 5.065 

46 Χονδρικό εμπόριο 531 4.806 5.422 3.711 1.438 15.908 
47 Λιανικό εμπόριο 1.574 8.660 9.793 6.969 5.085 32.081 
49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 174 216 229 118 101 838 

50 Πλωτές μεταφορές 1 12 21 1 4 39 
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ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Δράμας Έβρου Καβάλας Ξάνθης Ροδόπης Σύνολο 
51 Αεροπορικές μεταφορές 0 0 0 0 1 1 
52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 11 205 201 60 44 521 

53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 11 71 50 27 19 178 
55 Καταλύματα 29 105 893 47 13 1.087 
56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 886 2.326 2.957 1.630 1.627 9.426 
58 Εκδοτικές δραστηριότητες 14 51 92 85 29 271 
59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 

προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 
0 38 22 34 27 121 

60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 0 46 52 25 11 134 
61 Τηλεπικοινωνίες 12 95 107 84 53 351 
62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 
48 223 260 202 100 833 

63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 0 77 112 65 32 286 
64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις 

ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 
3 32 37 19 7 98 

65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

0 93 80 31 30 234 

66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες 

184 274 348 171 125 1.102 

68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 38 234 271 149 114 806 
69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 50 236 254 193 132 865 
70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής 

συμβουλών διαχείρισης 
58 316 308 150 109 941 

71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις 

73 290 330 295 60 1.048 

72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 22 40 35 24 8 129 
73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 61 177 180 111 86 615 
74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 0 126 161 100 40 427 
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ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Δράμας Έβρου Καβάλας Ξάνθης Ροδόπης Σύνολο 
75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 0 3 3 7 6 19 
77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 0 168 226 104 42 540 
78 Δραστηριότητες απασχόλησης 0 7 12 7 5 31 
79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων 

ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 
12 64 140 55 33 304 

80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 35 50 53 25 23 186 
81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 0 138 157 74 85 454 
82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και 

άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 
34 190 229 159 111 723 

84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 3 15 15 6 2 41 
85 Εκπαίδευση 174 314 363 243 185 1.279 
86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 25 33 79 29 14 180 
87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 0 2 1 0 0 3 

88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 0 23 14 14 3 54 
90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 20 75 75 29 21 220 
91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές 

πολιτιστικές δραστηριότητες 
0 2 2 1 1 6 

92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 0 94 110 80 61 345 
93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και 

ψυχαγωγίας 
85 130 200 69 39 523 

94 Δραστηριότητες οργανώσεων 0 12 3 2 2 19 
95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής 

χρήσης 
0 256 308 167 157 888 

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 13 511 514 296 271 1.605 
98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών 0 4 1 0 4 9 
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6.209 26.669 31.881 20.379 12.054 97.192 

Πηγή: Μητρώα επιχειρήσεων μελών Επιμελητηρίων Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης & Ροδόπης, 2015. 
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4. Ανάλυση Στοιχείων από το Σχεδιασμό και τη μέχρι 
σήμερα Υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων για την 
Απασχόληση της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης 

 

Η δράση «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
των τοπικών αγορών εργασίας» εντασσόταν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην απασχόληση», Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας 66 «Υλοποίηση 
ενεργών και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-
2013. Η δράση συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο). Υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών 2013-2015. 

Τα ΤΟΠΣΑ απευθυνόταν αποκλειστικά σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.). 

Οι υλοποιούμενες πράξεις στο πλαίσιο των ΤΟΠΣΑ, είχαν ως πεδίο αναφοράς τις 
τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρωνόταν στην υποστήριξη των ωφελουμένων 
αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της 
προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Περιελάμβαναν: α) Μελέτες, β) Δικτύωση, γ) 
Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, δ) Συντονισμό και διαχείριση πράξης, ε) 
Κατάρτιση – Επιμόρφωση και στ) Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη. 

Αντικείμενο των πράξεων ήταν η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων 
με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως 
αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. 

Στην Περιφέρεια ΑΜΘ, σχεδιάστηκαν 28 Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση και 
δημιουργήθηκαν αντίστοιχα 28 Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.) για την υλοποίησή 
τους.    

Η περιοχή παρέμβασης των τοπικών σχεδίων, ανά Περιφερειακή Ενότητα της ΑΜΘ: 

 ΠΕ Δράμας: 5 Σχέδια 
 ΠΕ Καβάλας: 5 Σχέδια 
 ΠΕ Θάσου: 2 Σχέδια 
 ΠΕ Ξάνθης: 5 Σχέδια 
 ΠΕ Ροδόπης: 4 Σχέδια 
 ΠΕ Έβρου: 9 Σχέδια 

Σημείωση: Η Α.Σ.  «ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» είχε περιοχή παρέμβασης 2 Περιφερειακές 
Ενότητες (Δράμας & Καβάλας). Η Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 
είχε περιοχή παρέμβασης 2 Περιφερειακές Ενότητες (Καβάλας & Θάσου) 
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Ο αριθμός – στόχος των ωφελούμενων ανέργων, από την υλοποίηση των παραπάνω 
σχεδίων για το σύνολο της Περιφέρειας ΑΜΘ ανερχόταν σε 2.949 άτομα. Τα τοπικά 
σχέδια έθεταν στόχο αριθμό ωφελουμένων που κυμαινόταν από  25 άτομα μέχρι 150 
άτομα, με τα περισσότερα να θέτουν στόχο τα 80 - 100 άτομα.  

 

Προγράμματα Κατάρτισης 

Στοιχεία για τα προγράμματα κατάρτισης των  σχεδίων των ΤΟΠΣΑ της ΑΜΘ, 
αντλήθηκαν από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ΑΜΘ και τις Αναπτυξιακές 
Συμπράξεις, με τηλεφωνική επικοινωνία και ηλεκτρονική αλληλογραφία.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από όλες τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις,  

υλοποιήθηκαν 110 προγράμματα κατάρτισης και καταρτίστηκαν 2.905 άτομα, 
τα οποία κατανέμονται ανά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής: 

 ΠΕ Δράμας: 15 προγράμματα κατάρτισης, 452 καταρτιζόμενοι 
 ΠΕ Καβάλας: 10 προγράμματα κατάρτισης, 493 καταρτιζόμενοι 
 ΠΕ Θάσου: 5 προγράμματα κατάρτισης, 125 καταρτιζόμενοι 
 ΠΕ Ξάνθης: 23 προγράμματα κατάρτισης, 500 καταρτιζόμενοι 
 ΠΕ Ροδόπης:17 προγράμματα κατάρτισης, 440 καταρτιζόμενοι 
 ΠΕ Έβρου: 40 προγράμματα κατάρτισης, 895 καταρτιζόμενοι 

Από τα 110 προγράμματα κατάρτισης 

 Τα 20 αφορούσαν τον πρωτογενή τομέα, με αριθμό καταρτιζομένων:575 άτομα 
 Τα 12 αφορούσαν τον δευτερογενή τομέα, με αριθμό καταρτιζομένων:335 

άτομα 
 Τα 48 αφορούσαν τον τριτογενή τομέα, με αριθμό καταρτιζομένων:1175 άτομα 
 Τα 30 αφορούσαν οριζόντιους τομείς (ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, ίδρυση 

επιχειρήσεων, πωλήσεις κλπ, όταν δεν συσχετιζόταν με συγκεκριμένο 
οικονομικό τομέα), με αριθμό καταρτιζομένων:820 άτομα 

 

Ανά Περιφερειακή Ενότητα: 

ΠΕ Δράμας (15 προγράμματα, 452 καταρτιζόμενοι) 

Τα 3 αφορούσαν τον πρωτογενή τομέα, με αρ. καταρτιζομένων 90 άτομα και με θέματα 
νέων εκμεταλλεύσεων, βιολογικών καλλιεργειών και επιχειρηματικότητας στον 
πρωτογενή τομέα. 

Τα 5 αφορούσαν τον τριτογενή τομέα, με αρ. καταρτιζομένων 115 άτομα και με 
διάφορα θέματα (κοινωνική φροντίδα, στελέχη πωλήσεων στον τομέα του εμπορίου, 
κηποτεχνία, πολιτισμό-τουρισμό, τεχνικά έργα φιλικά με το περιβάλλον) 
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Τα 7 αφορούσαν οριζόντιους τομείς, με αρ. καταρτιζομένων 247 άτομα, με θέματα 
επιχειρηματικότητας καθώς και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

 

ΠΕ Καβάλας (10 προγράμματα κατάρτισης, 493 καταρτιζόμενοι) 

Τα 5 (τα μισά δηλ.) αφορούσαν οριζόντιους τομείς, με αρ. καταρτιζομένων 158 άτομα 
και με θέματα επιχειρηματικότητας καθώς και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Τα 4, αφορούσαν τον τριτογενή τομέα, με αρ. καταρτιζομένων 205 άτομα και με θέματα 
εμπορίου (και e-shop) και ένα πρόγραμμα με θέμα τον τουρισμό. 

Το 1, αφορούσε τον πρωτογενή τομέα, με αρ. καταρτιζομένων 130 άτομα και με θέμα 
την  εκμετάλλευση δασικού πλούτου μέσα από Κοινωνικές – Συνεταιριστικές δράσεις. 

 

ΠΕ Θάσου (5 προγράμματα κατάρτισης, 125 καταρτιζόμενοι) 

Τα 4, τα περισσότερα, αφορούσαν τον τριτογενή τομέα, με αρ. καταρτιζομένων 85 
άτομα, σε θέματα ξενοδοχείων και εστίασης. 

Το 1, αφορούσε τον δευτερογενή τομέα, με αρ. καταρτιζομένων 40 άτομα και με θέματα 
μεταποίησης-τυποποίησης αγροτικών προϊόντων. 

 

ΠΕ Ξάνθης: 23 προγράμματα κατάρτισης, 500 καταρτιζόμενοι 

Τα 2 αφορούσαν τον πρωτογενή τομέα, με αρ. καταρτιζομένων 40 άτομα και με θέματα 
κοινωνικής οικονομίας – ολοκληρωμένης κατάρτισης στον αγροτικό τομέα &  
Αξιοποίησης και Εφαρμογής της Γεωθερμίας – Υδροπονίας στην Αγροκτηνοτροφική 
Παραγωγή. 

Το 4, αφορούσαν τον δευτερογενή τομέα, με αρ. καταρτιζομένων 80 άτομα και με 
θέματα Σύγχρονων Τεχνικές Οργάνωσης, Παραγωγής και Τυποποίησης για 
εκμεταλλεύσεις: Βιολογικής Γεωργίας, Εναλλακτικών – Δυναμικών Καλλιεργειών, του 
τομέα της Αιγοπροβατοτροφίας, του τομέα της γαλακτοπαραγωγού και 
κρεοπαραγωγού Βοοτροφίας με απώτερο στόχο την παραγωγή βιολειτουργικών 
τροφίμων. 

Τα 15 αφορούσαν τον τριτογενή τομέα, με αριθμό καταρτιζομένων 335 άτομα και με 
θέματα κοινωνικής οικονομίας στον τουρισμό, στον πολιτισμό, στον τομέα της 
κοινωνικής φροντίδας – πρόνοιας, της διαχείρισης – οργάνωσης – προώθησης 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε σύγχρονα πράσινα τεχνικά επαγγέλματα διαμόρφωσης 
εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, σε θέματα Συμβούλων Οικονομοτεχνικής 
Υποστήριξης και Παραγωγικού Εκσυγχρονισμού των αγροκτηνοτροφικών 
δραστηριοτήτων. 



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Π.Α.Μ.Θ. σε ότι αφορά την αγορά εργασίας – Μέρος Α’ 
 

132 
 

Τα 2 αφορούσαν οριζόντιους τομείς, με αρ. καταρτιζομένων 45 άτομα και με θέματα 
επιχειρηματικότητας καθώς και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

 

ΠΕ Ροδόπης: 17 προγράμματα κατάρτισης, 440 καταρτιζόμενοι 

Τα 7 αφορούσαν τον πρωτογενή τομέα, με αρ. καταρτιζομένων 170 άτομα και με 
θέματα κατάρτιση στις σύγχρονες αγροτικές & θερμοκηπιακές καλλιέργειες, στην 
αμπελοκαλλιέργεια για Παραγωγή Κρασιών Ονομασίας Προέλευσης, στις σύγχρονες 
τεχνικές κτηνοτροφίας και ζωικής παραγωγής, στη σύγχρονη Μελισσοκομία, σε θέματα 
marketing & πωλήσεων σε προϊόντα του πρωτογενή τομέα. 

Τα 4 αφορούσαν τον δευτερογενή τομέα, με αρ. καταρτιζομένων 135 άτομα και με 
θέματα μεταποίησης-τυποποίησης αγροτικών προϊόντων και 1 πρόγραμμα σε 
εφαρμογές συστημάτων ποιότητας & ασφάλειας τροφίμων. 

Τα 2 αφορούσαν τον τριτογενή τομέα, με αρ. καταρτιζομένων 45 άτομα και με θέματα 
σχεδιασμού και προώθησης αγροτουρισμού και κοινωνικής φροντίδας. 

Τα 4 αφορούσαν οριζόντιους τομείς, με αρ. καταρτιζομένων 90 άτομα και με θέματα 
κύρια επιχειρηματικότητας καθώς και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

 

ΠΕ Έβρου (40 προγράμματα κατάρτισης, 895 καταρτιζόμενοι) 

Τα 7 αφορούσαν τον πρωτογενή τομέα, με αρ. καταρτιζομένων 145 άτομα και με 
θέματα αναδιάρθρωσης της Αγροτικής Παραγωγής, σύγχρονης μελισσοκομίας, 
βιολογικής καλλιέργειας. 

Τα 3 αφορούσαν τον δευτερογενή τομέα, με αρ. καταρτιζομένων 80 άτομα και με 
θέματα μεταποίησης-τυποποίησης αγροτικών προϊόντων. 

Τα 18 αφορούσαν τον τριτογενή τομέα, με αρ. καταρτιζομένων 390 άτομα και με 
θέματα στην πλειοψηφία εναλλακτικού τουρισμού - 10 προγράμματα -, μαγειρικής, 
θέματα εμπορικών επιχειρήσεων, περιβάλλοντος, τεχνικών επαγγελμάτων. 

Τα 12 αφορούσαν οριζόντιους τομείς, με αρ. καταρτιζομένων 280 άτομα και με θέματα 
κύρια επιχειρηματικότητας καθώς και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

 

Στοιχεία Απασχόλησης 

Στοιχεία για την απασχόληση από την υλοποίηση των Τοπικών αυτών Σχεδίων, 
ζητήθηκαν από τους 28 Συντονιστές φορείς με επιστολή και σχετικό πίνακα που εστάλη 
στις 10/9/2015. (Η επιστολή και ο πίνακα για την απασχόληση, που ζητήθηκε να 
συμπληρωθεί από τους φορείς, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4Α ). 
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Συγκεκριμένα ζητήθηκαν τα αποτελέσματα ως προς την ένταξη των ωφελούμενων 
στην αγορά εργασίας (ως προς τον αριθμό των ατόμων και το αντικείμενο 
δραστηριότητάς τους  ανά τύπο απασχόλησής τους, δηλαδή δημιουργία νέας 
επιχείρησης/ επέκτασης δραστηριότητας, απασχόληση ως μισθωτοί, ως εργασιακή 
εμπειρία, ένταξη σε άλλα προγράμματα , δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ). 

Από τους 28 φορείς (Αναπτυξιακές Συμπράξεις, απάντησαν οι 22. 

Ο αριθμός των ατόμων που βρήκαν απασχόληση (για τις 22 Συμπράξεις) ανέρχεται σε 
484 άτομα. Σε σχέση με τον συνολικό στόχο, των 2.949 ωφελουμένων, το ποσοστό 
επιτυχίας με την έννοια της εύρεσης απασχόλησης είναι στο επίπεδο του 16,21%.  

Το ποσοστό αυτό επιτυχίας κυμαίνεται μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων από 0 
έως 54%. Έξι Α.Σ επιτυγχάνουν ποσοστό μεγαλύτερο (ίσο) του 30% η κάθε μία.  

Επίσης, από την επεξεργασία των στοιχείων προέκυψαν τα παρακάτω για τα άτομα 
που βρήκαν απασχόληση: 

 Νέα επιχείρηση συνέστησαν:  54 άτομα 
 Ως μισθωτοί, απασχολήθηκαν: 285 άτομα 
 Για Εργασιακή Εμπειρία απασχολήθηκαν:  14 άτομα 
 Εντάχθηκαν σε προγράμματα του ΟΑΕΔ για τα ΤΟΠΣΑ:  6 άτομα 
 Εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα: 86 άτομα 
 Σε ΚΟΙΝΣΕΠ απασχολούνται: 39 άτομα (6 ΚΟΙΝΣΕΠ) 

 

Συμπεράσματα 

Σε γενικές γραμμές, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των τοπικών φορέων (σημείο 1.2 
της παρούσας μελέτης) τις προτεραιότητες του παραγωγικού συστήματος σύμφωνα με 
την RIS 3 της ΑΜΘ, φαίνεται ότι τα αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης των 
ΤΟΠΣΑ στην ΑΠΘ ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στις ανάγκες της τοπικής 
οικονομίας.  

Τα περισσότερα προγράμματα κατάρτισης αφορούσαν τον τριτογενή τομέα, κύρια με 
θέμα τον τουρισμό (και αρκετά τον εναλλακτικό τουρισμό), το εμπόριο καθώς και, σε 
μικρότερο βαθμό, τα τεχνικά επαγγέλματα. Μια έλλειψη αφορά ειδικά στην ΠΕ 
Ροδόπης, όπου πολύ λίγα προγράμματα είχαν ως θεματικό αντικείμενο τον τουρισμό 
και κανένα το εμπόριο. 

Τα προγράμματα κατάρτισης που αφορούσαν τον πρωτογενή τομέα εστίαζαν στις 
βιολογικές καλλιέργειες, τις  θερμοκηπιακές καλλιέργειες, τη  σύγχρονη μελισσοκομία, 
και σε μικρότερο βαθμό την κτηνοτροφία και τη ζωική παραγωγή. Μια έλλειψη θα 
μπορούσε να επισημανθεί στον τομέα της αμπελουργίας (και στο επίπεδο της 
μεταποίησης όπου και εκεί δεν συναντάται σχετικό αντικείμενο με τον οίνο) που 
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αποτελεί σημαντικό τομέα στην περιοχή. Επίσης, στη Θάσο δεν υπήρχε κανένα 
πρόγραμμα για τον πρωτογενή τομέα. 

Τα λιγότερα προγράμματα κατάρτισης αφορούσαν τον δευτερογενή τομέα (στη Δράμα 
και στην Καβάλα κανένα) και αυτά που υλοποιήθηκαν αφορούσαν θέματα κυρίως 
τυποποίησης - μεταποίησης αγροτικών προϊόντων που αποτελούν πολύ σημαντικό 
κλάδο της μεταποίησης στην ΑΜΘ, ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι κανένα 
πρόγραμμα κατάρτισης δεν αναφερόταν σε άλλο κλάδο της μεταποίησης.  Επίσης πολύ 
λίγα ήταν τα αντικείμενα κατάρτισης τα σχετικά με τα θέματα της ποιότητας, του 
ποιοτικού ελέγχου, που αποτελούν κρίσιμα θέματα για τον τομέα της μεταποίησης. 

Τα «οριζόντια» προγράμματα κατάρτισης, που ήταν αρκετά, αφορούσαν σε θέματα 
επιχειρηματικότητας καθώς και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αρκετά 
προγράμματα είχαν αντικείμενο κατάρτισης και το marketing, θέματα που 
επισημαίνονται ως σημαντικά τόσο από την RIS 3 όσο και από τους τοπικούς φορείς. 

Τέλος, ως προς τη γεωθερμία που αποτελεί σημαντικό τομέα στην ΑΜΘ, μόνο ένα 
πρόγραμμα κατάρτισης αφορούσε την αξιοποίησή της. 

Επίσης πολύ λίγα προγράμματα είχαν ως αντικείμενα τον ενεργειακό σχεδιασμό και την 
εφοδιαστική αλυσίδα. 

Ως προς την απασχόληση, το ποσοστό των ατόμων 16,21% των ωφελούμενων, που 
βρήκε απασχόληση, είναι πολύ μικρό. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα 
αποτελέσματα αυτά είναι προσωρινά, καταρχήν γιατί δεν ολοκληρώθηκαν τα ΤΟΠΣΑ 
μέχρι τη στιγμή παράδοσης του πρώτου μέρους αυτής της μελέτης, αφετέρου γιατί 
λείπουν στοιχεία απασχόλησης από 6 Αναπτυξιακές Συμπράξεις που δεν συμπλήρωσαν 
τα σχετικά στοιχεία που τους ζητήθηκαν και τέλος γιατί  η εποχή της εκπόνησης της 
μελέτης συνέπεσε με την εποχή μεγάλης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα με ιδιαίτερα 
σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση. 

Είναι σε κάθε περίπτωση, πολύ σημαντικό ότι 54 άτομα συνέστησαν νέα επιχείρηση,  
είναι επίσης πολύ θετικό ότι ως μισθωτοί, απασχολήθηκαν 285 άτομα, δεν είναι όμως 
γνωστό πόσες από αυτές τις θέσεις των μισθωτών ήταν θέσεις εποχιακού χαρακτήρα. 

Επίσης, δεν ήταν δυνατόν, αν και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, να αποτιμηθεί το κατά 
πόσον η απασχόληση των ατόμων (με νέες επιχειρήσεις ή ως μισθωτοί) ήταν σχετική με 
τα αντικείμενα της κατάρτισης τα οποία παρακολούθησαν.  

Τέλος, ο αριθμός των Κοινωνικών Συνεταιρισμών που δημιουργήθηκαν, μόνο 6 
ΚΟΙΝΣΕΠ - εκ των οποίων κάποιοι ακόμη δεν έχουν τυπικά συσταθεί- είναι πολύ μικρός, 
ωστόσο και πάλι θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα ΤΟΠΣΑ ακόμη δεν ολοκληρώθηκαν.  
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5. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020, η 
Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 
(RIS3) 

 

5.1 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης 2014-2020 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΕΠ ΑΜΘ, το  αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας για το 
2020, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης σε ότι αφορά στους τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα, διατυπώνεται ως: 

«η ανασυγκρότηση του παραγωγικού προτύπου της Περιφέρειας ώστε, να 
μετασχηματιστεί σε τουριστικό προορισμό αριστείας και σημαντικό βιομηχανικό πόλο, 
αξιοποιώντας το συγκριτικό της πλεονέκτημα στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, το 
πλούσιο ενδογενές της δυναμικό, τη γεωγραφική της θέση και προωθώντας την 
κοινωνική συνοχή με την κινητοποίηση υφισταμένων αλλά και νέων κοινωνικών 
συλλογικοτήτων». 

Η αναπτυξιακή στρατηγική της ΠΑΜΘ βασίζεται: 

 Στον τομέα της οικονομίας 

 Στον κοινωνικό τομέα 

 Στον τομέα του περιβάλλοντος και των υποδομών, 

ενώ ως βασικοί στόχοι της στρατηγικής τίθενται: 

 η διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας 

 η αύξηση της απασχόλησης 

 η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής  

 η βελτίωση της ελκυστικότητας της ΠΑΜΘ ως τόπος κατοικίας και παραγωγής. 

Προς την εξυπηρέτηση των στόχων αυτών, το ΠΕΠ ΑΜΘ αναπτύσσει τις δράσεις του 
μέσω των Αξόνων Προτεραιότητας που θα αναφερθούν στη συνέχεια. 

Λόγω των περιορισμένων πόρων των Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) 
που διατίθενται στο ΠΕΠ ΑΜΘ, αυτοί θα κινηθούν σε επιλεγμένους στόχους υψηλής 
προτεραιότητας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τη συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων της πολιτικής συνοχής της Κοινότητας. Οι επιλεγμένοι αυτοί στόχοι υψηλής 
προτεραιότητας , σύμφωνα με το κείμενο του ΠΕΠ, περιλαμβάνουν: 

 Αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας μέσω της επιχειρηματικότητας 
και μέσω της ένταξης μειονεκτικών ομάδων στην αγορά εργασίας. 
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 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας/αποδοτικότητας της τοπικής αγροτικής 
οικονομίας μέσω της ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα. 

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας μέσα από την 
ενσωμάτωση τεχνολογίας, καινοτομίας (διάχυση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας στις επιχειρήσεις και δικτύωση ερευνητικών ομάδων με επιλεγμένους 
κλάδους της μεταποίησης) και την ένταξη σε αλυσίδες αξίας και συνεργατικά 
σχήματα. 

 Ενίσχυση της εξωστρέφειας του τριτογενή τομέα με βελτίωση της ποιότητας 
της τουριστικής προσφοράς. 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και βελτίωση της ικανότητας  υποδομών & δομών 
να στηρίζουν μακροπρόθεσμα την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας με 
έμφαση: στην ενέργεια, στις μεταφορές, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στις 
ψηφιακές υπηρεσίες. 

 Προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης της ΠΑΜΘ. 
 Προστασία του Περιβάλλοντος (αντιμετώπιση πλημμυρών, διαχείριση στερεών 

αποβλήτων, υδατικών πόρων και προστατευόμενων περιοχών). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι παρεμβάσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας, με έμφαση 
στον ΑΠ 4 ο οποίος περιλαμβάνει τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 
προκειμένου να υπογραμμιστεί η αναπτυξιακή στρατηγική για τον κοινωνικό τομέα (η 
οποία κυρίως εξυπηρετείται από τον ΘΣ 9, ΕΚΤ και ΕΤΠΑ), αλλά και η στρατηγική 
ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα στους κλάδους που έχει αναδείξει η  
Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (οι σχετικές παρεμβάσεις 
εξυπηρετούνται κυρίως από τον ΘΣ 8 ΕΚΤ). 

 

Οι παρεμβάσεις του ΠΕΠ ΑΜΘ 

ΑΠ 4 Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ 

Περιεχόμενο: 

Σύμφωνα με το ΠΕΠ, ο ΑΠ 4 έχει ως βασικό στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού με δύο τρόπους: 

- άμεσα, δηλ. αντιμετωπίζοντας τη φτώχεια, την ανεργία και την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, υγεία και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, 
και 

- έμμεσα, μέσα από την ενίσχυση των δύο άλλων αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος (ΑΠ 1 & 3) και κυρίως συμβάλλοντας στον ΑΠ 1 μέσα από τις δράσεις 
του ΘΣ 8 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» 
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Ειδικά για τον ΘΣ 8, σημειώνεται ότι οι κύριες παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν από το 
αντίστοιχο τομεακό πρόγραμμα, ενώ από το ΠΕΠ θα πραγματοποιηθούν μόνο δράσεις 
στήριξης της απασχόλησης σε σχέση με τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) 
τουρισμού-πολιτισμού (που συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, 
καθώς ο τουρισμός αποτελεί αναδυόμενο κλάδο), τα σχέδια Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και σε σχέση με τους κλάδους προτεραιότητας της RIS3. 

Ο ΑΠ 4 χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και οι σχετικές δράσεις που προβλέπονται, ανά 
Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα, περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

Θεματικός Στόχος 8 Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης 
και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

ΕΠ 8iii / Ε.Σ. : Υποστήριξη της απασχόλησης στους τομείς προτεραιότητας της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων είναι οι εξής: 

 Ολοκληρωμένες δράσεις προώθησης της απασχόλησης (π.χ. Νέοι Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες) σε τομείς της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης  
(Ενδεικτικά θα πραγματοποιηθούν προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων 
απασχολούμενων, νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων που 
δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής της περιφερειακής οικονομίας. Επιμέρους 
ενέργειες αυτών των προγραμμάτων δύναται να αφορούν σε συμβουλευτική, 
κατάρτιση, δικτύωση, κλπ. των νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων, 
επιδότηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας). 

ΕΠ 8iii / Ε.Σ. : Υποστήριξη Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης (Τ.Π.Α.) σε 
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων είναι οι εξής: 

 Ολοκληρωμένες δράσεις προώθησης της απασχόλησης στους τομείς του 
τουρισμού και του πολιτισμού για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο 
δυναμικό των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων. Περιλαμβάνονται, 
ενδεικτικά: 

 προγράμματα υποστήριξης και ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης 
αξιοποιώντας τη δυναμικότητα των τομέων τουρισμού (π.χ. ειδικές 
μορφές τουρισμού) και πολιτισμού (π.χ. δημιουργικές βιομηχανίες)  

  ενέργειες σε συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση, κλπ ανέργων, με 
στόχο την (επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω των κλάδων 
τουρισμού και πολιτισμού και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
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Δείκτες για την ΕΠ: 

Δείκτες αποτελεσμάτων 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα από την συγκεκριμένη Επενδυτική Προτεραιότητα, το 
ΠΕΠ ΑΜΘ έχει συμπεριλάβει τους εξής δείκτες αποτελεσμάτων: 

Ονομασία Δείκτη: «Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας σε τομείς 
προτεραιότητας της RIS3, (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) έξι μήνες 
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» 

 Τιμή βάσης: 140 άτομα (70 άνδρες – 70 γυναίκες) 

 Τιμή στόχος για το έτος 2023: 200 άτομα (100 άνδρες – 100 γυναίκες) 

Συνεπώς από τις παρεμβάσεις της ΕΠ 8iii, προσδοκάται η δημιουργία 200 θέσεων 
απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) σε τομείς 
προτεραιότητας της RIS3,  (100 άνδρες και 100 γυναίκες). 

 

Ονομασία Δείκτη: «Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας στον τουρισμό-
πολιτισμό, (συ-περιλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) έξι μήνες μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους» 

 Τιμή βάσης: 100 άτομα (50 άνδρες – 5 γυναίκες) 

 Τιμή στόχος για το έτος 2023: 150 άτομα (75 άνδρες – 75 γυναίκες) 

Συνεπώς από τις παρεμβάσεις της ΕΠ 8iii, προσδοκάται η δημιουργία 150 θέσεων 
απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) στον τουρισμό-πολιτισμό 
(75 άνδρες και 75 γυναίκες). 

Δείκτες εκροών: 

Για την ΕΠ 8iii, έχει προβλεφθεί ο Δείκτης με την ονομασία: 

 «άνεργοι,  συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων», με τιμή στόχο 
για το έτος 2023: 700 άτομα (280 άνδρες – 420 γυναίκες) 

 

Θεματικός Στόχος 9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης 

ΕΠ 9i / Ε.Σ. : Βελτίωση της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων και περιθωριοποιημένων 
ομάδων στην αγορά εργασίας 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων είναι οι εξής: 

 Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαναπροσανατολισμός 

 Δράσεις προώθησης στην απασχόληση 
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 Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης 

 Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών 

 Λειτουργία One – Stop Shops σε στοχευμένες ευπαθείς ομάδες με διευρυμένες 
υπηρεσίες ενίσχυσης της επαγγελματικής αποκατάστασης 

 Παροχή υπηρεσιών απεξάρτησης - αποτοξίνωσης - αποκατάστασης 

 

Δείκτες για την ΕΠ: 

Δείκτες αποτελεσμάτων 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα από την συγκεκριμένη Επενδυτική Προτεραιότητα, το 
ΠΕΠ ΑΜΘ έχει συμπεριλάβει τον εξής δείκτη αποτελεσμάτων: 

Ονομασία Δείκτη: 

«Μειονεκτούντα άτομα που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους» 

 Τιμή βάσης: 150 άτομα (60 άνδρες – 90 γυναίκες) 

 Τιμή στόχος για το έτος 2023: 400 άτομα (160 άντρες – 240 γυναίκες) 

Συνεπώς από τις παρεμβάσεις, προσδοκάται η δημιουργία 400 θέσεων απασχόλησης 
(συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) από μειονεκτούντα άτομα, (160 άντρες 
και 240 γυναίκες). 

Δείκτες εκροών: 

Έχει προβλεφθεί ο Δείκτης με την ονομασία: 

 «άλλα μειονεκτούντα άτομα», με τιμή στόχο για το έτος 2023: 2600 άτομα 
(1040 άνδρες – 1560 γυναίκες) 

 

ΕΠ 9ii / Ε.Σ. : Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού μειονεκτούντων 
ατόμων και περιθωριοποιημένων ομάδων 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 

 Ανάπτυξη / αναβάθμιση δομών (π.χ. κέντρα ημέρας, κινητές μονάδες, κέντρα 
ευπαθών ομάδων, γραφεία διαμεσολάβησης, δημιουργική απασχόληση παιδιών, 
ενισχυτική διδασκαλία, κ.α.). Οι δράσεις για τους αιτούντες άσυλο / διεθνούς 
προστασίας και μετανάστες προς συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ, θα 
καλύπτουν υπηρεσίες που προωθούν την απασχολησιμότητα και την κοινωνική 
ένταξη των ωφελούμενων, όπως συμβουλευτική, νομική υποστήριξη, 
μετάφραση / διερμηνεία και όχι λειτουργικά κόστη  
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 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / 
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 Ανάπτυξη δικτύου Αλληλεγγύης για το συντονισμό και την αξιολόγηση των 
δράσεων των δομών καταπολέμησης της φτώχειας. 

 

Δείκτες για την ΕΠ: 

Δείκτες αποτελεσμάτων 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα από την συγκεκριμένη Επενδυτική Προτεραιότητα, το 
ΠΕΠ ΑΜΘ έχει συμπεριλάβει τον εξής δείκτη αποτελεσμάτων: 

Ονομασία Δείκτη: 

«Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, αμέσως μετά 
την λήξη της συμμετοχής τους». 

 Τιμή βάσης: 600 άτομα (240 άνδρες – 360 γυναίκες) 

 Τιμή στόχος για το έτος 2023: 800 άτομα (350 άντρες – 450 γυναίκες) 

Συνεπώς από τις παρεμβάσεις, προσδοκάται ότι 800 άτομα (350 άνδρες , 450 γυναίκες) 
θα δραστηριοποιηθούν σε αναζήτηση εργασίας, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους στη δράση. 

Δείκτες εκροών: 

Έχει προβλεφθεί ο Δείκτης με την ονομασία: 

 «Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,όπως οι Ρομ)», με 
τιμή στόχο για το έτος 2023: 1200 άτομα (480 άνδρες – 720 γυναίκες) 

 

ΕΠ 9iv / Ε.Σ. : Βελτίωση της πρόσβασης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού σε υπηρεσίες 
υγείας – πρόνοιας 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 

 Δράσεις για την προληπτική ιατρική, αγωγή και προαγωγή της υγείας, 
διαχείριση χρονίων παθήσεων, δράσεις για τη θεραπεία και την έγκαιρη 
παρέμβαση και πρόληψη της εξάρτησης, παρεμβάσεις σε ομάδες του πληθυσμού 
που βρίσκονται σε αποκλεισμό κ.α. 

  Βελτίωση πρόληψης έναντι παραγόντων κινδύνου για τη δημόσια υγεία (π.χ. με 
δράσεις αντιμετώπισης δημόσιας υγείας στους τομείς παιδείας, εργασίας, 
μεταναστών, ειδικών ομάδων πληθυσμού, ευπαθών ομάδων πληθυσμού, κ.λπ.). 
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 Νέα μοντέλα παροχής υπηρεσιών υγείας – κοινωνικής φροντίδας (ΠΕΔΥ 
Δήμων). 

 

Δείκτες για την ΕΠ: 

Δείκτες αποτελεσμάτων 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα από την συγκεκριμένη Επενδυτική Προτεραιότητα, το 
ΠΕΠ ΑΜΘ έχει συμπεριλάβει τον εξής δείκτη αποτελεσμάτων: 

Ονομασία Δείκτη: 

«Ποσοστό κάλυψης ανασφάλιστων πολιτών από υπηρεσίες υγείας» 

 Τιμή βάσης: 5% 

 Τιμή στόχος για το έτος 2023: 15 % 

Συνεπώς, προσδοκάται ότι ένα 15% των ανασφάλιστων πολιτών θα αποτελέσει 
ωφελούμενους από το συγχρηματοδοτούμενο αυτό τμήα της ενέργειας. 

Δείκτες εκροών: 

Έχει προβλεφθεί ο Δείκτης με την ονομασία: 

 «Άλλα μειονεκτούντα άτομα»  με τιμή στόχο για το έτος 2023: 5000 άτομα 
(2000 άνδρες – 3000 γυναίκες) 

 

ΕΠ 9v / Ε.Σ. : Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 

 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στην Κοινωνική Οικονομία με την 
υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων για τη δημιουργία και την υποστήριξη της 
λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων κάθε μορφής σε τοπικό επίπεδο 

 

Δείκτες για την ΕΠ: 

Δείκτες αποτελεσμάτων 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα από την συγκεκριμένη Επενδυτική Προτεραιότητα, το 
ΠΕΠ ΑΜΘ έχει συμπεριλάβει τον εξής δείκτη αποτελεσμάτων: 

Ονομασία Δείκτη: 

«Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας» 

 Τιμή βάσης: 250 άτομα (100 άνδρες – 150 γυναίκες) 

 Τιμή στόχος για το έτος 2023: 300 άτομα (120 άντρες – 180 γυναίκες) 
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Συνεπώς από τις παρεμβάσεις, προσδοκάται δημιουργία 300 θέσεων εργασίας (120 
άνδρες , 180 γυναίκες) σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. 

Δείκτες εκροών: 

Έχει προβλεφθεί ο Δείκτης με την ονομασία: 

 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας), με τιμή στόχο για το έτος 2023: 55 επιχειρήσεις. 

 

Συμπεράσματα: 

Οι παρεμβάσεις του Άξονα, αναμένεται να επιδράσουν στην δημιουργία επιχειρήσεων, 
θέσεων εργασίας καθώς και στη ζήτηση ειδικοτήτων και διαμόρφωση επαγγελματικών 
προφίλ.  

Ειδικότερα: 

Οι δράσεις που εντάσσονται στον Θ.Σ. 8, στοχεύοντας στους τομείς που έχει αναδείξει η 
Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης καθώς και στους τομείς – 
προτεραιότητας των ΟΧΕ αλλά και λόγω της ευρείας γκάμας που περιλαμβάνουν 
(επιχορήγηση για Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, συμβουλευτική, κατάρτιση, 
συνδυασμένες δράσεις ως ολοκληρωμένες δράσεις προώθησης στην απασχόληση κλπ), 
είναι ευνόητο ότι επιδρούν στην αύξηση θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων.  

Επίσης επιδρούν αλλά και στη διαμόρφωση του απαιτούμενου ποιοτικά ανθρώπινου 
δυναμικού σε προσόντα και δεξιότητες, προκειμένου να είναι σε θέση να λάβουν μία 
θέση ή να συνεχίσουν να έχουν θέση στους προαναφερόμενους δυναμικούς κλάδους, 
είτε ως επιχειρηματίες, είτε ως απασχολούμενοι. 

Αντίστοιχα και οι παρεμβάσεις του ΘΣ 9 για ένταξη στην αγορά εργασίας ειδικών 
ομάδων που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης, ή/και δια βίου μάθησης και την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας ως μοντέλου οργάνωσης της παραγωγής, της 
οικονομίας και της συλλογικής ζωής αναμένεται να έχει αντίστοιχες επιπτώσεις, ίσως 
σε  πιο «παραδοσιακούς» ή χαμηλής εξειδίκευσης κλάδους. 

Αυτό θα επιτευχθεί, είτε με τις απευθείας παρεμβάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό (ΕΠ 
9i:δράσεις απασχόλησης, ΕΠ 9i: Κοινωνική Οικονομία), είτε μέσω της ζήτησης σε 
ανθρώπινο δυναμικό, ειδικότητες και επαγγέλματα που προϋποθέτει η υλοποίηση των 
υπόλοιπων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων. 
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ΑΠ 1 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας 

Περιεχόμενο: 

Ο ΑΠ 1 χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας. Οι παρεμβάσεις αναπτύσσονται κάτω 
από τους εξής Θεματικούς Στόχους: 

 ΘΣ 1 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 

 ΘΣ 2 Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών 
των πληροφοριών και των επικοινωνιών 

 ΘΣ 3 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  

Οι εν λόγω Θεματικοί Στόχοι, μέσω συγκεκριμένων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και 
Ειδικών Στόχων, καλύπτουν μία ευρεία γκάμα παρεμβάσεων, οι οποίες είναι οι εξής: 

 

ΕΠ 1b / Ε.Σ. : Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για 
την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 

 Μεμονωμένες επιχειρηματικές επενδύσεις σε εφαρμοσμένη έρευνα που 
στοχεύουν σε προϊόντική καινοτομία. Οι συγκεκριμένες δράσεις μπορούν να 
αφορούν είτε επενδυτικά σχέδια μεμονωμένων επιχειρήσεων με επαρκές 
δυναμικό Ε&Κ ή συνεργασίες επιχειρήσεων με ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς 
φορείς 

 Συμπράξεις ή συνεργασίες ομάδων επιχειρήσεων με ακαδημαϊκούς ή 
ερευνητικούς φορείς για την εφαρμοσμένη έρευνα προς επίλυση προβλημάτων 
κοινού ενδιαφέροντος (διεργασιακές ή οργανωτικές καινοτομίες) ή για την από 
κοινού ανάπτυξη νέων προϊόντων 

 Ενίσχυση πρωτοβουλιών ανάπτυξης καινοτομιών νέων-στην-επιχείρηση μέσω 
κουπονιών καινοτομίας ή άλλων κουπονιών για τη δημιουργία χαρτοφυλακίων 
έρευνας 

 

ΕΠ 1b/ Ε.Σ. : Ενίσχυση της συνεργατικής έρευνας μεταξύ ερευνητικών, ακαδημαϊκών 
φορέων και επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 

 Επενδύσεις δημόσιων φορέων Ε&Α για την κοινή προώθηση (α) των 
δικαιωμάτων πνευματικής τους ιδιοκτησίας, (β) των ερευνητικών τους 
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αποτελεσμάτων, (γ) των υπηρεσιών που προσφέρουν, (δ) των εργαστηριακών 
ή ερευνητικών τους υποδομών στις επιχειρήσεις, εντός και εκτός της 
Περιφέρειας 

 Δραστηριότητες ενεργητικής μεταφοράς τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις. 

 Δραστηριότητες ανάπτυξης μικρής κλίμακας επιδεικτικών έργων από 
ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς φορείς 

 Επενδύσεις δημόσιων φορέων Ε&Α για ανάπτυξη κοινών δομών πειραματισμού 
με τις επιχειρήσεις 

 Δραστηριότητες ενθάρρυνσης της κατοχύρωσης δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας από ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα σε διεθνή γραφεία 
ευρεσιτεχνιών 

 Επενδυτικά σχέδια εταιρειών – τεχνοβλαστών που συστήνονται από ερευνητές 
προερχόμενους από ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα εντός της ΑΜΘ 

 

ΕΠ 2c / Ε.Σ. : Ενίσχυση της προσφοράς ψηφιακού περιεχομένου σε τομείς της 
Περιφερειακής Διοίκησης, του Πολιτισμού και του Τουρισμού 

Οι ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 

 Ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνίας με τους υπόλοιπους φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης (δήμοι) και την αποκεντρωμένη διοίκηση 

 Συμπλήρωση της λειτουργικότητας υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων 
ώστε να προστεθούν νέες λειτουργίες (εφαρμογές χρήσης ψηφιακής γης, 
ψηφιακές υπογραφές, ηλεκτρονική διακίνηση πληροφορίας, ηλεκτρονική 
τιμολόγηση, ηλεκτρονικές προμήθειες, κ.ο.κ.) ή να βελτιωθεί ο βαθμός 
πληροφοριακής τους ωριμότητας στο επίπεδο των πλήρως ψηφιακών 
συναλλαγών με τους πολίτες 

 Ηλεκτρονικός Πολιτισμός (π.χ. εφαρμογές ηλεκτρονικής ξενάγησης, δημιουργία 
και λειτουργία στο διαδίκτυο «εικονικών μουσείων» που αναδεικνύουν τόσο το 
πολιτιστικό απόθεμα όσο και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, δημιουργία 
και λειτουργία στο διαδίκτυο «εικονικών ξεναγήσεων» σε μουσεία, 
αρχαιολογικούς χώρους, σύγχρονες πολιτιστικές υποδομές και ιστορικά κέντρα 
πόλεων). Ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου με σκοπό να αξιοποιηθεί στη 
συνέχεια σε δράσεις ολοκληρωμένης τουριστικής προβολής 

 Ψηφιοποίηση και διάθεση με όρους ανοικτής πρόσβασης δημόσιων δεδομένων 

 Ανάπτυξη συστημάτων αλληλεπίδρασης των Δήμων με τους δημότες τους στη 
λογική των «έξυπνων πόλεων» 
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ΕΠ 3a / Ε.Σ. : Αύξηση των Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΝΕΕΤ) στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3) 

Οι ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 

 Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων έντασης γνώσης και καινοτομίας 
για την ίδρυση και αρχική λειτουργία τους 

 Δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων 

 

ΕΠ 3d / Ε.Σ. : Αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των ΜΜΕ 

Οι ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 

 Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων των επιλεγμένων από τη RIS3 
διαδικασία κλάδων, για την εισαγωγή βασικών τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής, με έμφαση στην προώθηση και εφαρμογή ώριμων ερευνητικών 
αποτελεσμάτων (π.χ. αποτελεσμάτων έρευνας 7FP, H2020 κλπ). Ως βασικές 
τεχνολογίες νοούνται οι επιλεγμένες από τη ΓΓΕΤ: ΤΠΕ, νανοτεχνολογία, 
βιοτεχνολογία, φωτονική, προηγμένα υλικά 

 Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων για την 
εισαγωγή διεργασιακών, οργανωτικών ή προωθητικών καινοτομιών, με 
έμφαση στην προώθηση και εφαρμογή ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων 
(π.χ. αποτελεσμάτων έρευνας 7FP, H2020 κλπ) 

  Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων για την 
εισαγωγή τεχνολογιών βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ με 
έμφαση στην αξιοποίηση εφαρμογών γεωθερμίας και προϊόντων βιομάζας 

 

ΕΠ 3d / Ε.Σ. : Αύξηση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ 

Οι ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 

 Δημιουργία Δικτύων ή/και Συστάδων Καινοτομίας, σε επιλεγμένες αλυσίδες 
αξίας όπως προκύπτουν από τη διαδικασία της RIS3 για παραγωγή και διάθεση 
καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών 

 Δράσεις συνεργασίας των τομέων τουρισμού και πολιτισμού με κλάδους που 
επηρεάζουν άμεσα το τουριστικό προϊόν (εστίαση, μεταφορές, εμπόριο, 
μεταποίηση) με στόχο την ενίσχυση των τουριστικών δικτύων και των 
ολοκληρωμένων τουριστικών προγραμμάτων/προορισμών 
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 Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας για βελτίωση 
των εξαγωγικών τους επιδόσεων 

 

Συμπεράσματα: 

Στον Άξονα αυτό, ο οποίος περιέχει μεγάλο εύρος παρεμβάσεων κατεξοχήν 
συνυφασμένες με την Περιφερειακή RIS, οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην αγορά 
εργασίας, στους κλάδους που αναφέρονται, μοιάζουν αυτονόητες: 

Νέες ειδικότητες, νέου τύπου επιχειρήσεις, αύξηση της ζήτησης για νέου τύπου θέσεις 
απασχόλησης, ανάγκη για νέα προσόντα στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και νέου τύπου 
μοντέλο ή τύπος λειτουργίας για επιχειρήσεις, είναι ορισμένες από τις αναμενόμενες 
αλλαγές που οι εν λόγω δράσεις θα επιφέρουν. 

 

ΑΠ 2 Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου 
εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων 

Περιεχόμενο: 

Ο ΑΠ 1 χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και περιλαμβάνει την υλοποίηση 
«ολοκληρωμένων παρεμβάσεων» είτε στο πλαίσιο ολοκληρωμένων χωρικών 
επενδύσεων (ΟΧΕ), με ιδιαίτερη σημασία να δίνεται στην ΟΧΕ Τουρισμού – Πολιτισμού, 
η οποία στοχεύει στη δημιουργία «ολοκληρωμένων τουριστικών προορισμών» με ένα 
πλέγμα παρεμβάσεων σε σημαντικούς πόρους φυσικής ή/και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, σε αστικά κέντρα και σε πόλους τουριστικής ανάπτυξης που δημιουργούν 
τουριστικά δίκτυα, συνδυαζόμενες με παρεμβάσεις προσβασιμότητας - είτε αυτές 
αφορούν τη διασύνδεση με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα και τους 
δευτερεύοντες/τριτεύοντες κόμβους όπως π.χ. τα λιμάνια, είτε αυτές αφορούν την 
τοπική προσβασιμότητα – και παρεμβάσεις βελτίωσης χωρικού σχεδιασμού και 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (θεσμοθετήσεις, αναπλάσεις, κ.α.). 

Οι παρεμβάσεις αναπτύσσονται κάτω από τους εξής Θεματικούς Στόχους: 

 ΘΣ 4 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2 σε 
όλους τους τομείς 

 ΘΣ 5 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και 

διαχείριση κινδύνων 

 ΘΣ 6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων 

 ΘΣ 7 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων 
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Οι παρεμβάσεις, ανά Θεματικό Στόχο, Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς 
Στόχους, είναι οι εξής: 

ΕΠ 4a / Ε.Σ. : Αύξηση χρήσης της γεωθερμίας για θερμικές εφαρμογές 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 

 Ανάπτυξη βασικών υποδομών και εφαρμογών για την αξιοποίηση της 
γεωθερμίας σε αστικές, αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές 

 

ΕΠ 4c / Ε.Σ. : Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων υποδομών 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 

 Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων σε όλους του τομείς 
(π.χ. Εκπαίδευση, Υγεία, Δημόσια Διοίκηση)  

 Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων υποδομών στο πλαίσιο 
ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων 

 

ΕΠ 5b / Ε.Σ. : Μείωση της επικινδυνότητας και των επιπτώσεων από φυσικούς κινδύνους 
και καταστροφές 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 

 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. 

  Έργα αποκατάστασης / προστασίας από τη διάβρωση του εδάφους στην 
παράκτια ζώνη. 

 Δράσεις πολιτικής προστασίας (εξοπλισμοί, συστήματα, κ.α. που δεν 
καλύπτονται από άλλα προγράμματα) 

 Παρεμβάσεις σεισμικής θωράκισης κτιρίων και άλλων κατασκευών 

 

ΕΠ 6α / Ε.Σ. : Υποστήριξη της ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων 
στην ΠΑΜΘ 

Οι ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 

 Προμήθεια εξοπλισμού προεπεξεργασίας στερεών αποβλήτων και 
κομποστοποίησης 

 Προμήθεια απορριμματοφόρων 

 Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης 

 Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας ΚΔΑΥ 
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ΕΠ 6b / Ε.Σ. : Αποδοτική χρήση υδάτινων πόρων 

Οι ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 

 Επέκταση / Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης 

 Επεξεργασία υγρών λυμάτων και δίκτυα αποχέτευσης 

 Συστήματα παρακολούθησης της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, 
χρήση) των υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των υδάτων κολύμβησης), και της 
λειτουργίας των ΕΕΛ 

 Δράσεις για την προώθηση της εξοικονόμησης ύδατος και για την ανάκτηση 
κόστους. 

 

ΕΠ 6c / Ε.Σ. : Ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

Οι ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 

 Έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης Μνημείων και Αρχαιολογικών 
χώρων (π.χ. Φίλιπποι, Άβδηρα, Θάσος, Κομοτηνή, Σαμοθράκη, Ζώνη - 
Μεσημβρία), καθώς και στοιχείων της παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς 

 Έργα ανάδειξης, προβολής, και βελτίωσης επισκεψιμότητας ιστορικών τόπων, 
εθνικών πάρκων (π.χ. Δέλτα Έβρου, Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας - Ισμαρίδας), 
τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλους και άλλων αξιόλογων περιοχών 

 Έργα αποκατάστασης-ανάδειξης-επανάχρησης ιστορικών διατηρητέων 
μνημείων 

 Αναβάθμιση αστικών συνόλων, παραδοσιακών οικισμών και μεμονωμένων 
πολιτιστικών στοιχείων που εντάσσονται σε ολοκληρωμένη παρέμβαση 
πολιτισμού – τουρισμού (π.χ. μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, πνευματικά κέντρα, 
θρησκευτικά μνημεία) 

 Δράσεις Τουριστικής Προβολής ΠΑΜΘ 

 

ΕΠ 6d / Ε.Σ. : Προστασία του οικολογικού αποθέματος 

Οι ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 

 Σύνταξη και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης σε περιοχές του δικτύου Natura 
2000 

 Υποδομές / δράσεις / υλικό ερμηνείας περιβάλλοντος και διαχείρισης / 
προσέλκυσης επισκεπτών σε προστατευόμενες περιοχές 

 Υλοποίηση πράσινων υποδομών και οικολογικών διαδρόμων 
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 Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας παράκτιων και παραθαλάσσιων περιοχών. 
Ειδικές δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σε παράκτιες περιοχές 
που κινδυνεύουν. 

 Δράσεις εντοπισμού, παρακολούθησης και αναφοράς παράνομων 
δραστηριοτήτων εντός των οριοθετημένων προστατευόμενων περιοχών 

ΕΠ 6e / Ε.Σ. : Βελτίωση της ελκυστικότητας των αστικών κέντρων 

Οι ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 

 Τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια 

 Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις: 

 Κατασκευή / Επέκταση / Αναβάθμιση ποδηλατοδρόμων 

 Συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένων σχεδίων δράσης αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και θορύβου 

 Κατασκευή / Επέκταση / Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου με στόχο την 
βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας, την ασφάλεια των πολιτών 

 Δημιουργία / αναβάθμιση ανοικτών δημοτικών χώρων αναψυχής, πρασίνου 
και χώρων στάθμευσης 

 Επέκταση / αναβάθμιση / βελτίωση αποχετευτικών δικτύων και δικτύων 
ύδρευσης 

 Εγκαταστάσεις και συστήματα διαλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων 

 Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημόσιων κτιρίων και 
κοινόχρηστων χώρων 

 Εισαγωγή, επέκταση της χρήσης ήπιων-εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε 
δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους 

 Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες 
και απλοποίηση της επικοινωνίας δήμου – πολιτών 

 Δομές στήριξης επιχειρηματιών-επαγγελματιών και νέων 

 Πεζοδρομήσεις οδών 

 Αντιπλημμυρική προστασία, διευθέτηση ρέματος 

 Συστήματα για την πρόληψη φυσικών κινδύνων 

 Επέκταση, βελτίωση υποδομών εκπαίδευσης 

 Δημιουργία-αναβάθμιση κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 

 Δημιουργία-αναβάθμιση κέντρων επιμόρφωσης ενηλίκων 
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 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα δημόσια μέσα 
μαζικών μεταφορών 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εξοπλισμός, εργασίες) 

 

ΕΠ 7a / Ε.Σ. : Βελτίωση της σύνδεσης της ΠΑΜΘ με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 

 Κατασκευή / αναβάθμιση κάθετων αξόνων Εγνατίας Οδού 

 Δημιουργία κόμβων διασυνδεδεμένων πολυτροπικών μεταφορών 

 

ΕΠ 7b / Ε.Σ. : Ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων - νησιωτικών περιοχών για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών - αναπτυξιακών προβλημάτων 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 

 Διασυνδέσεις του οδικού δικτύου (συμπεριλαμβανομένων των κόμβων) με 
χώρους οικονομικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος και με άλλες 
υποδομές μεταφορών (σιδηρόδρομος, αεροδρόμια, λιμάνια) 

 Αναβάθμιση του υφιστάμενου περιφερειακού οδικού δικτύου 

 Παρακάμψεις Αστικών Κέντρων 

 Βελτίωση των χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου σε ορεινές & νησιωτικές 
περιοχές 

 Προμήθεια εξοπλισμού ενεργητικής ασφάλειας και μεταφορών 

 

ΕΠ 7e / Ε.Σ. : Αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 

 Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης 

 Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου μέση πίεσης 

 

Συμπεράσματα: 

Στην περίπτωση του ΑΠ 2, οι επιπτώσεις σε ζήτηση ειδικοτήτων, επιχειρήσεων, 
κατάλληλου ή/και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, προκύπτει ως αποτέλεσμα 
των απαιτήσεων που θα προκύψουν για την υλοποίηση των αναφερόμενων δράσεων 
(υποδομών και άλλων) του Αξονα, είτε αφορούν σε παραδοσιακούς τομείς είτε σε πιο 
σύγχρονους και καινοτομικούς (γεωθερμία, φυσικό αέριο, κλπ) είτε σε τομείς που 
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απαιτούν μεγάλη επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση (π.χ. στον Ε.Σ. : Παρεμβάσεις 
για την προστασίας του οικολογικού αποθέματος) 

 

 

ΑΠ 3 Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΤΠΑ 

Περιεχόμενο: 

Σύμφωνα με το ΠΕΠ, ο ΑΠ 3 επιτελεί διττό ρόλο: 

 Λειτουργεί συμπληρωματικά και υποστηρικτικά προς τον ΑΠ 1 
χρηματοδοτώντας παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και 
επομένως αυξάνουν την ελκυστικότητα της ΠΑΜΘ ως τόπου εγκατάστασης 
ατόμων και επιχειρήσεων 

 Συμβάλλει στην «Ανάπτυξη Χωρίς Αποκλεισμούς» με τη συνδυασμένη 
παρέμβαση του ΕΤΠΑ σε δύο τομείς οι οποίοι επιδεικνύουν μεγάλη συσχέτιση 
με φαινόμενα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού: την υγεία και την 
εκπαίδευση. 

Ο Άξονας στοχεύει στην αύξηση της δυναμικότητας των συστημάτων υγείας και 
εκπαίδευσης ως προς την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καθώς και στην 
αύξηση της αποτελεσματικότητας των εν λόγω υπηρεσιών, έτσι ώστε να καλυφθεί 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και ιδιαίτερα των ομάδων που χρήζουν ειδικής 
μέριμνας. 

Ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης, ο ΑΠ 3 στοχεύει στην καταπολέμηση του 
φαινομένου της σχολικής διαρροής  με δύο τρόπους: 

 με τη συμπλήρωση/βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης εκεί όπου 
παρατηρούνται σήμερα ανεπάρκειες, είτε λόγω πρόσφατης αύξησης της 
συμμετοχής του τοπικού πληθυσμού στην εκπαίδευση, είτε λόγω μετακινήσεων 
πληθυσμών, είτε λόγω παλαιότητας υποδομών 

 με δράσεις που αντιμετωπίζουν απευθείας τη σχολική διαρροή 

Ο Άξονας χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και περιλαμβάνει τους εξής δύο Θεματικούς 
Στόχους: 

 ΘΣ 9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης 

 ΘΑ 10 Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 

Οι παρεμβάσεις, ανά Θεματικό Στόχο, Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς 
Στόχους, είναι οι εξής: 



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Π.Α.Μ.Θ. σε ότι αφορά την αγορά εργασίας – Μέρος Α’ 
 

152 
 

ΕΠ 9a / Ε.Σ. : Βελτίωση / αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 

 Ανάπτυξη νέων / αναβάθμιση υφισταμένων υποδομών Υγείας και Πρόνοιας 
(π.χ. κτιριακές παρεμβάσεις, εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, ανάπτυξη 
εξειδικευμένων υπηρεσιών φροντίδας και Δημόσιας Υγείας) 

 Ανάπτυξη νέων / αναβάθμιση και βελτίωση υφισταμένων δομών και υποδομών 
Κοινωνικής Φροντίδας (π.χ. κτιριακές παρεμβάσεις, εκσυγχρονισμός 
εξοπλισμού, ανάπτυξη εξειδικευμένων δομών φροντίδας και υποστήριξης όπως 
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), παιδικές κατασκηνώσεις) 

 Επιμόρφωση λειτουργών υγείας στην κατεύθυνση της δημιουργίας 
βελτιωμένων μοντέλων προσφερόμενων υπηρεσιών 

 Ανάπτυξη ανοικτών δομών φιλοξενίας μεταναστών 

 

ΕΠ 10a / Ε.Σ. : Βελτίωση / αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 

 Ανάπτυξη νέων / αναβάθμιση υφισταμένων υποδομών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (π.χ. κτιριακές παρεμβάσεις, εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, κ.λπ.) 

 Ανάπτυξη / αναβάθμιση υφισταμένων υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας, 
δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης (π.χ. κτιριακές παρεμβάσεις, 
εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, κ.λπ.) 

 Δράσεις στην κατεύθυνση του περιορισμού της σχολικής διαρροής (πχ 
ενημέρωση, συμβουλευτική, αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στη 
μετακίνηση μαθητών ευπαθών ομάδων, κλπ) 

 

Συμπεράσματα: 

Οι σχετικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, επαγγέλματα και ειδικότητες  θα 
προκύψουν ως αποτέλεσμα της ανάγκης για την υλοποίηση των  δράσεων του ΑΠ 3. 

 

 
  



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Π.Α.Μ.Θ. σε ότι αφορά την αγορά εργασίας – Μέρος Α’ 
 

153 
 

5.2 Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

 

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Έκδοση 9/ 
29.4.2015, σελ. 66, 67), προτείνεται το παρακάτω αναπτυξιακό όραμα για την 
Περιφέρεια: 

 

«Η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη θα είναι το 2020: 

ο δεύτερος βιομηχανικός πόλος έντασης γνώσης στην Ελλάδα, διπλασιάζοντας τις 
επενδύσεις των επιχειρήσεων σε έρευνα και ανάπτυξη. Αξιοποιώντας ενδογενή και 
εισαγόμενη γνώση,  

θα βελτιώσει κατά 20% την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του 
αγροδιατροφικού της συμπλέγματος.  

Την ίδια στιγμή θα επενδύσει στο φυσικό και πολιτιστικό της απόθεμα ώστε να 
μετασχηματιστεί σε «τουριστικό προορισμό αριστείας» βελτιώνοντας κατά 20% τους 
βασικούς δείκτες επιδόσεων του τουρισμού.  

Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιήσει στο έπακρο νέες συλλογικότητες, απελευθερώνοντας 
δημιουργικές δυνάμεις και ενδυναμώνοντας τη βάση του δημιουργικού δυναμικού της». 

 

Για την επίτευξη του παραπάνω οράματος προσδιορίζοντες οριζόντιες και κάθετες 
προτεραιότητες. 

Οι οριζόντιες προτεραιότητες αφορούν την : 

1. Αναβάθμιση της θεσμικής ικανότητας του Περιφερειακού 
ΣυστήματοςΚαινοτομίας και των συστατικών του μερών 

2. Αναβάθμιση και διατήρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου  
3. Στοχευμένη προσφορά γνώσης, ενίσχυση της απορρόφησης γνώσης και 

διέγερσητου επιχειρηματικού δυναμισμού 
4. Ενίσχυση της έντασης και της ποιότητας των ενδο-περιφερειακών και δια-

περιφερειακών δικτυώσεων 

 

Το ζήτημα της συνολικής αναβάθμισης της θεσμικής ικανότητας του 
περιφερειακού συστήματος καινοτομίας είναι κομβικής σημασίας και αφορά 
όλους τους κλάδους δηλ. τον παραγωγικό τομέα, ερευνητικό / ακαδημαϊκό τομέα, 
περιφερειακή διοίκηση. 
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Ως προς την αναβάθμιση και διατήρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου που 
ενδιαφέρει ιδιαίτερα την παρούσα μελέτη, στην RIS3, αναφέρονται οι παρακάτω 
στόχοι: 

 

Α) Εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου μάθησης, με έμφαση στην 
εκμάθηση για ενήλικες της ελληνικής γλώσσας με εστίαση στο επιχειρείν αλλά και σε 
λοιπά αντικείμενα προτεραιοτήτων για την ΠΑΜ-Θ・ 

Β) Τον επαναπροσανατολισμό των προγραμμάτων σπουδών των περιφερειακών 
Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων για παροχή νέων δεξιοτήτων・ 

Γ) Την προώθηση της κουλτούρας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και τους απόφοιτους・ 

Δ)  Την παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για βελτίωση των δεξιοτήτων του 
προσωπικού τους・ 

Ε) Την προσέλκυση ταλαντούχων φοιτητών, ερευνητών και διδασκόντων 
σταακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της ΠΑΜ-Θ με την υποστήριξη 
ανάπτυξηςδικτύων επιστημονικής και ερευνητικής αριστείας με τη μορφή π.χ. 
υποτροφιών, επωνύμων εδρών, διαθεματικών, διατομεακών, διατμηματικών 
καιδιιδρυματικών εργαστηρίων・ και 

ΣΤ) Την παροχή ευκαιριών για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ή έναρξης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας έντασης γνώσης σε νέους απόφοιτους. 

 

Οι κάθετες προτεραιότητες αφορούν το παραγωγικό σύστημα και εστιάζονται σε 2 
πυλώνες: 

 

Α) Στον μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού συμπλέγματος που αποτελεί τον 
Πυρήνα περιφερειακής Εξειδίκευσης που χαρακτηρίζεται από υψηλή προτεραιότητα σε 
εθνικό επίπεδο και σημαντική συγκέντρωση δυνάμεων σε περιφερειακό επίπεδο. 

 

Β) Στη μεγέθυνση και εμπέδωση των αναδυόμενων κλάδων της περιφερειακής 
οικονομίας που χαρακτηρίζονται από υψηλή εθνική προτεραιότητα αλλά χαμηλή 
συγκέντρωση δυνάμεων σε περιφερειακό επίπεδο. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι προτεραιότητες για παρεμβάσεις που προτείνονται στον 
πυλώνα Α -«τον μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού συμπλέγματος»:  
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1. Εκσυγχρονισμός του αγροδιατροφικού συμπλέγματος και βελτίωση της 
περιφερειακής προστιθέμενης αξίας με χρήση τεχνολογικά οδηγούμενης 
καινοτομίας: 
 

α) Ανάπτυξη νέων, ανταγωνιστικών και πιστοποιημένων ως προς την ποιότητα και τα 
χαρακτηριστικά, αγροτικών προϊόντων. 

β) Ανάπτυξη νέων, ανταγωνιστικών και πιστοποιημένων ως προς την ποιότητα και τα 
χαρακτηριστικά, προϊόντων στα τρόφιμα – ποτά αξιοποιώντας εισροές από τον 
πρωτογενή τομέα. 

γ) Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και συστημάτων παραγωγής για μείωση των 
εισροών στην παραγωγική διαδικασία. 

δ) Μείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης προϊόντων(συμπεριλαμβανομένων 
του ενεργειακού και του μεταφορικού). 

ε) Αξιοποίηση με εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης τους ως ενεργειακό πόρο. 

στ) Αξιοποίηση τεχνολογιών για τη μείωση του όγκου και της τοξικότητας των 
αποβλήτων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού συμπλέγματος και 
την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της. 

 

2. Βελτίωση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας με προσαρμογή και 
χρήση ώριμων διεργασιακών, οργανωτικών και προωθητικών 
καινοτομιών, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης ΤΠΕ, της ενίσχυσης των 
πηγών μοναδικότητας (π.χ., προϊόντα ΠΟΠ) και αναβάθμιση των 
ανθρώπινων πόρων: 
 

α) Χωροταξικός σχεδιασμός, κτηματολόγιο-χαρτογράφηση, καθορισμός ζωνών χρήσης 
γης, αναδασμοί. 

β) Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση φυσικών πόρων (υδάτων, αγροτικής γης, 
δασικού πλούτου, βοσκοτόπων, κλπ) 

γ) Αναδιάρθρωση και ισόρροπη ανάπτυξη των παραγωγικών κλάδων(αντικατάσταση 
μέρους των εκτάσεων ΦΜΚ, προώθηση πολύ καλλιέργειας, ενίσχυση και ανάπτυξη της 
κτηνοτροφίας, εκσυγρονισμός υφιστάμενων παραδοσιακών καλλιεργειών, ενίσχυση 
αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, αξιοποίηση των δασών ως πρόσθετου 
πλουτοπαραγωγικού πόρου, στοχευμένη προώθηση ενεργειακών, αρωματικών και 
φαρμακευτικών προϊόντων). 

δ) Ενίσχυση δράσεων ολοκλήρωσης αλυσίδων αξίας με οργανωτικές καινοτομίες. 
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Το βάρος της ανάπτυξης προϊοντικής καινοτομίας στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα θα 

πέσει στις επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων – ποτών, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει 
να υποστηριχθούν ως προς την ανάπτυξη της καινοτομικής τους ικανότητας με 
ανθρώπινους και υλικούς πόρους. Οι ίδιες επιχειρήσεις μπορεί να οδηγήσουν επίσης 
πρωτοβουλίες για νέες καλλιέργειες αξιοποιώντας οργανωτικές καινοτομίες όπως η 
συμβολαιακή γεωργία. 

Οι υπόλοιπες δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω αφορούν κυρίως 
παραγωγούς ή εκμεταλλεύσεις και απαιτούν εντατικές δράσεις ενημέρωσης και 
επίδειξης. 

 

Οι προτεραιότητες για παρεμβάσεις που προτείνονται στον πυλώνα Β «Μεγέθυνση 
και εμπέδωση των αναδυόμενων κλάδων της περιφερειακής οικονομίας»: 

1) Ενίσχυση της τεχνολογικά οδηγούμενης προϊοντικής ή διεργασιακής 
καινοτομίας, κατά προτίμηση με εφαρμογή βασικών υποστηρικτικών 
τεχνολογιών (Key Enabling Technologies) στους κλάδους: 

α) των πλαστικών-ελαστικών, 

β) των φαρμάκων, 

γ) του ηλεκτρονικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

δ) των καινοτόμων δομικών υλικών, 

ε) της ενέργειας, του περιβάλλοντος και των υβριδικών τεχνολογιών. 

 

2) Παροχή κινήτρων για εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων των παραπάνω 
κλάδων στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και ενθάρρυνση νέας καινοτομικής 
δραστηριότητας. 

 

3) Διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος μέσω οργανωτικών και προωθητικών 
καινοτομιών όπως:  

α) η δημιουργία ενιαίου συστήματος οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης της 
ένταξης των προϊόντων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, του 
αγροδιατροφικού και βιοτεχνικού τομέα στο δίκτυο τουρισμός/πολιτισμός της ΠΑΜ-Θ. 

β) η δικτύωση του τουριστικού κλάδου με κλάδους που επηρεάζουν άμεσα το 
τουριστικό προϊόν (εστίαση, μεταφορές, εμπόριο, μεταποίηση). 
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γ) η ενίσχυση των τουριστικών δικτύων και των ολοκληρωμένων τουριστικών 
προγραμμάτων / προορισμών. 

 

4) Ανάπτυξη προωθητικών καινοτομιών για την ενίσχυση του branding των 
μαρμάρων και τη διεύρυνση των αγορών. 

 

5) Προσέλκυση ή υποστήριξη επενδύσεων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
που υπηρετούν εμπεδωμένους ή αναδυόμενους κλάδους της περιφερειακής 
οικονομίας όπως: 

α) Πιστοποίηση ισχυρισμών υγείας σε τρόφιμα, σχεδιασμός βιο-λειτουργικών 
τροφίμων・ 

β) Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών με εφαρμογές στον πρωτογενή τομέα ή 
τη βιομηχανική πληροφορική 

γ) Βιομηχανικός σχεδιασμός 

δ) Πιστοποίηση βιομηχανικών προϊόντων 

ε) Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων 

στ) Ειδικές μορφές τουρισμού (πολιτιστικός τουρισμός, οικοτουρισμός, ιατρικός 
τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, χειμερινός τουρισμός, συνεδριακός τουρισμός, 
γαστρονομικός τουρισμός, κ.ά.) 

ζ) Εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας (διάγνωσης, πρόληψης, αποκατάστασης, 
θεραπείας). 

 

 

5.3  Οι εθνικές πολιτικές, κατευθύνσεις και σχέδια δράσης για την 
απασχόληση, κατάρτιση και επιχειρηματικότητα 

 

Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης - ΣΕΣ (ΕΣΠΑ 2014-2020) 

 

Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, αποτελεί ένα βασικό πλαίσιο 
χρηματοδότησης και ανάπτυξης για τη χώρα.  

 Σύμφωνα με το ΣΕΣ, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την Ελλάδα του 2020 αποβλέπει 
«στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του 
παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση 
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βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και 
ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 
και της αρχές της αειφόρου ανάπτυξης». 

Είναι χαρακτηριστική η αναφορά στο ΣΕΣ για την επίτευξη των εθνικών στόχων της 
Ελλάδας σε σχέση με τη Στρατηγική 2020: 
 

Στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» 

Στόχοι  
«Ευρώπη 

2020» 

Υφιστάμενη κατάσταση 
στην Ελλάδα 

Στόχοι της 
χώρας για το 

2020 

Επενδύσεις σε Ε&Α (% 
του ΑΕΠ) 

3% 0,57% (2007) 
0,67% (2011) 

1,2% * 

Ποσοστό απασχόλησης 
(ηλικίες 20-64) 

75% 64% (2010) 
59,9% (2011) 
55,3% (2012) 

70% 

Πρόωρη εγκατάλειψη 
του σχολείου (%) 

κάτω από 10% 13,7% (2010) 
13,1% (2011) 
11,4% (2012) 

9,7% 

Ολοκλήρωση 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (%) 

Τουλάχιστον 
40% των νέων 
ηλικίας 30-34 
ετών 

28,4% (2010) 
28,9% (2011) 
30,9% (2012) 

32% 

Μείωση αριθμού 
ατόμων σε κατάσταση 
ή σε κίνδυνο φτώχειας 
ή αποκλεισμού 

20 εκατομμύρια 3.046.000 (2008) 
3.031.000 (2010) 
3.403.000 (2011) 
3.795.100 (2012) 

(Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 29.11.2013) 

Μείωση κατά 
450.000 

Ενεργειακή απόδοση – 
μείωση κατανάλωσης 
ενέργειας σε Mtoe  

Αύξηση 
ενεργειακής 
απόδοσης κατά 
20%, που 
αντιστοιχεί στη 
μείωση της 
πρωτογενούς 
ενεργειακής 
κατανάλωσης 
κατά 368 Mtoe 

29,79 Mtoe (2009) 
27,61 Mtoe (2010) 
27,03 Mtoe (2011) 

Μείωση της 
κατανάλωσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας κατά 
2,85 Mtoe το 
2020  

Μείωση των εκπομπών 
αερίων του 
θερμοκηπίου, 
ποσοστιαία ως προς το 
1990 

-20%, (ή -30% 
εάν οι συνθήκες 
το επιτρέψουν) 

Σύνολο 
Εκπομπών 

(MtCO2- eq): 
104,67 (1990) 
135,11(2005) 

Εκπομπές 
εκτός ΣΕΔΕ 

(MtCO2- eq): 
63,84 (2005) 
57,64 (2010) 

Εκπομπές για 
τομείς εκτός 
ΣΕΔΕ -4% (σε 
σχέση με τις 
τιμές του 2005, 
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Στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» 

Στόχοι  
«Ευρώπη 

2020» 

Υφιστάμενη κατάσταση 
στην Ελλάδα 

Στόχοι της 
χώρας για το 

2020 

117,57 (2010) 
114,42 (2011) 
110,67 (2012) 

59,96 (2011) 
44,83 (2012) 

Απόφαση 
406/2009/ΕΚ) 

Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (ως % επί 
της μικτής τελικής 
κατανάλωσης 
ενέργειας) 

20% 8,43% (2009) 
9,73% (2010) 

11,03% (2011) 
13,83% (2012) 

 
20% με βάση το 
Ν. 3851/2010  

 

Το ΣΕΣ θέτει τις παρακάτω πέντε Κύριες Προτεραιότητες Χρηματοδότησης: 
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων 

(ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή 
την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας 

2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός 
κοινωνική ενσωμάτωση 

3. Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο 
περιβάλλον 

4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη  

5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 
Το ΣΕΣ αποτελεί πλαίσιο χρηματοδότησης μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 
τα οποία διαθέτουν τους πόρους τους σε συγκεκριμένους – ανάλογα με τη φιλοσοφία 
και τη στόχευση του κάθε Ε.Π. – Θεματικούς Στόχους (Θ.Σ.). 
Οι Θεματικοί Στόχοι, είναι οι εξής: 
 ΘΣ 1: Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας 
 ΘΣ 2: Βελτίωση της πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ), της χρήσης και της ποιότητάς τους 
 ΘΣ 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του 
τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) 

 ΘΣ 4: Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 

 ΘΣ 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης 
των κινδύνων 
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 ΘΣ 6: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων 

 ΘΣ 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές 
υποδομές δικτύων 

 ΘΣ 8: Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της 
κινητικότητας των εργαζομένων 

 ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας 
και κάθε διάκρισης 

 ΘΣ 10: Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και στη δια βίου μάθηση 

 ΘΣ 11: Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών και των 
φορέων, καθώς και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι αναφορές του ΣΕΣ για τους Θεματικούς 
Στόχους 8 και 10, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό, στο 
πεδίο της απασχόλησης και της εκπαίδευσης / κατάρτισης και δια βίου μάθησης 
αντίστοιχα. 
ΘΣ 8: Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της 
κινητικότητας των εργαζομένων 
Όσον αφορά τις κύριες αναπτυξιακές ανάγκες που υπαγορεύουν την χρήση πόρων υπό 
τον Θεματικό Στόχο 8, στο ΣΕΣ αναφέρονται οι δυσμενείς εξελίξεις στην οικονομία λόγω 
της κρίσης, οι οποίες εκτίναξαν τα ποσοστά ανεργίας (συνολική ανεργία και ανεργία 
των νέων), με αποτέλεσμα να καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε.  με τα 
υψηλότερα από αυτά να σημειώνονται στους νέους, στις γυναίκες, στους μακροχρόνια 
ανέργους και στα άτομα με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο.  
Ιδιαίτερα πλήττονται οι Νέοι εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης (Not in 
Employment, Education, Training – ΝΕΕΤ) ηλικίας 15-29 ετών, ο αριθμός των οποίων 
υπολογιζόταν σε περίπου 530.000 άτομα (την στιγμή της υποβολής και έγκρισης του 
ΣΕΣ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 
Επίσης, αναφέρεται και γενικότερα η σημαντική υποχώρηση της απασχόλησης, ενώ 
ειδικά για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναφέρεται ότι 
υπολείπεται του εθνικού μέσου όρου.  
Τέλος, για τον αγροτικό τομέα, υπάρχει η αναφορά ότι, αν και στις Περιφέρειες με 
ισχυρό αγροτικό τομέα εμφανίζεται χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας, εν τούτοις η 
απασχόληση δεν εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εισοδήματος για όλο τον 
αγροτικό πληθυσμό. 
Όσον αφορά τις παρεμβάσεις και το περιεχόμενο του ΘΣ 8, αναφέρονται τα εξής: 
Η κύρια ανάγκη χρηματοδότησης του ΘΣ 8 (από το ΕΚΤ) προκύπτει προκειμένου να 
αυξηθεί η απασχόληση, να μειωθεί σταδιακά η ανεργία και να δημιουργηθούν νέες 
βιώσιμες θέσεις εργασίας στους τομείς που η χώρα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
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Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στους νέους και στην αξιοποίηση των πόρων της 
«Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative- YEI), 
ενώ αφετηρία της υλοποίησης τα πρώτα χρόνια αποτελεί  το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων2013-2015», 
το σχέδιο δράσης «Εγγύηση για τη νεολαία» και η Εθνική Στρατηγική Απασχόλησης, 
όπως περιγράφεται αναλυτικά στο «Σχέδιο Δράσης για τη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης &  Στήριξης των ανέργων 2013-2015».  
Σύμφωνα με το ΣΕΣ, η ως άνω Στρατηγική προσδιορίζεται από τους ακόλουθους δύο 
πυλώνες: Ο πρώτος αφορά στην άμεση ανάσχεση της αύξησης της ανεργίας, μέσω 
βραχυπρόθεσμων δράσεων αντιμετώπισης επειγόντων προβλημάτων της αγοράς 
εργασίας, προσωρινού και στοχευμένου χαρακτήρα και ο δεύτερος αφορά στη 
διαμόρφωση βιώσιμων συνθηκών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και 
ενίσχυσης του αναπτυξιακού αποθέματος της οικονομίας, μέσω 
μεσο/μακροπρόθεσμων δράσεων προώθησης στην απασχόληση και δράσεων 
μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα . 
Οι Επενδυτικές Προτεραιότητες που εμπίπτουν στον Θ.Σ. 8 είναι οι εξής: 
Πρόσβαση στην απασχόληση για τους αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη 
ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση 
και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων 
Είναι η προτεραιότητα που περιλαμβάνει ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που 
στοχεύουν κυρίως στις ομάδες με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, όπως οι νέοι, οι 
μακροχρόνια άνεργοι, οι γυναίκες, οι άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα, τα 
νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο. Τα προγράμματα θα εξειδικεύονται με βάση 
τις τομεακές και περιφερειακές ανάγκες.   
Βασικό «εργαλείο» για την υλοποίηση των εν λόγω πολιτικών αποτελεί ο ΟΑΕΔ και ο 
εκσυγχρονισμός / λειτουργική αναβάθμιση αυτού. 
Όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, κύριος στόχος είναι να υποστηρίξει την 
αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και για το λόγο αυτό «η επαγγελματική 
κατάρτιση θα βασίζεται στις ανάγκες τόσο του καταρτιζομένου όσο και της αγοράς 
εργασίας και δύναται να περιέχει ένα μίγμα από βασικές δεξιότητες (generic skills), 
μεθόδους αναζήτησης εργασίας κλπ, ή και στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης 
εξειδικευμένων δεξιοτήτων στους τομείς ανάπτυξης με συγκριτικό πλεονέκτημα 
για την ελληνική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των κατοίκων 
των αγροτικών περιοχών. Τα προγράμματα θα οδηγούν στην πιστοποίηση των 
αποκτηθεισών δεξιοτήτων στη βάση των επαγγελματικών περιγραμμάτων που έχει 
εκπονήσει ο ΕΟΠΠΕΠ και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εργοδοτών». 
Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων, ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται 
εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
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Εδώ βρίσκουμε τις σχετικές παρεμβάσεις για τους Νέους στη βάση του Συστήματος 
Εγγυήσεων για τη Νεολαία (Υοuth Guarantee) και με την αξιοποίηση των πόρων της 
YEI. 
Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή 
Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων και ενίσχυσης 
δεξιοτήτων των εργαζομένων που θα συμβάλλουν στην προσαρμογή των επιχειρήσεων 
στην αλλαγή, όπως προκύπτουν από τις ανάγκες σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο και 
σε τομείς που θα αναδειχτούν από τη διαδικασία έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3). 
Επίσης, «θα προωθηθούν δράσεις πρόβλεψης και βέλτιστης διοίκησης της αλλαγής και 
της αναδιάρθρωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με στόχο το μετριασμό και τη 
συγκράτηση των όποιων αρνητικών συνεπειών στους εργαζόμενους, αλλά και σε όσους 
συνιστούν το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στην κατεύθυνση αυτή θα 
ενθαρρυνθούν και εγκαθιδρυθούν συστηματικές συνεργασίες των πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων, των ερευνητικών ινστιτούτων και των κοινωνικών εταίρων». 
Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων 
Μέσα από τις παρεμβάσεις της προτεραιότητας αυτή επιχειρείται η ανάπτυξη «της 
υγιούς επιχειρηματικότητας, η πολύπλευρη ενίσχυση της κοινωνικής και αγροτικής 
επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικότητας στους αναπτυσσόμενους ή με 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τομείς της οικονομίας». 
Εδώ συναντούμε προσεγγίσεις που αποσκοπούν και στην μόχλευση πόρων και μέσων 
(χρηματοοικονομικών πόρων και εργαλείων για τη δημιουργία νέων και καινοτόμων 
επιχειρήσεων (start up), ενώ προβλέπεται και η αξιοποίηση μηχανισμών 
συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης επιχειρηματιών καθώς και η ενίσχυση 
της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές 
περιοχές (μέσω και της συνέργειας με το ΕΓΤΑΑ), καθώς και αντίστοιχης στήριξης από 
το ΕΤΘΑ για τη στήριξη των αλιευτικών περιοχών της χώρας. 
Εν κατακλείδι και ειδικά για το ΕΚΤ (το οποίο χρηματοδοτεί Επενδυτική 
Προτεραιότητα στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΜΘ), τα κύρια αποτελέσματα του Θ.Σ. 8 
αποτυπώνονται ως εξής: 
 Μείωση της ανεργίας των ΝΕΕΤ, μείωση της ανεργίας των γυναικών , μείωση 

της ανεργίας των μακροχρόνια ανέργων, μείωση της ανεργίας των ανέργων με 
χαμηλά τυπικά προσόντα 

 Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ανέργων, αναζητούντων εργασία και 
εργαζομένων σε δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης που οδηγούν σε 
πιστοποίηση γνώσεων 

 Μείωση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας 
 Προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων σε 

επιχειρήσεις κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα και σε οικονομικούς τομείς με 
συγκριτικό πλεονέκτημα και δυναμική αύξησης των θέσεων απασχόλησης 
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 Δράσεις αναβάθμισης της κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης των πόρων, 
φυσικού περιβάλλοντος, πολιτισμού 

 

ΘΣ 10: Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και στη δια βίου μάθηση 
Οι αναπτυξιακές ανάγκες που υπαγορεύουν τη χρήση πόρων στον εν λόγω ΘΣ, 
συνοψίζονται στα εξής: 
 Η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου: παρόλο που η Ελλάδα 

σημείωσε πρόοδο στο θέμα αυτό (μειώθηκε από 15,5% το 2006 σε 13,1% το 
2011, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΣ). Παρόλα αυτά, το ποσοστό αυτό απέχει 
κατά πολύ από τον εθνικό στόχο για το 2020 που είναι 9,7% 

 Η συνέχιση της ανάγκης της υποστήριξης τις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε 
όρους εκσυγχρονισμού του σχολικού δικτύου, ανάπτυξης και αποδοτικότερης 
αξιοποίησης του εκπαιδευτικού δυναμικού, εμπέδωσης συμπεριφορών 
δημιουργικότητας, πρωτοβουλίας και συλλογικής εργασίας, καθώς και 
αποτελεσματικότερης διοίκησης και διαχείρισης του εκπαιδευτικού συστήματος 

 Αντίστοιχα παραμένει η ανάγκη υποστήριξης και εκσυγχρονισμού της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της Τεχνικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης 

 Η χαμηλή συμμετοχή των ατόμων στα προγράμματα του συστήματος δια βίου 
μάθησης 

 Η ανάγκη σύνδεσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά 
εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο πρωτογενή τομέα 

 Ο βελτίωση του στόχου ως προς την Ολοκλήρωση των σπουδών στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και εν γένει η αντιμετώπιση των αδυναμιών αυτής, 
καθώς και η αναγκαιότητα  σύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την 
αγορά εργασίας, με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της 
ανεργίας 

Όσον αφορά τις παρεμβάσεις, ο Θ.Σ. 10 «θα εστιάσει (α) στην ενδυνάμωση των δομών 
(υπηρεσιών και σχολείων) για να χειρίζονται την εισαγωγή και εμπέδωση 
παιδαγωγικών καινοτομιών και βελτιώσεων του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και (β) 
στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, έτσι ώστε οι μαθητές και νέοι 
να βελτιώσουν σημαντικά την ικανότητά τους να μαθαίνουν δια βίου, μειώνοντας τον 
κίνδυνο ανεργίας και περιθωριοποίησής τους». 
Προτεραιότητες που εμπίπτουν στον Θ.Σ. 10 αφορούν στα εξής: 
Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 
Το περιεχόμενο της προτεραιότητας είναι ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικής  για 
την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η οποία θα καλύπτει όλα 
τα επίπεδα της εκπαίδευσης. 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
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 Ανάπτυξη της συνάφειας των συστημάτων τεχνικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας με παράλληλη βελτίωση 
της ποιότητας και της ελκυστικότητας και τον εκσυγχρονισμό της τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο την προσφορά 
δεξιοτήτων σε «κρίσιμα» επαγγέλματα και τομείς προτεραιότητας της 
παραγωγικής / επιχειρηματικής βάσης και την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 

 Σχεδιασμός και αναβάθμιση προγραμμάτων με έμφαση στη μαθητεία και στην 
πρακτική άσκηση με στόχο την αμεσότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την 
αγορά εργασίας μέσω μίας ευέλικτης και προσαρμοσμένης 
μαθητείας/πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις. 

Δια Βίου Μάθηση 
Προβλέπονται παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην «ενίσχυση της πρόσβασης στη δια 
βίου μάθηση αλλά και στη  βελτίωση της αποτελεσματικότητας αυτής, την αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του πληθυσμού και τη σύνδεση της αρχικής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την αγορά εργασίας και τις ανάγκες 
των επιχειρήσεων» 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
Οι παρεμβάσεις αφορούν στη σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά 
εργασίας με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας καθώς και 
στη  στήριξη της έρευνας συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής 
Οικονομίας. 
Τα κύρια αποτελέσματα του Θ.Σ. 10 – και ειδικά για το ΕΚΤ - είναι τα εξής: 
 Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου  
 Υποστήριξη των νέων (15-24 ετών) στις φάσεις της μετάβασης μεταξύ 

εκπαιδευτικών βαθμίδων αλλά και από την εκπαίδευση στην εργασία, με 
έμφαση στην απασχόληση, τη συμβουλευτική και την επιχειρηματικότητα. 

 Ενίσχυση της συμμετοχής και της ισότιµης πρόσβασης στην εκπαίδευση των 
παιδιών µε αναπηρία και των παιδιών από ομάδες χαμηλού εισοδήματος και 
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

 Αύξηση της συμμετοχής σε προγράμματα τεχνικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 Αύξηση της συμμετοχής  στη διά βίου μάθηση 
 Αύξηση του αριθμού των φοιτητών που ολοκληρώνουν έγκαιρα τις σπουδές 

τους  
 Εξειδίκευση του ερευνητικού και επιστημονικού δυναμικού, ώστε να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και των κοινωνικών προκλήσεων  

 



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Π.Α.Μ.Θ. σε ότι αφορά την αγορά εργασίας – Μέρος Α’ 
 

165 
 

Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» 

 
Τον Ιούνιο του 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" 
με σκοπό την ενθάρρυνση μιας έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης. 
Στο κείμενο της «Στρατηγικής 2020» (Ανακοίνωση της Επιτροπής, Βρυξέλλες, 3.3.2010 
COM(2010) 2020 τελικό), αναφέρεται ότι η Ευρώπη 2020 προτάσσει τρεις 
αλληλοενισχυόμενες προτεραιότητες: 
 Έξυπνη ανάπτυξη: ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την 

καινοτομία 
 Διατηρήσιμη ανάπτυξη: προώθηση μιας πιο αποδοτικής στη χρήση πόρων, πιο 

πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας 
 Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς: μια οικονομία με υψηλή απασχόληση που θα 

επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή 
 

Η Επιτροπή προτείνει τους εξής πρωταρχικούς στόχους για την ΕΕ: 
 75% του πληθυσμού μεταξύ 20-64 ετών πρέπει να έχει απασχόληση 
 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται σε E&A 
 Οι στόχοι του «20/20/20» ως προς το κλίμα/την ενέργεια πρέπει να έχουν 

επιτευχθεί (περιλαμβανομένης της αύξησης σε 30% του ποσοστού μείωσης των 
εκπομπών εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) 

 Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την σχολική εκπαίδευση 
πρέπει να είναι μικρότερο από 10% και τουλάχιστον 40% των νέων πρέπει να 
έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 Ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια πρέπει να μειωθεί κατά 
20 εκατομμύρια 
 

Στη Στρατηγική 2020, η Επιτροπή προτείνει επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες που θα 
ενεργήσουν ως «καταλύτες» για την επίτευξη προόδου σε κάθε βασική προτεραιότητα:  
 «Ένωση καινοτομίας», για τη βελτίωση των συνθηκών-πλαίσιο και της 

πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την έρευνα και καινοτομία, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι καινοτόμες ιδέες θα μπορέσουν να μετατραπούν σε 
προϊόντα και υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας 

 «Νεολαία σε κίνηση», για την ενίσχυση των επιδόσεων των εκπαιδευτικών 
συστημάτων και τη διευκόλυνση της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας 

 «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», για την επίσπευση της ανάπτυξης των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας 

 «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους», για την 
αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων, τη στήριξη 
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της μετάβασης σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την αύξηση της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό του τομέα των 
μεταφορών και την ενθάρρυνση της ενεργειακής αποδοτικότητας 

 «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης», για τη 
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις ΜΜΕ, και τη 
στήριξη της ανάπτυξης μιας ισχυρής και βιώσιμης βιομηχανικής βάσης, ικανής 
να ασκεί ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο 

 «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», για τον εκσυγχρονισμό των 
αγορών εργασίας και την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες μέσω της δια 
βίου ανάπτυξης δεξιοτήτων με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας και την καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά 
εργασίας, μεταξύ άλλων και μέσω της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

 «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας», για τη 
διασφάλιση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, ούτως ώστε να εξαπλωθούν 
ευρέως τα οφέλη της ανάπτυξης και της απασχόλησης και τα άτομα που ζουν σε 
συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού να αποκτήσουν τα μέσα 
αξιοπρεπούς διαβίωσης και να συμμετάσχουν ενεργά στην κοινωνία 
 

Η «Στρατηγική 2020» αναλύει περαιτέρω τις τρεις προαναφερόμενες προτεραιότητες 
και  αντιστοιχίζει κάτω από αυτές τις εμβληματικές πρωτοβουλίες. 
Συγκεκριμένα: 
Έξυπνη ανάπτυξη: ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την 
καινοτομία 
Σημειώνεται ότι Έξυπνη ανάπτυξη σημαίνει ενίσχυση της γνώσης και της καινοτομίας 
ως καθοριστικών παραγόντων της μελλοντικής  ανάπτυξης της ΕΕ. Προς τον σκοπό 
αυτό, η «Στρατηγική 2020» θέτει ως βασικούς τομείς δραστηριοποίησης της Ευρώπης 
την καινοτομία, την Εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση και την Ψηφιακή 
κοινωνία.  
Οι εμβληματικές πρωτοβουλίες που εμπίπτουν στην προτεραιότητα αυτή, είναι οι εξής: 
 Ένωση καινοτομίας 
 Νεολαία σε κίνηση 
 Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη 

 
Διατηρήσιμη ανάπτυξη: προώθηση μιας πιο αποδοτικής στη χρήση πόρων, πιο 
πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας 
Σύμφωνα με τη Στρατηγική:  
«Διατηρήσιμη ανάπτυξη σημαίνει την οικοδόμηση μιας οικονομίας βιώσιμης και 
ανταγωνιστικής στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται αποδοτικά, την αξιοποίηση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα δρόμου για την ανάπτυξη νέων διαδικασιών 
και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων τεχνολογιών, την επιτάχυνση της 
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εγκατάστασης ευφυών δικτύων χρησιμοποιώντας ΤΠΕ, την εκμετάλλευση δικτύων σε 
κλίμακα ΕΕ και την ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεών 
μας, ιδίως στον μεταποιητικό τομέα και στο πλαίσιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεών μας 
καθώς και με την παροχή βοήθειας στους καταναλωτές για να αντιμετωπίζουν με 
εκτίμηση την αποδοτική χρησιμοποίηση των πόρων». 
Διατυπώνεται η πρόταση ότι η Ευρώπη πρέπει να δραστηριοποιηθεί  στην 
ανταγωνιστικότητα, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στην καθαρή και 
αποδοτική ενέργεια. 
Οι εμβληματικές πρωτοβουλίες που εμπίπτουν, είναι: 
 Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους 
 Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης 

 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς: μια οικονομία με υψηλή απασχόληση που θα 
επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή 
Σύμφωνα με τη Στρατηγική: 
«Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες μέσω 
υψηλών επιπέδων απασχόλησης, την επένδυση σε δεξιότητες, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και τον εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας, της κατάρτισης και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας που βοηθούν τους πολίτες να προετοιμαστούν και 
να διαχειριστούν τις αλλαγές με σκοπό την οικοδόμηση μιας συνεκτικής κοινωνία» 
Ως τομείς δραστηριοποίησης της Ευρώπης, συστήνονται: 
 Απασχόληση 
 Δεξιότητες 
 Καταπολέμηση της φτώχειας 

Οι εμβληματικές πρωτοβουλίες που εμπίπτουν στην προτεραιότητα αυτή, είναι οι εξής: 
 Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας 
 Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας 

 

Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Πολιτικές Απασχόλησης των Κρατών Μελών 
(Απόφαση του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010) 

 
Στην εν λόγω Απόφαση του Συμβουλίου εγκρίνονται οι εξής Κατευθυντήριες Γραμμές 
για τις Πολιτικές Απασχόλησης των Κρατών Μελών: 
Κατευθυντήρια γραμμή 7: Αύξηση της συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην 
αγορά εργασίας, μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας και προώθηση της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας 
Στην ΚΓ, αναφέρεται ότι:  
«Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με ασφάλεια που 
εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους για την αγορά εργασίας 
και να τις εφαρμόσουν, ασκώντας κατάλληλη χρήση της στήριξης του Ευρωπαϊκού 
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Κοινωνικού Ταμείου και άλλων ενωσιακών ταμείων, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας». 
Στην εν λόγω Κατευθυντήρια  γραμμή αναφέρεται  ότι πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, 
στον οποίο θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον καθορισμό των εθνικών τους στόχων 
είναι, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές θέσεις εκκίνησής και τις εθνικές ιδιαιτερότητές 
τους, μέχρι το 2020, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 
20-64 ετών να φθάσει σε 75%, ιδίως με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και την 
καλύτερη ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών. 
 
Κατευθυντήρια γραμμή 8: Ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και προαγωγή της διά βίου 
μάθησης 
Η προώθηση της παραγωγικότητας και της απασχολησιμότητας με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας, είναι στο επίκεντρο της εν λόγω ΚΓ.  Δίνεται 
έμφαση στην ποιοτική αρχική εκπαίδευση την ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση με 
συμπλήρωση με αποτελεσματικά κίνητρα ια τη διά βίου μάθηση, για απασχολούμενους  
και για  μη απασχολούμενους. 
Συστήνεται ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα για την 
αναγνώριση των ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους φραγμούς 
στην επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων, να προωθήσουν 
την απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων για τη στήριξη της δημιουργικότητας, της 
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. 
Επίσης, συστήνεται ότι τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και 
τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση στην κατάρτιση, να 
ενισχύσουν την καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης και της σταδιοδρομίας. 
Κατευθυντήρια γραμμή 9: Βελτίωση της ποιότητας και των επιδόσεων των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες και αύξηση της 
συμμετοχής στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη εκπαίδευση 
Η εν λόγω ΚΓ αναφέρεται στην ανάγκη, επένδυσης από τα κράτη μέλη στα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού της ΕΕ, που θα του επιτρέψει να ανταποκρίνεται στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων αγορών εργασίας και της κοινωνίας εν γένει. 
Οι σχετικές ενέργειες θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την προσχολική 
και σχολική εκπαίδευση μέχρι την ανώτατη εκπαίδευση, την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) και να λαμβάνουν 
επίσης υπόψη τη μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια.  
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Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών και τέλος, αναφέρεται ότι ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ στον οποίο θα 
βασιστούν τα κράτη μέλη για τον καθορισμό των εθνικών τους στόχων, λαμβάνοντας 
υπόψη τις σχετικές θέσεις εκκίνησής και τις εθνικές ιδιαιτερότητες τους, είναι να 
μειωθεί το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου κάτω του 10%, και να αυξηθεί το 
ποσοστό των ατόμων ηλικίας μεταξύ 30 και 34 ετών που ολοκληρώνουν τριτοβάθμια ή 
ισοδύναμη εκπαίδευση τουλάχιστον σε 40%. 
 
Κατευθυντήρια γραμμή 10: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας 
Στο επίκεντρο της εν λόγω ΚΓ βρίσκεται η επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης ως 
τμήμα ολοκληρωμένων στρατηγικών πρόληψη και περιορισμό της φτώχειας και για 
προαγωγή της πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία και στην οικονομία,  ενώ 
συστήνεται η αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και άλλων 
ενωσιακών ταμείων. Δίνεται έμφαση στο ρόλο και τη σημασία των δημόσιων 
υπηρεσιών ενώ γίνεται ειδική μνεία στον εκσυγχρονισμό και πλήρη ανάπτυξη των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (περιλαμβανομένων των συστημάτων 
συνταξιοδότησης και υγείας) καθώς και στην εστίαση των συστημάτων παροχών στην 
εξασφάλιση εισοδηματικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων μετάβασης και στη 
μείωση της φτώχειας, ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι μειονότητες μεταξύ των 
οποίων και οι Ρομά, τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι 
νόμιμοι μετανάστες, και οι άστεγοι. 
 
Συστήνεται ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων, 
με  προαγωγή της ισότητας των φύλων. 
Τέλος, αναφέρεται ότι ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο θα βασιστούν τα 
κράτη μέλη για τον καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, λαμβάνοντας υπόψη τις 
σχετικές θέσεις εκκίνησής τους και τις εθνικές περιστάσεις τους, η προαγωγή της 
κοινωνικής ένταξης και ειδικότερα με τη μείωση της φτώχειας, αποσκοπώντας στην 
απαλλαγή τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ατόμων από τη φτώχεια και τον αποκλεισμό. 

 

Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη Δημιουργία Νέων Θέσεων Απασχόλησης 
και τη Στήριξη των Ανέργων που εκπονήθηκε από την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) 
 

Το εν λόγω Σχέδιο Δράσης εκπονήθηκε από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
(ΟΚΕ) για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Π.Α.Μ.Θ. σε ότι αφορά την αγορά εργασίας – Μέρος Α’ 
 

170 
 

με αντικείμενο την διαμόρφωση προτάσεων αφενός για τον εξορθολογισμό των 
υλοποιούμενων πολιτικών απασχόλησης και των υφιστάμενων (την στιγμή της 
συγγραφής του Σχεδίου Δράσης, Ιούνιος 2013)  προγραμμάτων τους και αφετέρου για 
νέες στοχευμένες πολιτικές με στόχο την ανάσχεση του υψηλού ρυθμού ανεργίας. 
Η δυσμενής κατάσταση που επικρατούσε στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα (υψηλά 
ποσοστά ανεργίας (27%) και ιδιαίτερα ανεργίας των νέων (64,2%) και μακροχρόνιας 
ανεργίας (65%) υπαγόρευσε την αναγκαιότητα για την εκπόνηση του εν λόγω Σχεδίου 
Δράσης. 
Σύμφωνα με την εισαγωγή Σχεδίου Δράσης, κύριος στόχος του έργου είναι η 
προδιαγραφή συγκεκριμένων πολιτικών και μέτρων για την ενίσχυση της απασχόλησης 
και τη στήριξη των ανέργων, λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό και 
κανονιστικό πλαίσιο για την απασχόληση, τις διαγραφόμενες τάσεις στο ευρύτερο 
οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και δίνοντας έμφαση στα εξής: 
 Βελτίωση των συστημάτων αντιστοίχισης θέσεων εργασίας καθώς και 

συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, με την ενδυνάμωση και 
του ρόλου του ΟΑΕΔ, ως της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. 

 Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας των μέτρων επιδότησης 
της απασχόλησης – δημόσιοι φορείς ως εργοδότες «τελικής καταφυγής», 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας – και 
ενεργοποίησης και επανειδίκευσης των ανέργων, μεταξύ άλλων με την 
προώθηση βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων εργασίας με την ταυτόχρονη 
κατάρτιση στις επιχειρήσεις (ενδο-επιχειρησιακά). 

 Διευκόλυνση προγραμμάτων μειωμένου χρόνου εργασίας ή και διαθεσιμότητας 
με ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση, σε περιπτώσεις προσωρινής μείωσης της 
οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων. 

 Εξορθολογισμό του συστήματος καταβολής επιδομάτων ανεργίας, ώστε αυτά 
να συμβάλουν στην άμβλυνση των βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων της ανεργίας 
και τη στήριξη ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, που δεν δικαιούνται 
εξασφάλιση απέναντι στον κίνδυνο της ανεργίας. 
 

Το Σχέδιο είχε ορίζοντα εφαρμογής τη διετία Ιούνιος 2013-Μάϊο 2015 και έθετε ως 
στόχους, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τα εξής: 
 Ανάσχεση της αύξησης του ποσοστού της ανεργίας και διαμόρφωση των 

προϋποθέσεων εισόδου σε συστημικό κύκλο σταδιακής αύξησης της 
απασχόλησης 

 Γι’ αυτό, υιοθετείται ως ενδιάμεσος, μεσο-πρόθεσμος στόχος, η συστηματική 
μείωση της “μέσης διάρκειας παραμονής” στον “κύκλο ανεργίας”, όπως στο 
επόμενο σχήμα, και η μείωση του κόστους “εξόδου” από τον κύκλο αυτόν και 
εισόδου σε βιώσιμο “μονοπάτι” εκπαίδευσης και εργασίας 
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 Μείωση σε ποσοστό 5% της συμμετοχής των μακροχρόνια ανέργων στον 
συνολικό πληθυσμό των τελευταίων 

 Σταθεροποίηση της ανεργίας των νέων ως ποσοστό του ενεργού πληθυσμού και 
η ταυτόχρονη εμπέδωση τάσεων αύξησης της απασχόλησης αυτών με υψηλά 
προσόντα (πτυχιούχοι κ.λπ.) 
 

Το  Σχέδιο Δράσης, το οποίο περιλαμβάνει επείγουσες δράσεις και δράσεις με 
προαπαιτούμενο θεσμικές μεταρρυθμίσεις σε βραχυπρόθεσμο και μεσο-
/μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα αντίστοιχα, ενώ ως ομάδες στόχος ορίζονται: 
 Μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλό δείκτη απασχολησιμότητας  
 Μακροχρόνια άνεργοι που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια 
 Άνεργοι νέοι, με έμφαση στην κατάληψη της πρώτης θέσης εργασίας 
 Οικογένειες χωρίς έναν εργαζόμενο 
 Αδήλωτη εργασία, επισφαλής απασχόληση και υποαπασχόληση 

αυτοαπασχολουμένων 
 

Ειδική επικέντρωση είχε το Σχέδιο σε ανέργους που ανήκουν στις Ευπαθείς Ομάδες 
Πληθυσμού (Ευάλωτες και Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού). 
Το Σχέδιο Δράσης έλαβε υπόψη και το ευρύτερο πλαίσιο σχεδιασμού στην ΕΕ, όπως 
αποτυπώνονται στα εξής προγραμματικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
απασχόληση και την κατάρτιση: 
 Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη 
 Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με 

άφθονες θέσεις απασχόλησης» 
 Κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου 
Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας 
 

Επίσης, το Σχέδιο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο του ΟΑΕΔ ως του κατεξοχήν 
αρμόδιου Οργανισμού για την εφαρμογή της πολιτικής για «την απασχόληση και την 
καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου 
δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας, την ασφάλιση κατά της ανεργίας, την 
προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη σύνδεσή της με την 
απασχόληση, την πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των 
οικογενειών αυτού, τη χορήγηση παροχών για στεγαστική προστασία αυτού και τη 
συνδρομή στη συλλογική οργάνωση και δράση του, εν όψει της βελτίωσης του βιοτικού 
του επιπέδου». 
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Όσον αφορά τις προτάσεις Μέτρων / Δράσεων και ανάληψης Ενεργειών για την 
ενίσχυση της Απασχόλησης και τη στήριξη των Ανέργων, στο Σχέδιο περιλαμβάνονται 
τα εξής, λαμβάνοντας υπόψη τις στοχεύσεις του Σχεδίου Δράσης αλλά και με επιδίωξη 
να προετοιμασθεί η επέκταση και εμπέδωση των νέων προγραμμάτων για την επόμενη 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020: 
Μέτρο 1. Άμεσες δράσεις για τους μακροχρόνια άνεργους και τους νέους 
 ΔΡΑΣΗ  I: Προγράμματα επιδότησης της εργασίας για κοινωνικές υπηρεσίες σε 

φορείς στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος σε τοπικό επίπεδο για 
μακροχρόνια άνεργους και για άνεργους νέους (< 29 ετών)  

 ΔΡΑΣΗ ΙΙ: Πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης μέσω κουπονιών εργασίας 
(vouchers) με ευέλικτα σχήματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης για άνεργους 
νέους κάτω των 29 ετών 
 

Μέτρο 2. Κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων 
 ΔΡΑΣΗ III: Εισαγωγή και σταδιακή επέκταση σχημάτων «Μαθητείας» 

(ταυτόχρονης εκπαίδευσης και εργασίας-πρακτικής) στην Τεχνική – 
Επαγγελματική Εκπαίδευση (με την αναβάθμιση του Απολυτηρίου) 

 ΔΡΑΣΗ IV: Εισαγωγή και σταδιακή επέκταση σχημάτων «Μαθητείας» 
(ταυτόχρονης εκπαίδευσης και εργασίας-πρακτικής) στη Μεταλυκειακή, μη 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
 

Μέτρο 3. Ανασχεδιασμός του ΟΑΕΔ 
 ΔΡΑΣΗ V: Πρόγραμμα αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης υπηρεσιών Ο.Α.Ε.Δ. 

 
Μέτρο 4. Εδραίωση και αξιοποίηση του Κοινωνικού Διαλόγου και της 
Διαβούλευσης 
 ΔΡΑΣΗ VI: Πιλοτική Δράση για τον Κοινωνικό Διάλογο μέσω της προετοιμασίας 

τοπικών συμφώνων δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, της ανάπτυξης αξιόπιστων 
μηχανισμών για την αποτίμηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας (& πλαίσια 
προσόντων) και πρωτοβουλιών εμπέδωσης 
 

Μέτρο 5. Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία  
 ΔΡΑΣΗ VII: Πρόγραμμα στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας και 

Επιχειρηματικότητας 
Μέτρο 6. Ενέργειες που στοχεύουν στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ή σε ένα 
ολοκληρωμένο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο (απαιτούν περαιτέρω 
τεκμηρίωση) 
 ΔΡΑΣΗ VΙΙΙ: Εισαγωγή και σταδιακή επέκταση σχημάτων «Μαθητείας» 

(ταυτόχρονης εκπαίδευσης και εργασίας-πρακτικής) στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση (επόμενη Προγραμματική Περίοδος) 
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 ΔΡΑΣΗ IX: Ασφαλιστική κάλυψη εργαζομένων μεγάλης ηλικίας για τη 
συμπλήρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που εντάσσονται σε 
προγράμματα εθελουσίας εξόδου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν 
το συνολικό κόστος συμπεριλαμβανόμενου και του ασφαλιστικού για τη 
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των αποχωρούντων 

 ΔΡΑΣΗ X: «Ατομικός Λογαριασμός» ασφάλισης έναντι της ανεργίας 
ανεξαρτήτως τύπου ατομικής σύμβασης εργασίας 

 ΔΡΑΣΗ XI: Ρυθμιστικές παρεμβάσεις που θα διασφαλίζουν την ύπαρξη 
λειτουργικών πλαισίων ποιότητας σε σχήματα ενδο-επιχειρησιακής κατάρτισης 
σε συνδυασμό με απασχόληση και υιοθέτηση σχημάτων ενδο-επιχειρησιακής 
κατάρτισης σε όλες τις ενέργειες / προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης 

 ΔΡΑΣΗ XII: Ρυθμιστικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης συστήματος μικροπιστώσεων 
υπέρ της επιχειρηματικότητας και τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης. 

 

 

5.4  Το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» 
 
Εισαγωγή 
Όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ο στόχος του εν 
λόγω ΕΠ είναι: 
«η αντιμετώπιση της ανεργίας, με εστίαση στη δημιουργία ποιοτικών δυνατοτήτων 
εκπαίδευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων και βιώσιμης απασχόλησης για όλους και γνώμονα 
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής». 
Καθώς το εν λόγω Ε.Π. έχει προκύψει ως «συνένωση» των Ε.Π. του Υπουργείου 
Εργασίας και του Υπουργείου Παιδείας, της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, ο 
παραπάνω στόχος εξυπηρετείται μέσα από δράσεις και παρεμβάσεις που εστιάζουν 
τόσο στην αγορά εργασίας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όσο και σε 
παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα. 
Αυτό αποτυπώνεται και στην αρχιτεκτονική του Ε.Π., όπου οι Άξονες Προτεραιότητας 1 
έως 5 «αντιστοιχούν» στο τμήμα που εξυπηρετεί πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας, 
ενώ οι Άξονες  Προτεραιότητας 6-9 αντιστοιχούν στις πολιτικές του Υπουργείου 
Παιδείας. 
Το ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΜΒ, ως τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καλύπτει το σύνολο των 
Περιφερειών της Χώρας, δηλαδή και τους τρεις τύπους Περιφερειών, δηλαδή: 
 Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 
 Περιφέρειες σε Μετάβαση 
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 Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, κατηγορία στην οποία ανήκει και η 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
 

Το εν λόγω Ε.Π. χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
και εμπεριέχει και τους πόρους για την Πρωτοβουλία Απασχόλησης για τους Νέους 
(Youth Employment Initiative). Οι παρεμβάσεις, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του, 
απαντούν, σε σύνολο χώρας, στις εξής Αναπτυξιακές Ανάγκες, ανά τομέα. 
Αγορά Εργασίας: 
 Λήψη άμεσων, βραχυπρόθεσμων μέτρων καταπολέμησης της ανεργίας και 

ενίσχυση της απασχόλησης για το σύνολο του εργατικού δυναμικού σε όλες τις 
Περιφέρειες της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικές ομάδες με μεγάλα 
ποσοστά ανεργίας (μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, άνεργοι 30-44 ετών). 

 Ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο 
την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, ιδίως άτομα με χαμηλά τυπικά προσόντα. 

 Μείωση της ανεργίας των νέων 15 έως 29 ετών, ιδίως των νέων εκτός δομών 
εκπαίδευσης, κατάρτισης ή εργασίας, με τη διευκόλυνση της εισόδου στην 
αγορά εργασίας και την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. 

 Συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. 
 Εκσυγχρονισμός και περαιτέρω ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας. 
 Ένταξη ή/και επανένταξή στην αγορά εργασίας ωφελούμενων στο πλαίσιο της 

πιλοτικής εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. 
 Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων 

του πληθυσμού, μέσω και της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας 
 

Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση: 
 Καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. 
 Αναβάθμιση και διασύνδεση των συστημάτων Τεχνικο – επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης με την αγορά εργασίας. 
 Προώθηση της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. 
 Ενδυνάμωση των δεσμών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας 

και τον επιχειρηματικό κόσμο. 
 Ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης μέσω της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας και της 
ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού. 

 Αναβάθμιση του συστήματος διά βίου μάθησης και αύξηση της συμμετοχής σε 
αυτήν. 

Οι παρεμβάσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας για την Αγορά Εργασίας 
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ΑΠ 1 Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της 
πρόνοιας 

Περιεχόμενο: 
Ο εν λόγω Άξονας Προτεραιότητας αναπτύσσει τις παρεμβάσεις του ως προς την 
δημιουργία  ή/και αναβάθμιση συστημάτων της δημόσιας διοίκησης καθώς και για την 
ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ένταξης και 
ενσωμάτωσης. 
Επίσης, περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής των 
κοινωνικών εταίρων καθώς και τριτοβάθμιων συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν 
ομάδες που βιώνουν διακρίσεις ή/και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, στις 
παρεμβάσεις της αγοράς εργασίας. 
Οι  Συστημικές Παρεμβάσεις που εμπεριέχονται στον ΑΠ 1 – ορισμένες από τις οποίες 
είναι σε συνέχεια αντίστοιχων παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν την ΠΠ 2007-2013 από 
το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας -  έχουν ως εξής: 
Συστημική Παρέμβαση 1: Ολοκληρωμένο Σύστημα Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς 
Εργασίας 
Πρόκειται για Παρέμβαση η οποία συνίσταται στη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού 
διάγνωσης της αγοράς εργασίας, και η οποία συνδέεται και με την εκπόνηση της 
παρούσας μελέτης. 
Συστημική Παρέμβαση 2: Επιχειρησιακή και Λειτουργική Αναδιοργάνωση ΟΑΕΔ 
Στην εν λόγω Παρέμβαση προβλέπεται η επιχειρησιακή αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ με 
στόχο μία ολική αναπροσαρμογή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. 
Συστημική Παρέμβαση 3: Μηχανισμός Επιτήρησης της Αγοράς Εργασίας / Σώμα 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 
Εδώ προβλέπεται η κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης 
εργασίας. 
Συστημική Παρέμβαση 4:. Ανάπτυξη και λειτουργία Μηχανισμού για την 
αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, 
προστασίας και κοινωνικής συνοχής 
Στην εν λόγω Συστημική Παρέμβαση, προβλέπεται η λειτουργική ολοκλήρωση του 
Μηχανισμού για το συντονισμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των δράσεων 
για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση με στόχο την προστασία των ευάλωτων 
ευπαθών ομάδων και την αποφυγή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Με 
τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται και ο ανασχεδιασμός των πολιτικών και δράσεων 
κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διαμορφούμενες κάθε φορά ανάγκες. 
Συστημική Παρέμβαση 5:  Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
Αφορά στην ολοκλήρωση του πλαισίου για την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας 
καθώς και στο σχεδιασμό και συντονισμό  παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
πολιτικών και ενεργειών ανάπτυξης και ενίσχυσης της. 



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Π.Α.Μ.Θ. σε ότι αφορά την αγορά εργασίας – Μέρος Α’ 
 

176 
 

Συστημική Παρέμβαση 6: Αναβάθμιση, επέκταση και λειτουργική ολοκλήρωση 
παρεμβάσεων στους τομείς της απασχόλησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κοινωνικής προστασίας 
Αφορά στη λειτουργία συστημάτων που πρωτίστως θα παρέχουν υπηρεσίες σε επίπεδο 
πρόληψης και θα διασφαλίζουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με επίκεντρο τον πολίτη. 
 
Συμπεράσματα: 
Σε σχέση με τον διάγνωση αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας της 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς την ανάπτυξη μόνιμου μηχανισμού 
επικαιροποίησης αυτών, προκύπτει η ιδιαίτερη σημαντικότητα και βαθμός σύνδεσης 
ορισμένων από τις προαναφερθείσες Συστημικές Παρεμβάσεις του ΑΠ 1 του ΕΠ 
ΑΝΑΔΕΔΒΜ. 
Συγκεκριμένα, η Σ.Π. 1 συνδέεται άμεσα, εφόσον ο μηχανισμός διάγνωσης της αγοράς 
εργασίας που προωθεί το ΕΠ, έχει τον ίδιο στόχο (αλλά σε εθνικό επίπεδο) με την 
αντίστοιχη προσπάθεια που γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας από την ΑΜΘ. Συνεπώς, 
είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει οι δύο μηχανισμοί να συνδεθούν (ήδη από το στάδιο της 
εκπόνησης των προδιαγραφών ανάπτυξης αυτών) προκειμένου να αναπτυχθούν σε 
κοινή βάση και στη συνέχεια να αλληλοτροφοδοτούνται, προκειμένου να αποφευχθούν 
επικαλύψεις ή απώλεια δεδομένων, αλλά και να επιτευχθεί καταμερισμός ενεργειών και 
οικονομίες κλίμακας. 
Πέραν της ΣΠ 1, υπάρχει σύνδεση και συνάφεια του έργου της Περιφέρειας ΑΜΘ και με 
τις ΣΠ 2 και 4, εφόσον: 

 ο ΟΑΕΔ και οι Υπηρεσίες Απασχόλησης που υπάγονται σε αυτόν, αποτελούν 
βασικού «τροφοδότες» σε στοιχεία και δεδομένα σχετικά με το εργατικό 
δυναμικό, την εξέλιξη της ανεργίας και της απασχόλησης αλλά και τις ανάγκες 
του ανθρώπινου δυναμικού και του κόσμου των επιχειρήσεων 

 οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης του κοινωνικού 
αποκλεισμού, εμπεριέχουν και «ενεργητικά» στοιχεία, όπως το ζήτημα της 
προώθησης στην απασχόληση, μέσω της οποίας σε πολλές περιπτώσεις 
επιτυγχάνεται η άρση του κοινωνικού, οικονομικού ή και άλλου αποκλεισμού 
για τα ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. 

Σημειώνεται επίσης και η βαρύτητα της ΣΠ 5, δεδομένου ότι η Κοινωνική Οικονομία 
αποτελεί ένα – σχετικά νέο – ιδιαίτερα δυναμικό πεδίο δημιουργίας απασχόλησης, με 
προφανείς επιπτώσεις στην εμφάνιση νέων αναγκών στην αγορά εργασίας. 
Τέλος, η ΣΠ 6 πρέπει να συνδεθεί με την προσπάθεια της μελέτης και του μηχανισμού 
διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας της ΑΜΘ, δεδομένου ότι προβλέπει 
παρεμβάσεις στο πεδίο της απασχόλησης με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία της 
αγοράς εργασίας και την προώθηση διακριτών πληθυσμιακών ομάδων. 
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ΑΠ 2 Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων 
ανθρώπινου δυναμικού 

Περιεχόμενο 
Ο εν λόγω Άξονας Προτεραιότητας, έχει στο επίκεντρο των παρεμβάσεων του την 
αντιμετώπιση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ισότιμη πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας, καθώς και τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας με έμφαση 
σε τομείς που η χώρα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
Στοχεύει κυρίως στις ομάδες του πληθυσμού που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά 
ανεργίας (μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα, άνεργοι 
30-44 ετών). Επίσης, υποστηρίζει δράσεις για την κοινωνική ένταξη και την 
καταπολέμηση της φτώχειας, μέσω κυρίως της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας 
και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων 
στήριξης των ωφελουμένων της πιλοτικής εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. 
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται, ανά Θεματικό Στόχο, είναι οι εξής: 
Θεματικός Στόχος 8 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης 
και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» 
Επενδυτική Προτεραιότητα 8i 
Στη συγκεκριμένη ΕΠ, υπάρχουν παρεμβάσεις ως προς τους εξής ειδικούς στόχους: 
ΕΣ: Πρόσβαση των ανέργων στην απασχόληση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, 
γυναίκες και ανέργους 30 έως 44 ετών 
Οι δράσεις που προβλέπονται αφορούν σε βραχυπρόθεσμα μέτρα για την 
καταπολέμηση της ανεργίας καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης για το σύνολο 
του εργατικού δυναμικού, με ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες με μεγάλα ποσοστά ανεργίας 
(μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, άνεργοι 30-44 ετών). 
Προς αυτή την κατεύθυνση, οι ενδεικτικοί τύποι δράσεων που έχουν προβλεφθεί είναι 
οι εξής: 
 Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας: Αφορά στη δημιουργία απασχόλησης 

προσωπικού για πέντε μήνες, σε Δήμους, Περιφέρειες και άλλες Δημόσιες 
Υπηρεσίες. 

 Προγράμματα δημιουργίας Νέων Θέσεων Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα 
για ανέργους και για ειδικές ομάδες ανέργων:  Αφορά στη δημιουργία 
εξαρτημένων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα. 
 

ΕΣ: Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με 
έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους  και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 
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Εδώ, στόχο αποτελεί αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων που λαμβάνουν 
πιστοποίηση, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, τις γυναίκες και τους άνεργους 
που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Οι ενδεικτικοί τύποι δράσεων, έχουν ως εξής: 
«Στοχευμένα Προγράμματα κατάρτισης - σε κλάδους αιχμής της ελληνικής 
οικονομίας, που οδηγούν σε πιστοποίηση»: Αφορά την κατάρτιση (η οποία οδηγεί 
σε πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων), με 
επικέντρωση στους κλάδους της οικονομίας που προσδιορίζονται στο ΕΣΠΑ 2014 -2020 
καθώς και σε συνάφεια με τις ανάγκες που θα προκύψουν από το προαναφερόμενο 
Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας. 
 
Συμπεράσματα: 
Οι παραπάνω αναφερόμενες δράσεις, είναι εμφανές ότι αφορούν και την Περιφέρεια 
της ΑΜΘ, δεδομένου του «εθνικού χαρακτήρα» του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ. Ορισμένες μάλιστα, 
έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται (κοινωφελής εργασία, προγράμματα επιταγών 
κατάρτισης) στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, ως 
εμπροσθοβαρείς δράσεις. 
Συνεπώς, προδιαγράφουν και για την Περιφέρεια ΑΜΘ κλάδους και ειδικότητες, μέσω 
της υλοποίησης των εν λόγω παρεμβάσεων, αναμένεται να υπάρξει είτε  προώθηση της 
απασχόλησης (π.χ. μέσω του προγράμματος ΝΘΕ) είτε ενίσχυσης  των προσόντων και 
δεξιοτήτων, μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης. 
Συγκεκριμένα αναφέρονται οι  9 αναπτυξιακοί κλάδοι προτεραιότητας που 
αναφέρονται στο εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2014-2020 (για προγράμματα ΝΘΕ και 
κατάρτισης) αλλά και επιμέρους κλάδοι – τομείς που σχετίζονται με την υλοποίηση της 
Κοινωφελούς Εργασίας (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υγεία, χρήση ΤΠΕ, εκπαίδευση, κλπ). 
 
Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv 
Στον Αξονα 2, στην ΕΠ 8iv υπάρχει η πρόβλεψη για τις δράσεις: 
 «Προγράμματα για την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής 

ζωής»: αφορά την παροχή θέσης φύλαξης σε άτομα (κυρίως γυναίκες) των 
τέκνων τους, σε παιδικούς, βρεφικούς κλπ σταθμούς, προκειμένου να 
ανταπεξέλθουν στον δύσκολο ρόλο του συνδυασμού επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής. 

 «Προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στις επιχειρήσεις», 
για την προαγωγή και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις 
ευθύνης στις επιχειρήσεις και την ενίσχυση  της προσαρμογής των εργαζομένων 
γυναικών και των γυναικών επιχειρηματιών στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του 
εργασιακού περιβάλλοντος και την προώθηση των πολιτικών Ισότητας στις 
Επιχειρήσεις. 

Συμπέρασμα: 
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Αυτές οι δράσεις, προδιαγράφουν και μία ενίσχυση προς το γυναικείο φύλο όσον αφορά 
την προώθηση στην απασχόληση ή την διασφάλιση της εργασιακής κατάστασης των 
γυναικών. Σαφώς είναι μία παράμετρος που θα επηρεάζει την διαμόρφωση των 
αναγκών της αγοράς εργασίας, ως προς την ομότιμη πρόσβαση των δύο φύλων, παρά 
το γεγονός ότι οι δράσεις δεν έχουν κλαδική στόχευση. 
 
Θεματικός Στόχος 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης» 
Επενδυτική Προτεραιότητα 9i 
Στην εν λόγω ΕΠ, ο ΑΠ 2 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΜΒ περιλαμβάνει τις κάτωθι παρεμβάσεις: 
Ειδικός Στόχος: Βελτίωση ευκαιριών ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας 
ωφελούμενων της πιλοτικής εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. 
Πρόκειται για παρεμβάσεις που συνδέονται με την πιλοτική εφαρμογή του Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος, προκειμένου να επιτύχουν την προώθηση και σύνδεση των 
ωφελουμένων από το ΕΕΕ στην αγορά εργασίας. 
Συγκεκριμένα, προβλέπονται οι εξής δράσεις: 
 Συμβουλευτική 
 Κατάρτιση 
 Τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας 

 
Επενδυτική Προτεραιότητα 9v 
ΕΣ: Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας 
κοινωνικών επιχειρήσεων 
Σε αυτή την ΕΠ του ΘΣ 9 προβλέπονται παρεμβάσεις για την ενίσχυση του τομέα της 
Κοινωνικής Οικονομίας. Στόχος είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της 
δημιουργίας και λειτουργίας επιχειρήσεων ΚΟ, ενώ η στόχευση είναι κυρίως σε 
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. 
Προβλέπονται, ενδεικτικά, οι εξής δράσεις: 
 «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων»: Η δράση αφορά στη λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών 
Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι η δράση ενεργοποιήθηκε ως εμπροσθοβαρής, 
αλλά η σχετική πρόσκληση για υποβολή προτάσεων διακόπηκε στη φάση της 
αξιολόγησης. Επίσης, είναι σημαντική η πρόβλεψη για ανάληψη της λειτουργίας 
τους, μετά το 2016, από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

 Σύσταση Ταμείου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (μικροπιστώσεις-
ανακυκλούμενες πιστώσεις). 

 Ενίσχυση για την έναρξη δραστηριότητας και τη λειτουργία των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, μέσω επιχορηγήσεων ή/και με την 
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αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, εταιρικά μερίδια, 
κουπόνια λήψης υπηρεσιών. 
 

Η δεύτερη και τρίτη δράση αποτελούν στην ουσία χρηματοδοτικά εργαλεία ή 
παρεμβάσεις χρηματοδοτικής ενίσχυσης των κοινωνικών επιχειρήσεων (μέσω 
επιχορηγήσεων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την ενίσχυση για αγορά 
εξοπλισμού και την επιδότηση αγοράς εταιρικών μεριδίων ή προωθώντας την 
υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρηματιών μέσω voucher, την ενίσχυση της 
κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω της 
χορήγησης κοινωνικών voucher, καθώς και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων σε κοινωνικές επιχειρήσεις). 
 
Συμπεράσματα για ΘΣ 9: 
Οι παρεμβάσεις που αναφέρθηκαν στα δύο πεδία του ΘΣ 9 (υποστήριξης των 
ωφελουμένων του ΕΕΕ και υποστήριξης δημιουργίας και λειτουργίας επιχειρήσεων της 
Κοινωνικής Οικονομίας), σηματοδοτούν και συγκεκριμένους ωφελούμενους καθώς και 
δυνάμει κλάδους προς τους οποίους θα κατευθυνθούν και οι σχετικές παρεμβάσεις. Οι 
παρεμβάσεις αυτές με τη σειρά τους είναι εύλογο ότι θα επηρεάσουν σημαντικά τις 
περιφερειακές αγορές εργασίας. Ενδεικτικά, είναι λογικό ότι θα επιφέρουν τόνωση της 
«προσφοράς» εργατικού δυναμικού (π.χ. μέσω των παρεμβάσεων συμβουλευτικής και 
κατάρτισης για τους ωφελούμενους του ΕΕΕ), αύξηση της ζήτησης εργαζομένων (μέσω 
της δημιουργίας επιχειρήσεων της ΚΟ και της τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας 
ωφελουμένων του ΕΕΕ). 
Οι αναμενόμενες αυτές αλλαγές, συνδέονται και επηρεάζουν και την λειτουργία της 
προσπάθειας (μελέτη διάγνωσης των αναγκών της αγορά εργασίας και μηχανισμός 
επικαιροποίησης αυτής) της Περιφέρειας ΑΜΘ: οι προαναφερόμενες παράμετροι 
(ζήτηση και προσφορά εργατικού δυναμικού, οι νέες επιχειρήσεις, οι νέες θέσεις 
εργασίας) θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο δυναμικής εξέτασης και 
παρακολούθησης από τον Μηχανισμό, προκειμένου να δίνει τη δυνατότητα στους 
ιθύνοντες αυτού – και κατ επέκταση στην Περιφέρεια ΑΜΘ – να επικαιροποιεί την 
κατάσταση και να μπορεί διαγνώσει τις τάσεις που σχηματίζονται. 

 

ΑΠ 3 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών 

Περιεχόμενο 
Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση της διαρκώς 
αυξανόμενης ανεργίας των νέων και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται εκτός εργασίας, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Employment Education, Training – NEETS) καθώς  
και στη βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων 
ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιμέρους ομάδας στόχου. 
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Εργαλεία για τον παραπάνω στόχο, πέραν από τους πόρους του ΕΚΤ, είναι η 
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative), καθώς και 
το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για το Σύστημα Εγγυήσεων για τη Νεολαία (Youth 
Guarantee Implementation Plan). 
Οι ενδεικτικές δράσεις που προβλέπουν την στήριξη από το ΕΚΤ μετά την απορρόφηση 
των πόρων της ΠΑΝ (προβλεπόμενη έναρξη μετά την απορρόφηση των πόρων της 
ΠΑΝ), εμπίπτουν στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii και είναι οι εξής: 
 Προγράμματα απασχόλησης για τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας με 

ωφελούμενους νέους ηλικίας έως 29 ετών μέσω της επιδότησης μισθολογικού ή 
μη-μισθολογικού κόστους από εργοδότες ή επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. 

 Προγράμματα κατάρτισης – απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, που θα 
περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση των ωφελουμένων, πρακτική άσκηση σε 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και υπηρεσίες υποστήριξης και 
συμβουλευτικής καθοδήγησης των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
πρακτικής άσκησης. 

 Προγράμματα για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας. 
 

Όσον αφορά την αξιοποίηση των πόρων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 
Νέων (Παν), οι σχετικές παρεμβάσεις κατηγοριοποιούνται κάτω από σχετικούς 
Ειδικούς Στόχους για τις ηλικιακές κατηγορίες νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, 15-24 και 25-29 ετών. 
Για τους Νέους ηλικίας 15-24 ετών, και μέσω του Σχεδίου Δράσης «Εγγύησης για τη 
Νεολαία» προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις ανά ηλικιακή ομάδα και με βασικό φορέα 
υλοποίησης τον ΟΑΕΔ: 
 ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών: οι δράσεις του Σχεδίου στοχεύουν στην παροχή 

«ποιοτικής προσφοράς» που θα αφορά είτε στην απόκτηση βασικών 
προσόντων μέσω της επανένταξης τους στην εκπαίδευση, είτε στην παροχή 
κατάλληλων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ή μαθητείας 
προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για την 
είσοδο και μακροπρόθεσμη παραμονή τους στην αγορά εργασίας. 

 ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών: οι δράσεις του Σχεδίου στοχεύουν στην παροχή 
«ποιοτικής προσφοράς» που θα αξιοποιεί τα προσόντα τους και τις δεξιότητες 
τους και θα αφορά στην παροχή κατάλληλων προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης, στην προώθηση τους στην απασχόληση, στην απόκτηση πρώτης 
εργασιακής εμπειρίας και στην παροχή ευκαιριών για αυταπασχόληση, με στόχο 
την μακροπρόθεσμη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους. 
 

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις, για τους νέους έως 24 ετών, αναπτύσσονται στους εξής 
πέντε βασικούς κύκλους δράσεων: 
Προγράμματα Μαθητείας, με ενδεικτικούς τύπους δράσεων: 
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 Πρόγραμμα Μαθητείας στις Επαγγελματικές Σχολές του ΟΑΕΔ 
 Πειραματικά σχολεία επαγγελματικής κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) 

 
Προγράμματα κατάρτισης, σε ειδικότητες τομέων αιχμής της ελληνικής οικονομίας 
που θα καταλήγουν σε πιστοποίηση 
Δράσεις Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (προγράμματα απασχόλησης για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και επιταγή εισόδου στην 
αγορά εργασίας για την απόκτηση πρώτης επαγγελματικής εμπειρίας) 
Δράσεις Επιχειρηματικότητας, με διάφορους τύπους δράσεων για την προώθηση 
των νέων στην αυταπασχόληση και την επιχειρηματικότητα 
Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης, με στόχο την επιλογή της κατάλληλης 
παρέμβασης κατάρτισης ή απασχόλησης ή/και αυτό-απασχόληση», σύμφωνα με το 
προφίλ του κάθε ωφελούμενου, όπως αυτό διαπιστώνεται μέσα από τη διαδικασία της 
εξατομικευμένης προσέγγισης. 
Για την ηλικιακή ομάδα νέων 25-29 ετών, οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις  του ΑΠ είναι 
οι εξής: 
Δράσεις Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, με ενδεικτικούς τύπους δράσεων: 
 Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής 

εμπειρίας 
 Πρακτική άσκηση ανέργων τέως υποτρόφων του ΙΚΥ σε φορείς /Οργανισμούς / 

επιχειρήσεις του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα 
 Πρόγραμμα απασχόλησης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για νέους 

ηλικίας 25 έως 29 ετών με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για 
νέους ανέργους μέσω της επιδότησης μισθολογικού ή μη-μισθολογικού κόστους 
από εργοδότες ή επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 
 

Δράσεις Επιχειρηματικότητας, με ενδεικτικούς τύπους δράσεων: 
 Πρόγραμμα προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω της 

προώθησης της καινοτομίας και παροχής συμβουλευτικής για τη δημιουργία 
start ups με στόχο την ενίσχυση της νεανικής καινοτομικής 
επιχειρηματικότητας 

 
Συμπεράσματα: 
Οι δράσεις για τους νέους έως 29 ετών που έχουν περιγραφεί στο πλαίσιο του ΑΠ 2 (με 
χρήση πόρων ΕΚΤ και χρήση πόρων της ΠΑΝ), περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα 
παρεμβάσεων: μαθητεία, κατάρτιση, απασχόληση, αυταπασχόληση, 
επιχειρηματικότητα, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, κλπ. Οι σχετικές χρηματοδοτήσεις 
καθώς και η υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων, είναι αυτονόητο ότι – όπως και 
στις προηγούμενες περιπτώσεις – επιδρούν στην αγορά εργασίας στο πεδίο της 
ζήτησης ειδικοτήτων, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας αλλά και στο πεδίο της 
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αύξησης των δεξιοτήτων και προσόντων του εργατικού δυναμικού, στην προκειμένη 
περίπτωση των Νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης 15-29 ετών.  
Αυτές οι επιπτώσεις αποτελούν αντικείμενο παρακολούθησης του μηχανισμού 
διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας ΑΜΘ, συνεπώς οι σχετικές 
δράσεις θα πρέπει να παρακολουθούνται κατά το σχεδιασμό και την υλοποίησή τους 
προκειμένου να υπάρχει επικαιροποιημένη εικόνα για τις όποιες αλλαγές και 
επιπτώσεις επιφέρουν ή/και προϋποθέτουν. 
 

ΑΠ 6 Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού 
συστήματος 

Περιεχόμενο 
Ο ΑΠ 6 (οποίος μαζί με το ΑΠ 7 του ΕΠ ανήκουν στο πεδίο παρεμβάσεων του 
Υπουργείου Παιδείας),θέτει ως προτεραιότητες τη βελτίωση της ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την ενίσχυση της 
Έρευνας και της Καινοτομίας που εξυπηρετεί τη βελτίωση της ποιότητας της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Η αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η ενίσχυση της προσχολικής  
εκπαίδευσης και η διεύρυνση του «Νέου Σχολείου» αποτελούν τις βασικές δράσεις για 
τη βελτίωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η υποστήριξη 
των φοιτητών για έγκαιρη ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών με ευέλικτα 
χρηματοδοτικά εργαλεία και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης, η 
ενδυνάμωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού των Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από πλαίσιο διασφάλισης 
ποιότητας αναμένεται να συμβάλλουν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της 
ανταγωνιστικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Οι σχετικές ενδεικτικές δράσεις που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 6, είναι οι εξής, ανά 
Ειδικό Στόχο στις δύο Επενδυτικές Προτεραιότητες 10i και 10ii. 
Ε.Σ. Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές με 
υψηλά ποσοστά ΠΕΣ 
 Ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής 

και τη μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευση, 
που απευθύνονται κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (μετανάστες, ρομά, 
κλπ) 

 Διαπολιτισμική εκπαίδευση 
 

Ε.Σ. Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου – 
Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης 
 Νέο Σχολείο - Σχολείο του 21ου αιώνα, με αντικείμενο την επέκταση της 

μεταρρύθμισης στα Γυμνάσια, την αναβάθμιση του θεσμού του ολοήμερου 
σχολείου καθώς και την ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση προγραμμάτων σπουδών. 
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 Ψηφιακό Σχολείο  (δημιουργία, διάθεση και αξιοποίηση ψηφιακού 
εκπαιδευτικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών 
εκπαιδευτικών πόρων) 

 Δράσεις Ειδικής αγωγής – Παράλληλη στήριξη ΑμεΑ 
 Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων – ΑΔΙΠΔΕ 
 Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση προγραμμάτων σπουδών - προμήθεια και 

παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 
 

Ε.Σ. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 
εκπαιδευτικών 
 Δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην χρήση και την ενσωμάτωση των 

νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 
  Δράσεις επιμόρφωσης ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για ΑμεΑ. 

 
Ε.Σ. Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση 
 Ενίσχυση της ποιότητας στην προσχολική εκπαίδευση (μέσω της ανάπτυξης 

εκπαιδευτικού υλικού και προγραμμάτων εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής 
ηλικίας καθώς και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού) 
 

Ε.Σ. Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ενίσχυση της 
ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
 Δράσεις υποστήριξης φοιτητών για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών 
 Αξιολόγηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΜΟΔΙΠ / ΑΔΙΠ) 

 
Ε.Σ. Ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της ενδυνάμωσης του 
ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού 
 Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας 
 Ενίσχυση προγραμμάτων μεταπτυχιακής και διδακτορικής έρευνας 
 Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 
Συμπεράσματα: 
Οι παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 6, αν και δεν παρεμβαίνουν ευθέως στην 
αγορά εργασίας, εν τούτοις δημιουργούν το απαραίτητο υπόβαθρο σε όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης (από την προσχολική έως και την τριτοβάθμια εκπαίδευση) προκειμένου 
αφενός να μην χάνεται ανθρώπινο δυναμικό κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, 
αφετέρου να «παραχθούν» όσο το δυνατό πιο καλά καταρτισμένα και εκπαιδευμένα 
άτομα, πριν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. 
Υπό το πρίσμα αυτό, οι σχετικές παρεμβάσεις είναι σκόπιμο να τεθούν υπόψη του 
μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας της ΑΜΘ, εφόσον ο ανθρώπινος 
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παράγοντας είναι πάντα στη βάση της κάθε διαδικασίας και εξελίξεων στο πεδίο της 
απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. 
 

ΑΠ 7 Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας 

Περιεχόμενο 
Ο ΑΠ 7 εστιάζεται στην ανάπτυξη του συστήματος της διά βίου μάθησης με στόχο τόσο 
την ενδυνάμωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ενήλικου  
πληθυσμού και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας εκπαίδευσης, όσο και τη διευκόλυνση  
της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την εφαρμογή πλαισίων και 
συστημάτων αναγνώρισης προσόντων και διά βίου συμβουλευτικής. Επιπλέον, 
σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η σύνδεση των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με την αγορά εργασίας, μέσω της ενίσχυσης της αρχικής επαγγελματικής 
κατάρτισης, της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και της μαθητείας καθώς και 
της πρακτικής άσκησης των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Οι σχετικές ενδεικτικές δράσεις που περιλαμβάνονται στον ΑΠ 7, είναι οι εξής, ανά 
Ειδικό Στόχο στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 10iii και  10 iv: 
Ε.Σ. Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της διά βίου μάθησης και της 
συμμετοχής σε αυτήν του πληθυσμού (16-66+ ετών), με πιστοποίηση προσόντων και 
διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης 
 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 
 Δράσεις Διά Βίου Μάθησης (Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Δήμοι) 
 Περαιτέρω ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 
 Περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης 

Εκροών μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης  
 Επέκταση συστήματος συμβουλευτικής & επαγγελματικού προσανατολισμού 
 Εφαρμογή εθνικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαδικασιών 

αξιολόγησης στη δια βίου μάθηση και στη δια βίου ΣΥΕΠ 
 
Ε.Σ. Αύξηση των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων που συμμετέχουν σε προγράμματα 
μαθητείας 
 Ανασχεδιασμός των Προγραμμάτων Μαθητείας για 150 

ειδικότητες/επαγγέλματα 
 Εκπόνηση/Αναβάθμιση Προγραμμάτων σε όλες τις ειδικότητες των ΣΕΚ και των 

ΙΕΚ 
 
 Αναβάθμιση της διδακτέας ύλης και των εγχειριδίων των ειδικοτήτων του ΕΠΑΛ 
 Πρακτική άσκηση Ναυτικών Ακαδημιών 
 Ανάπτυξη & εφαρμογή προγραμμάτων Μαθητείας στους αποφοίτους ΕΠΑΛ 
 Ανάπτυξη & εφαρμογή προγραμμάτων Μαθητείας στους αποφοίτους ΙΕΚ 
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 Λειτουργία των ΣΕΚ – Ανάπτυξη & εφαρμογή Προγραμμάτων Μαθητείας σε 
όλους τους φοιτούντες σε ΣΕΚ 
 

Ε.Σ. Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον 
επιχειρηματικό κόσμο 
 Προγράμματα Πρακτικής άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
 Δράσεις επιχειρηματικότητας και καινοτομίας 

 
Συμπεράσματα: 
Οι παρεμβάσεις του ΑΠ 7 στοχεύουν στην ανάπτυξη της σύνδεσης του κόσμου της 
γνώσης και της εκπαίδευσης, με τον κόσμο των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας. 
Μέσω των ανωτέρω περιγραφόμενων παρεμβάσεων, η αγορά εργασίας αναμένεται να 
τροφοδοτηθεί με ανώτερης ποιότητας έμψυχο υλικό, αλλά και με νέου τύπου μορφές 
ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, με σημαντικά αποτελέσματα στη ζήτηση 
ειδικοτήτων και στην δημιουργία επιχειρήσεων και θέσεων απασχόλησης σε 
παραδοσιακούς και νέους κλάδους. 
 

 

5.5 Το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» 
 
Εισαγωγή 
Το ΕΠΑνΕΚ είναι το κατ εξοχήν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 το 
οποίο είναι συνδεδεμένο με την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την ενίσχυση των 
επιχειρήσεων. 
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΠ, ο στρατηγικός στόχος του εν λόγω ΕΠ είναι «η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της 
μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση 
της εγχώριας προστιθέμενης αξίας». 
Το ΕΠΑνΕΚ, αναφέρεται στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα  που αναδεικνύει σε κεντρικό 
ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας.  
Επίσης, μέσω του ΕΠΑνΕΚ, υλοποιείται η στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης με 
στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την 
ενίσχυση των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων της Ελλάδας και των περιφερειών της. 
Ειδικότερα, η δομή και διάρθρωση του ΕΠ ανταποκρίνεται στους εξής Στρατηγικούς 
Πυλώνες που στηρίζουν τη νέο μοντέλο ανάπτυξης: 
1.Ενίσχυση προσαρμογής επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις 
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2.Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει 
εξωστρεφείς και καινοτόμους, όπου ως στρατηγικοί τομείς, στο νέο αναπτυξιακό 
μοντέλο της χώρας, έχουν αναγνωριστεί οι εξής: 

 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία τροφίμων 
 Ενέργεια 
 Εφοδιαστική Αλυσίδα 
 Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες 
 Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη 
 Τουρισμός 
 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών(ΤΠΕ): 
 Υγεία και Φάρμακα 
 Υλικά – Κατασκευές 

 
3.Στοχευμένη επιλογή επενδύσεων / επιχειρήσεων/ δραστηριοτήτων που 
διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα, 
όπου ως τέτοια χαρακτηριστικά συνοψίζονται τα εξής: 

 Εξωστρέφεια (δημιουργούμενο εξαγωγικό δυναμικό) 
  Καινοτομία/δημιουργικότητα 
 Σημαντικό μέγεθος σε κύκλο εργασιών και απασχόληση/ επαρκής 

γκάμα προϊόντων για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού 
 Στόχευση σε εξειδικευμένα τμήματα της παγκόσμιας αγοράς (niche 

markets) 
  Θετικά αποτελέσματα και οικονομική προοπτική/ανταγωνιστικότητα 

των επιχειρήσεων 
  Επανακυκλοφορία των πόρων στην εσωτερική αγορά (μεγιστοποίηση 

του ποσοστού της εγχώριας προστιθέμενης αξίας) 
 Νέα επιχειρηματικότητα/δημιουργία νέων επιχειρήσεων (π.χ. startups) 
 Μικρό αποτύπωμα CO2,ΝΟ2,SO2,κλπ/χαμηλή επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος 
 Συνεργασία επιχειρήσεων κοινού σκοπού με στόχο την ενίσχυση της 

καθετοποίησης, τη δημιουργία διαπραγματευτικού πλεονεκτήματος, την 
ολοκλήρωση του προσφερόμενου προϊόντος/υπηρεσίας 

 Προϊόντα/Υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας (Premium brands) 
 

4.Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση των 
επιχειρήσεων στο Ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Αφορά την δημιουργία 
περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις, το οποίο να είναι ικανό να προσελκύει 
επενδύσεις. Ως τέτοιοι διευκολυντικοί παράμετροι, θεωρούνται: 

 Η Αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης 
 Ανάπτυξη δομών & υποδομών 
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Το ΕΠΑνΕΚ, χρηματοδοτείται τόσο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 
Ως τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καλύπτει το σύνολο των Περιφερειών της 
Χώρας, δηλαδή και τους τρεις τύπους Περιφερειών, δηλαδή: 
 Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 
 Περιφέρειες σε Μετάβαση 
 Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, κατηγορία στην οποία ανήκει και η 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
 

Αποτελείται από τρεις  Άξονες Προτεραιότητας. Ο ΑΠ 1 και 2 χρηματοδοτούνται από το 
ΕΤΠΑ και έχουν και ένα δεύτερο υποάξονα (ΑΠ 1Σ και ΑΠ 2Σ) για τις Περιφέρειες 
Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς, ενώ ο ΑΠ 2 χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Στα επόμενα 
τμήματα του παραδοτέου, θα γίνει επικέντρωση στον ΑΠ 2 διότι οι χρηματοδοτήσεις 
του ΕΚΤ απευθύνονται άμεσα στην αγορά εργασίας μέσω του Θεματικού Στόχου 8 
(αλλά και στα πεδία της εκπαίδευσης και βελτίωσης της Δημόσια Διοίκησης μέσω των 
Θεματικών Στόχων 10 και 11 αντίστοιχα)  και συνδέονται περισσότερο με το 
αντικείμενο της μελέτης. 
Όπως εξάλλου αναφέρεται και στο κείμενο του εγκεκριμένου ΕΠ, η χρηματοδότηση των 
ΘΣ8 και ΘΣ10 θα συνεισφέρει στην επίτευξη του εθνικού στόχου για την αύξηση της 
απασχόλησης από 55,3% (2012) σε 70% το 2020 για ηλικίες από 20-64, με τον 
αντίστοιχο στρατηγικό στόχο της «Ευρώπης 2020» να είναι 75% το 2020. 
 
Οι παρεμβάσεις του ΕΠΑνΕΚ 
 

ΑΠ 2 Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις 

Περιεχόμενο: 
Όπως αναφέρεται και στο Ε.Π., ο ΑΠ 2 καλύπτει ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής 
του ΕΠΑνΕΚ και συνδέεται με τον Στρατηγικό Πυλώνα 1 λόγω του προσανατολισμού 
του προς την προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, τον σχεδιασμό και 
υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού αλλά 
και την προσαρμογή της δημόσιας διοίκησης και των ενδιαφερομένων φορέων (για την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του Άξονα). Οι ΘΣ και οι αντίστοιχες Επενδυτικές 
Προτεραιότητες  του ΑΠ είναι οι 8iii, 8v, 10iv, 11i. 
Ειδικότερα, ο ΑΠ 2 αποβλέπει στην συνδυαστική υλοποίηση δράσεων, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υψηλής ανεργίας και της αδυναμίας των επιχειρήσεων 
και των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
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Οι σχετικές δράσεις που προβλέπονται, ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική 
Προτεραιότητα, περιγράφονται στη συνέχεια. 
ΘΣ 8, ΕΠ 8iii Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων 
Ειδικός Στόχος: Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης 
Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 
 Ανάπτυξη γυναικείας επιχειρηματικότητας 
 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στους τομείς στρατηγικής στόχευσης του ΕΠ 

 
Σημειώνεται, ότι στα πλαίσια της εν λόγω Επενδυτικής Προτεραιότητας, έχει 
προβλεφθεί και η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων (ΧΕ), όπως τα μικροδάνεια. 
 
ΘΣ 8, ΕΠ 8v Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματιών στις αλλαγές 
Ε.Σ.: Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων τους στις νέες αναπτυξιακές 
απαιτήσεις, ειδικότερα των επιχειρήσεων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά 
του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας 
Οι σχετικές δράσεις ομαδοποιούνται ως εξής: 
 Υποστήριξη μεμονωμένων επιχειρήσεων ή /και ομάδων επιχειρήσεων για την 

κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων προσαρμογής και αναδιάρθρωσης, με πρώτη 
προτεραιότητα τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εννέα (9) τομείς 
προτεραιότητας της χώρας: Ο στόχος είναι η προσαρμοστικότητα των 
επιχειρήσεων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις της χώρας και οι αλλαγές στο 
επιχειρησιακό μοντέλο των επιχειρήσεων, με έμφαση σε τομείς όπως η 
βελτίωση του οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου, η βελτιστοποίηση της 
χρήσης πόρων, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, της καινοτομίας, κλπ. 

 Πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων 
εργαζομένων βάσει αναγνωρισμένων προτύπων: Στόχος είναι η αναβάθμιση 
του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της πιστοποίησης των επαγγελματικών 
προσόντων, ειδικότερα για επαγγέλματα με αναπτυξιακές προοπτικές 
(επαγγέλματα που ανήκουν κυρίως στους εννέα προαναφερθέντες 
αναπτυξιακούς τομείς της οικονομίας). 

 Υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων: Εδώ, 
ενδεικτικά τα σχετικά εργαλεία και υπηρεσίες καλύπτουν τους τομείς της 
παροχής στρατηγικής πληροφόρησης, της υποστήριξης της καινοτομικής και 
τεχνολογικής επιχειρηματικότητας, της υποστήριξης της παραγωγικότητας των 
επιχειρήσεων και της στήριξης των επιχειρήσεων για επαγγέλματα και 
δεξιότητες. 
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ΘΣ 10, ΕΠ 10iv Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την 
εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω 
μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των 
προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων 
μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων 
μάθησης και μαθητείας 
Ε.Σ.: Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης 
Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται αφορούν στην ενίσχυση  δράσεων περαιτέρω 
αναβάθμισης της τριτοβάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης, καθώς και της αρχικής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω της σύνδεσης τους με την 
οικονομία και τις επιχειρήσεις, της εισαγωγής σχημάτων πρακτικής άσκησης έτσι ώστε 
να ενισχυθεί η απασχόληση, κυρίως των νέων. Θα ενισχυθούν προγράμματα για τη 
βελτίωση της ποιότητας και τον εκσυγχρονισμό της τεχνικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης με στόχο την προσφορά δεξιοτήτων σε «κρίσιμα» επαγγέλματα και τους 
τομείς προτεραιότητας της παραγωγικής και επιχειρηματικής βάσης, όπως αυτά θα 
προκύπτουν από τα σχέδια προσαρμοστικότητας κλάδων σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο. 
Επίσης, προβλέπεται ενίσχυση προγραμμάτων σύνδεσης τριτοβάθμιας και 
μεταλυκειακής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας αλλά και την εφαρμοσμένη έρευνα, 
ανάπτυξη και καινοτομία. 
Γενικότερα, οι βασικές μορφές δράσεων που αφορούν τη συγκεκριμένη Επενδυτική 
Προτεραιότητα θα αναπτυχθούν με στόχο την υποστήριξη συμμετοχής των 
επιχειρήσεων στα συστήματα άτυπης και τυπικής μάθησης. 
Η μαθητεία και η πρακτική άσκηση θεωρείται ως ένας βασικός παράγοντας επιτυχίας 
προς την προαναφερόμενη κατεύθυνση, καθώς και η παροχή κινήτρων στις 
επιχειρήσεις για εμπλοκή στα συστήματα εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
 Η συμμετοχή στο σχεδιασμό ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών που 

συνδυάζουν εκπαίδευση και εργασία (sandwich course) σε συνεργασία με τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα 

 Η κατάρτιση σχεδίων δράσης επιχειρήσεων για την βελτίωση της δυνατότητάς 
τους να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και την υποδοχή 
σπουδαστών 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
της επιχειρηματικής κοινότητας μέσω επιχειρηματικών συνδέσμων, 
επιμελητηρίων και άλλων οργανωμένων ομάδων επιχειρήσεων. 
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ΘΣ 11, ΕΠ 11i Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα 
των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και 
χρηστή διακυβέρνηση 
Ε.Σ.: Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αναβάθμισης της ικανότητας της 
δημόσιας διοίκησης να υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα 
Σύμφωνα με το κείμενο του ΕΠ στη συγκεκριμένη Επενδυτική Προτεραιότητα, βασική 
επιδίωξη είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης 
δεδομένου ότι επηρεάζει οριζόντια όλα τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών, παραγωγής και 
ανάπτυξης της χώρας και αποτελεί ταυτόχρονα βασική προϋπόθεση για την 
αποτελεσματική υλοποίηση μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι σχετικές παρεμβάσεις προβλέπεται να λάβουν χώρα στα εξής 
πεδία: 
 Έλεγχος Αγοράς – Πιστοποίηση / προτυποποίηση προϊόντων και υπηρεσιών 
 Δημιουργία θεσμικού και διοικητικού πλαισίου ευνοϊκού για τις επιχειρήσεις 
 Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων 
 Ενίσχυση της Εξωστρέφειας των επιχειρήσεων καθώς και της στήριξης των 

ελληνικών προϊόντων σε διεθνή δίκτυα 
 Υποστήριξη των δημόσιων υπηρεσιών για το σχεδιασμό πολιτικών και 

στρατηγικών αποφάσεων σε επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας με τη 
χρησιμοποίηση σύγχρονων εργαλείων 

 
Συμπεράσματα: 
Οι παρεμβάσεις του ΑΠ 2 του ΕΠΑνΕΚ, όπως περιγράφηκαν, διαρθρώνονται σε τρεις 
Θεματικούς Στόχους (8, 10, 11) και στα αντίστοιχα πεδία που τους αφορούν: Αγορά 
Εργασίας), Εκπαίδευση – Διά Βίου Μάθηση, Δημόσια Διοίκηση. 
Οι ειδικότερες στοχεύσεις και παράμετροι των παρεμβάσεων αυτών (π.χ. για τον ΘΣ 8 η 
απασχόληση, η επιχειρηματικότητα με έμφαση στη γυναικεία, η προσαρμοστικότητα) 
καθώς και οι κλάδοι αιχμής προς τους οποίους προσανατολίζονται οι παρεμβάσεις, 
προδιαγράφουν και για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης τα πεδία στα 
οποία το ανθρώπινο δυναμικό, οι επιχειρήσεις αλλά και οι φορείς εκπαίδευσης καθώς 
και η Δημόσια Διοίκηση, θα έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν: 
 Είτε ως αποδέκτες των σχετικών παρεμβάσεων (π.χ. ωφελούμενοι/ες των 

προγραμμάτων) 
 Είτε ως διαμορφωτές των σχετικών πλαισίων και διαδικασιών (π.χ. Δημόσια 

Διοίκηση, επιχειρήσεις και συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης). 
Η επίπτωση αυτών στην διαμόρφωση των προφίλ του εργατικού δυναμικού, της 
εμφάνισης νέων αναγκών στην αγορά εργασίας (π.χ. τόνωση της επιχειρηματικότητας 
στους εννέα κλάδους), στη ζήτηση ειδικοτήτων, προσόντω, δεξιοτήτων κλπ, προκύπτει 
ως αναμφίβολη και είναι ευνόητο ότι θα επηρεάσει την λειτουργία του μηχανισμού 
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διάγνωσης της περιφερειακής αγοράς εργασίας της ΑΜΘ, ως προς την αποτύπωση και 
επικαιροποιημένη διάγνωση  των ανωτέρω παραμέτρων. 
 

ΑΠ 1 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες 

Ο ΑΠ 1 συνδέεται με τους Στρατηγικούς Πυλώνες 2 και 3, λόγω του ότι επικεντρώνεται 
στους 9 προαναφερόμενους στρατηγικούς τομείς της χώρας, οι οποίοι έχουν προκριθεί 
ως παραγωγικοί, ανταγωνιστικοί και δυνάμει εξωστρεφείς. Όπως θα καταδειχτεί και 
από την – περιληπτική – παρουσίαση των δράσεων στη συνέχεια, ο ΑΠ 1 
χαρακτηρίζεται από την  στοχευμένη επιλογή επενδύσεων και δραστηριοτήτων που 
διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα, ενώ 
διαπνέεται από το πνεύμα και εξυπηρετεί τη φιλοσοφία και τους στόχους της έξυπνης 
εξειδίκευσης και της ψηφιακής ανάπτυξης. 
Ο ΑΠ 1 χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και περιλαμβάνει μία μεγάλη γκάμα δράσεων και 
Ειδικών Στόχων,  οι οποίες συνοπτικά μπορεί να αποτυπωθούν ως εξής, ανά Θεματικό 
Στόχο, Επενδυτική Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο: 
ΘΣ1 (ανάπτυξη καινοτομίας) 
ΕΠ 1β / Ε.Σ. : Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη 
καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και 
καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3) 
Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία 
 Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 

επίδειξης σε λειτουργούσες επιχειρήσεις 
 Ενίσχυση των νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για την εκμετάλλευση της 

γνώσης που προκύπτει από την ερευνητική δραστηριότητα με σκοπό την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων επιστημόνων/ ερευνητών 

 Ενίσχυση της δημιουργίας και ανάπτυξης συστάδων ή συμπράξεων 
επιχειρήσεων, ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών 

 Ανάπτυξη του βιομηχανικού σχεδίου (industrial design) στην Ελλάδα και της 
παροχής σχετικών υπηρεσιών της ώστε να βελτίωθεί η εργονομίας, της 
λειτουργικότητας, της χρηστικότητας και της αισθητικής των προϊόντων 

 Δράσεις για την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, 
κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης 
Ενίσχυση Συμπράξεων επιχειρήσεων με ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα στο 
πλαίσιο κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας 

 Ενίσχυση των βραχυπρόθεσμων συνεργασιών επιχειρήσεων με εργαστήρια ΑΕΙ 
και ερευνητικών ιδρυμάτων 

 Υποστήριξη της κατοχύρωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και γενικότερα 
της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στα κυριότερα γραφεία στον κόσμο 

 Ανάπτυξη, αναβάθμιση ερευνητικού δυναμικού και διάδοση των νέων 
τεχνολογιών 
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 Ανάπτυξη δομών σύνδεσης επιχειρήσεων με ακαδημαϊκά/ερευνητικά κέντρα 
Δράσεις για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή δικτύωση των ερευνητικών ομάδων 
 Υποστήριξη των ελληνικών ερευνητικών ομάδων να συμμετέχουν στις 

ευρωπαϊκές δραστηριότητες του ΟΡΙΖΩΝ 2020 και του COSME 
 Χρηματοδότηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης διά μέσου 

διακρατικών ερευνητικών συμφωνιών 
Δράσεις Υποστήριξης 
 Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (monitoring mechanism) της 

υλοποίησης της στρατηγικής RIS3 
 Αλλαγή της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό αναφορικά με τη δυνατότητα 

ανάπτυξης επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης 
 
ΘΣ2 (αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών) 
ΕΠ 2β / Ε.Σ. : Αύξηση της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και 
ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις 
 Ανάπτυξη & προσαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού & ψηφιακού 

περιεχομένου 
 Εστίαση σε γρήγορα αναπτυσσόμενες περιοχές ΤΠΕ, υποστηριζόμενες από 

τεχνολογική ανάπτυξη 
 Ανάπτυξη ψηφιακής επιχειρηματικότητας που αξιοποιούν ανοιχτά δεδομένα και 

big data (πχ. Δημοσίου) 
 Βελτίωση της εξωστρέφειας και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω 

αναβάθμισης των πληροφοριακών υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης 
 Ανάπτυξη υποδομών και ψηφιακών υπηρεσιών καταγραφής και διαχείρισης 

ακίνητης περιουσίας – Κτηματολόγιο 
 
ΘΣ3 (προώθηση της επιχειρηματικότητας) 
ΕΠ 3α / Ε.Σ. : Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω νέων καινοτόμων ιδεών κατά 
προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς της χώρας 
 
 Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών, διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης 

τους και εφαρμογή τους μέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών 
 Υποδομές εκκόλαψης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έντασης γνώσης 

και θερμοκοιτίδες 
 Χρηματοδοτική ενίσχυση των επιχειρηματικών επενδύσεων 

 
ΕΠ 3γ / Ε.Σ. : Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας 
 Απλοποίηση/ αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της 

εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ 
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 Πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων 
 Υποστήριξη δράσεων απόκτησης τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες 
 Στήριξη ρευστότητας (για επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών 
 Αναβάθμιση υποδομών για την εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
 Ανάπτυξη εργαστηριακών υποδομών προτυποποίησης και πιστοποίησης 

προϊόντων και υπηρεσιών: 
 Ανάπτυξη εθνικού δικτύου εργαστηρίων διαπιστευμένων και 

κοινοποιημένων στην Ε.Ε για την πιστοποίηση και την προτυποποίηση 
προϊόντων, με στόχο την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας 
και την αύξηση των εξαγωγών σε δυναμικές αγορές του εξωτερικού καθώς 
και για  την ουσιαστική διείσδυση σε νέες αγορές ταχέως αναπτυσσόμενων 
χωρών. 

 Ανάπτυξη δομών προτυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων και 
υπηρεσιών 

 
ΕΠ 3δ / Ε.Σ. : Αύξηση εξαγωγών ελληνικών επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα στους 
εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας 
 Υποστήριξη επιχειρήσεων για αναζήτηση ευκαιριών σε νέες αγορές του 

εξωτερικού 
 Βελτίωση ικανότητας εξυπηρέτησης υφιστάμενων αγορών 
 Αναβάθμιση της εικόνας των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό 
 Συνεργασίες, συμπράξεις ή / και ανάπτυξη δικτύων επιχειρήσεων που είναι 

ομοειδείς, συμπληρωματικές ή ανήκουν στην ίδια αλυσίδα αξίας. 
 
ΘΣ4 (υποστήριξη της ενεργειακής εξοικονόμησης και ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας των ΑΠΕ) 
ΕΠ 4α / Ε.Σ. : Αύξηση διείσδυσης των νέων μορφών ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της 
χώρας 
 Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής θερμότητας και συμπαραγωγής 

θερμότητας και ηλεκτρισμού υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) μέσω της  
εκμετάλλευσης οργανικών υπολειμμάτων  

 Ενίσχυση επιχειρήσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας 
μέσω εφαρμογών γεωθερμίας 

 Ενίσχυση επιχειρήσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπό συνθήκες 
βέλτιστης συνεργασίας με το Δίκτυο όσον αφορά τη συνεπικουρία της 
αξιόπιστης λειτουργίας του δικτύου 

 
ΘΣ6 (ενίσχυση της «πράσινης» επιχειρηματικότητας) 
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ΕΠ 6στ / Ε.Σ. : Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και της περιβαλλοντικής ρύπανσης 
από τη λειτουργία των επιχειρήσεων 
 Διαχείριση αποβλήτων-ανακύκλωση-ελαχιστοποίηση παραγωγής 
 Εφαρμογή μεθόδων και προϊόντων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
 Μέτρηση & Παρακολούθηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος για την ενίσχυση 

της αειφορίας 
 
Συμπεράσματα:  
Ο ΑΠ 1 του ΕΠΑνΕΚ με την πληθώρα παρεμβάσεων που αναπτύσσει στο ερευνητικό, 
επιχειρηματικό, εξαγωγικό επίπεδο, καθώς και στο πεδίο της εισαγωγής και εφαρμογής 
καινοτομίας είναι εμφανές ότι παρεμβαίνει σημαντικά στην αγορά εργασίας, 
επηρεάζοντας την ζήτηση και προσφορά εργαζομένων, την οργάνωση της παραγωγής 
ή/και του  μοντέλου λειτουργίας των επιχειρήσεων (βλ. ΕΠ 3γ για την αναβάθμιση του 
επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ) καθώς και την 
δημιουργία νέων επιχειρηματικών προσπαθειών, ιδιαίτερα στους 9 αναπτυξιακούς 
κλάδους της οικονομίας. 
Η βαρύτητα αυτών των αποτελεσμάτων στην Περιφέρεια ΑΜΘ θα εξαρτηθεί από την 
χωρική κατανομή των σχετικών παρεμβάσεων και τη σχετική χρηματοδότηση των 
δράσεων. 
 

ΑΠ 3 Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας 

Ο ΑΠ 3 έχει ως στόχο, μέσα από τις παρεμβάσεις του, να προωθήσει την αναβάθμιση 
των υποδομών της χώρας σε τομείς προτεραιότητας, οι οποίες να εξυπηρετήσουν την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Λόγω της στόχευσης αυτής, συνδέεται με τον 
Στρατηγικό Πυλώνα 4, περιλαμβάνοντας και την ενίσχυση δομών και υποδομών, οι 
οποίες συνδέονται άμεσα και έμμεσα με την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, την 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων. 
Ο ΑΠ 3 χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και περιλαμβάνονται οι κάτωθι δράσεις ανά 
Θεματικό Στόχο, Επενδυτική Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο: 
ΘΣ 1 (υποδομές Ε&Κ)  
ΕΠ 1α / Ε.Σ. : Αναβάθμιση ή/και ανάπτυξη υποδομών έρευνας και καινοτομίας για τη 
βελτίωση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας για τη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας 
 Ενίσχυση σημαντικών ερευνητικών υποδομών εθνικής εμβέλειας με διεθνή 

αναγνώριση της αριστείας τους καθώς και της συμμετοχής σε δίκτυα 
ευρωπαϊκών υποδομών (ESFRI) με βάση τις προτεραιότητες του Εθνικού 
Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών 
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 Διαμόρφωση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Ερευνητικών Υποδομών και 
συστήματος παρακολούθησης της χρήσης και αξιοποίησής τους από τον 
ιδιωτικό τομέα & την Πολιτεία  

 Ανάπτυξη Κέντρων Ικανότητας (Centers of Competence) με παράλληλη 
ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών καινοτομίας, που δημιουργούνται για 
την παροχή επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών με όρους αγοράς και 
σύμφωνα με τις ανάγκες της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 

 Συγκρότηση Δικτύου Ανάπτυξης Καινοτομίας που θα οργανώσει και θα 
ενισχύσει τη συνεργασία των ελληνικών επιχειρήσεων με τους έλληνες 
ερευνητές και την πρόσβαση τους στις ερευνητικές υποδομές της χώρας 

 
 
 
ΘΣ 2 (υποδομές τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών) 
ΕΠ 2α / Ε.Σ. : Επέκταση υποδομών ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων υψηλών 
ταχυτήτων 
 Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος & ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας 

γενιάς (NGA) 
 Ενίσχυση των υποδομών τεχνολογιών νέφους 

 
ΘΣ 4 (υποδομές που στηρίζουν την ενεργειακή εξοικονόμηση) 
ΕΠ 4β / Ε.Σ. : Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων και 
του κτιριακού αποθέματος επαγγελματικής χρήσης 
 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων επαγγελματικής χρήσης 
 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων 

και των πλωτών μέσων 
ΕΠ 4γ / Ε.Σ. : Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οικιακού και δημόσιου κτιριακού 
αποθέματος 
 Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών 
 Ενεργειακή αναβάθμιση στα δημόσια κτίρια 

 
ΘΣ 6 (υποδομές περιβαλλοντικής διαχείρισης) 
ΕΠ 6γ / Ε.Σ.: Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται στο 
φυσικό κεφάλαιο και στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με επίκεντρο τον τομέα 
του Τουρισμού 
 Προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος σε σχέση με το φυσικό 

κεφάλαιο και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας 
 Ανάπτυξη περιβαλλοντικών / πολιτιστικών υπηρεσιών σε συνεργασία με την 

κοινωνία και την αγορά 
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 Εφαρμογή καινοτομικών μεθοδολογιών για αειφορική ανάπτυξη σε περιοχές με 
ιδιαίτερο φυσικό πλούτο και πολιτιστική κληρονομιά 
 

ΕΠ 6ζ / Ε.Σ. : Βελτίωση της δυνατότητας ανάκτησης βιομηχανικών αποβλήτων και 
απορριμμάτων και αύξηση της επαναξιοποίησής τους 
 Υποδομές για τη διαχείριση και ανάκτηση χρήσιμων υλικών από βιομηχανικά 

απόβλητα 
 Δημιουργία Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης και Πράσινων Σημείων 
 Μετατροπή περιοχών συγκέντρωσης βιομηχανικών – εμπορικών και 

βιοτεχνικών εγκαταστάσεων σε οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα 
 Δράσεις προς τις επιχειρήσεις με σκοπό τη μείωση της επίπτωσης των 

δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και της αύξησης της αποδοτικότητας των 
πόρων (οι δράσεις αφορούν σε ενίσχυση της τεχνογνωσίας για τον 
επανασχεδιασμό των προϊόντων (λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο ζωής), καθώς 
και προώθηση και ενημέρωση αναφορικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
αποβλήτων κατά την παραγωγική διαδικασία) 
 

ΘΣ 7 (υποδομές δικτύων) 
ΕΠ 7ε / Ε.Σ.: Μείωση εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο 
 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας 
 Επέκταση και εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφοράς και διανομής 

φυσικού αερίου 
ΕΠ 7ε /Ε.Σ.: Αύξηση της εφαρμογής έξυπνων συστημάτων για την αποτελεσματικότερη 
διαχείρισης της διανομής ενέργειας 
 Πιλοτικό σύστημα τηλεμέτρησης 
 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

 
Συμπεράσματα 
Οι παρεμβάσεις του Άξονα 3, αν και έχει χαρακτήρα ανάπτυξης δομών και υποδομών 
για την ενίσχυση και στήριξης της επιχειρηματικότητας, έχει τέτοιο πλήθος 
παρεμβάσεων και ιδιαίτερα σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, που είναι 
βέβαιο, ότι στις Περιφέρειες που θα εφαρμοστούν θα επιφέρουν νέα δεδομένα στην 
αγορά εργασίας, το προφίλ των ζητούμενων ειδικοτήτων καθώς και στις επιχειρήσεις 
(υφιστάμενες ή νέες) που θα ωφεληθούν από τις δράσεις αυτές. 
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6. Αποτελέσματα Μελετών Σχετικών με τις 
Προοπτικές Επαγγελμάτων στον Τομέα της 
Μεταποίησης και του Τουρισμού 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έρευνες-μελέτες που έχουν ως στόχο την 
αποτύπωση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε νέες ειδικότητες, σε προοπτικές και 
απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες των επαγγελματικών τομέων των κλάδων της 
μεταποίησης (στους οποίους επικεντρώθηκε η παρούσα μελέτη)καθώς και του 
τουρισμού. Στο Παράρτημα 6 αναφέρονται οι προοπτικές επαγγελμάτων και άλλων 
κλάδων τομέων της οικονομίας. 
 

6.1 Προοπτικές Επαγγελμάτων στον Τομέα της Μεταποίησης 
Σύμφωνα με την Έρευνα στις Επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα 
περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας»,Ίδρυμα 
Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
2012, από τις επιχειρήσεις που απάντησαν ότι οι εργαζόμενοί τους έχουν ελλείψεις σε 
γνώσεις και δεξιότητες, οι περισσότερες (περίπου 7 στις 10) ανέφεραν ότι οι 
εργαζόμενοι δεν παίρνουν πρωτοβουλίες και δεν αναλαμβάνουν ρίσκα, υστερούν 
σε ικανότητες οργάνωσης και διοίκησης έργου (project management), αλλά και 
διαχείρισης της τεχνολογίας – καινοτομίας, ούτε διαθέτουν τις απαιτούμενες 
τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη εργασία. Το τελευταίο 
είναι ίσως το πλέον απογοητευτικό, καθώς φανερώνειότι δεν είναι μόνο οι άυλες 
δεξιότητες (soft skills) που συνήθως λείπουν από το υφιστάμενοανθρώπινο δυναμικό, 
αλλά και πραγματικές τεχνικές γνώσεις που σχετίζονται με τοπεριεχόμενο της θέσης 
εργασίας. Αρκετές επιχειρήσεις αναφέρουν ελλείψεις σε γνώσεις 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης και ακολουθούν οι ελλείψεις σε δεξιότητες 
όπως εργασία σε ομάδες, γνώση ξένων γλωσσών και επικοινωνίας. Αρκετά 
μικρότερο είναι το πρόβλημαπεριορισμένης χρήσης των βασικών εφαρμογών 
πληροφορικής, καθώς μόνο 3 στις 10επιχειρήσεις επισημαίνουν το σχετικό ζήτημα. 
Ως προς τις πιθανές ελλείψεις γνώσεων και δεξιοτήτων στους ήδη 
απασχολούμενους, σε επιμέρους κλάδους της μεταποίησης, τα περισσότερα 
προβλήματα επισημαίνονται από τις επιχειρήσεις (μεταξύ άλλων) και του κλάδου των 
τροφίμων– ποτών. 
Σε μία από τις καθοριστικότερες ενότητες της έρευνας, οι επιχειρήσεις του δείγματος 
ρωτήθηκαν για τις πλέον κρίσιμες και καθοριστικές για τη λειτουργία τους 
«ειδικεύσεις». Στη μεταποίηση, παρά το γεγονός ότι θα ανέμενε κανείς την παραγωγή 
να είναι υψηλότερα, φαίνεται να προκρίνονται τα ζητήματα προώθησης 
πωλήσεων - Εξαγωγές-Marketing, αλλά και οι Ειδικευμένοι Εργάτες, Χειριστές 
Μηχανημάτων. Τα στελέχη οικονομικής διαχείρισης και λογιστηρίου έχουν 
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καταταχθεί υψηλά στις απαντήσεις σχεδόν από όλους τους κλάδους, γεγονός που 
καταδεικνύει τη σημασία τους στο σημερινό δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. 
Στη Βιομηχανία Τροφίμων, από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι 
περισσότερες αναφορές σε κρίσιμες ειδικεύσεις, σχετίζονται με τη διοίκηση της 
παραγωγής. Αρκετά ψηλά (στη 2η θέση) ωστόσο αξιολογούνται και οι ειδικευμένοι 
εργάτες και ακολουθεί η διοίκηση πωλήσεων. Πάνω από το 30% των ειδικεύσεων 
που κατέγραψε η έρευνα στον κλάδο σχετίζεται με αυτές τις τρεις κατηγορίες του 
ανθρώπινου δυναμικού. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να σημειωθούν οι 27αναφορές σε 
επιστημονικό προσωπικό εργαστηρίου, με έμφαση στους χημικούς – χημικούς 
μηχανικούς, ενώ αν συνυπολογιστούν τα στελέχη διοίκησης ποιοτικού ελέγχου τότε 
αθροιστικά προσεγγίζουν το 7% των συνολικών αναφορών. 
 
Η μελέτη «Διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας – Τα πρώτα αποτελέσματα του 
Μηχανισμού Διάγνωσης», Μέρος Α΄, Μέρος Β΄, Ολυμπία Καμινιώτη, Σταύρος 
Γαβρόγλου - Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), 
Ιούνιος 2015, επικεντρώνεται στον προσδιορισμό του δυναμισμού των επαγγελμάτων, 
παρέχοντας συνδυαστικά αποτελέσματα για τον κλάδο και το επίπεδο εκπαίδευσης, με 
την παραδοχή ότι για το βραχυχρόνιο διάστημα θα εξακολουθούν να ισχύουν οι 
μεταβολές των τελευταίων ετών, κυρίως μετά την σταθεροποίηση της απασχόλησης. 
Σύμφωνα με την μελέτη, τα δυναμικά επαγγέλματα για την μεταποίηση (για τους 
συγκεκριμένους κλάδους της παρούσας μελέτης), είναι: 
 

Μεταποίηση 
81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων  
816 Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών 
διατροφής 

10 Βιομηχανία τροφίμων  
 

75 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων,  
751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

10 Βιομηχανία τροφίμων  
 

81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 
813 Χειριστές εγκαταστάσεων και 
μηχανών παραγωγής χημικών και 
φωτογραφικών προϊόντων 

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και 
προϊόντων  
 

 
Τα σταθερά επαγγέλματα για την μεταποίηση (για τους συγκεκριμένους 
κλάδους της παρούσας μελέτης),είναι: 
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Μεταποίηση 

93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, 
κατασκευών, μεταποίησης  
 

10 Βιομηχανία τροφίμων  
 

71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης 
κτιρίων  
 

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών 
ορυκτών προϊόντων  
 

13 Διευθυντές παραγωγής και 
εξειδικευμένων υπηρεσιών  
 

10 Βιομηχανία τροφίμων  
 

 
Οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις του CEDEFOP για το 2020 «Επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα, CEDEFOP 2014αναφέρονται σε σαφή 
άνοδο των θέσεων εργασίας που απαιτούν τυπικά προσόντα υψηλού επιπέδου 
(34%) στην Ευρώπη, ενώ το 50% των εργαζομένων θα καλύπτουν θέσεις εργασίας 
που απαιτούν προσόντα μεσαίου επιπέδου. Ταυτόχρονα, στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες προβλέπεται μείωση στην απασχόληση ανειδίκευτων εργατών. 
Οι τάσεις που καταγράφονται για την Ελλάδα ακολουθούν τις γενικές 
ευρωπαϊκές τάσεις. Η απασχόληση των ατόμων με προσόντα χαμηλού επιπέδου 
αναμένεται να μειωθεί (από 32% σε 21%), ενώ εντονότερη θα είναι η ζήτηση για 
θέσεις εργασίας με προσόντα μεσαίου (από 41% σε 45%) και ανώτερου 
επιπέδου (από 27% σε 34%). 
Προβλέπεται συρρίκνωση κυρίως στον πρωτογενή αλλά και στον δευτερογενή 
τομέα, ενώ στον τομέα των υπηρεσιών φαίνεται να αυξάνονται οι θέσεις 
εργασίας μέχρι το 2025.  
 
Στην μελέτη «Τα κρίσιμα επαγγέλματα ως κινητήρες των αλλαγών σε νέα 
βιομηχανική πολιτική –Θέσεις και Προτάσεις Πολιτικής» – ΣΕΒ – Μάϊος 2014, ο  
ΣΕΒ προχώρησε στην οργάνωση και λειτουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών 
των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες. Σε πρώτη φάση ο Μηχανισμός 
Διάγνωσης λειτούργησε σε οκτώ (8) Τομείς, οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντικό 
ενδιαφέρον για τη βιομηχανία και γενικότερα για την ελληνική οικονομία τόσο από 
πλευράς προοπτικών ανάπτυξης όσο και απασχόλησης: της Ενέργειας, του 
Περιβάλλοντος, των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), των 
Δομικών Προϊόντων, του Μετάλλου, των Τροφίμων, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της 
Υγείας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται μόνο οι Τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η 
παρούσα μελέτη (στο Παράρτημα 6 παρουσιάζονται όλοι οι Τομείς): 
 
Ο Τομέας των Τροφίμων 
Εννέα (9) θεωρούνται ως τα κρίσιμα επαγγέλματα του Τομέα: 
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1. Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων  
2. Υπεύθυνος Μarketing Τροφίμων  
3. Επιστημονικός Σύμβουλος Εταιρειών Τροφίμων  
4. Επιστήμονας R&D  
5. Στέλεχος Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας  
6. Υπεύθυνος Νομοθεσίας και Επικοινωνίας  
7. Υπεύθυνος Προμηθειών Α’ Υλών  
8. Εξειδικευμένο Στέλεχος Παραγωγής Τροφίμων  
9. Μηχανικός Υποδομών & Συντήρησης. 

 
Ο Τομέας του Φαρμάκου 
 Έντεκα (11) θεωρούνται ως τα κρίσιμα επαγγέλματα του Τομέα, ωστόσο στη συνέχεια 
παρουσιάζονται τα κρίσιμα επαγγέλματα ως προς το φάρμακο: 

1. Χημικός Μηχανικός ή Χημικός –στην Έρευνα και Παραγωγή Φαρμακευτικών και 
Παραφαρμακευτικών Προϊόντων  

2. Φαρμακοποιός - Φαρμακολόγος  
 
Ενίσχυση των οριζόντιων ικανοτήτων 
Μεταξύ των μη τεχνικών επαγγελματικών προσόντων που φαίνεται ότι παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στις προδιαγραφές των κρίσιμων επαγγελμάτων, συναντάται μια 
ομάδα ικανοτήτων τις οποίες ο ΣΕΒ αναδεικνύει ως οριζόντιες ικανότητες των 
στελεχών των επιχειρήσεων, όπως αυτές της επικοινωνίας, της ομαδικότητας και 
συνεργασίας, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, της πρωτοβουλίας, 
της  προσαρμοστικότητας, της αναγνώρισης και επίλυσης προβλημάτων, του 
σχεδιασμού και της οργάνωσης, της διάθεσης και επιδίωξης για μάθηση, της 
στοχο-προσήλωσης και δέσμευσης, καθώς και της αναλυτικής και κριτικής 
σκέψης.  
Η σημασία των ικανοτήτων αυτών έγκειται στο γεγονός ότι οι θέσεις εργασίας, σήμερα, 
απαιτούν από τους εργαζόμενους να διαθέτουν ευελιξία, πρωτοβουλία και την 
ικανότητα να αναλάβουν πολλά και διαφορετικά καθήκοντα. Οι επιχειρήσεις, σήμερα, 
επικεντρώνονται στις προσπάθειες προσαρμογής, στη μείωση του κόστους, την αύξηση 
της παραγωγικότητας, καθώς και σε νέες αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Σε ένα 
τέτοιο πλαίσιο, οι εργαζόμενοι πρέπει να επιδείξουν ικανότητες για ομαδική εργασία, 
επίλυση προβλημάτων, καθώς και τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν έκτακτες 
καταστάσεις εκτός της συνήθους ροής και ρουτίνας των εργασιών τους. 
Πρέπει, επίσης, να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις, να αναλαμβάνουν ευθύνες 
και να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Οι ενδείξεις, παράλληλα, ότι η κατοχή ενός 
ευρέος φάσματος ικανοτήτων σχετικά με τις πραγματικές διαδικασίες του σύγχρονου 
επιχειρείν έχει γίνει η κύρια προϋπόθεση για τον σύγχρονο εργαζόμενο, αυξάνονται 
συνεχώς. Οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να προσλαμβάνουν και να διατηρούν 
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εργαζομένους με αυτές τις ικανότητες. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, συνεπώς, 
που δίνουν έμφαση σε τέτοιες ικανότητες, προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους 
ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. 
 
Σύμφωνα με την μελέτη «Ενδοεργασιακή κατάρτιση σε συνεργασία – Προτάσεις 
για νέες μορφές επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα - Περίληψη 
αποτελεσμάτων πέντε κλαδικών μελετών εφικτότητας» –
GermanOfficeforInternationalCooperationinVocationalEducationandTraining – 
Κεντρική Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(GOVET) - Ιούλιος 2014, σε έρευνα στη μεταποιητική βιομηχανία που επικεντρώθηκε 
στην Κεντρική Μακεδονία, εντοπίστηκαν οι εξής αδυναμίες: αφενός μεν μια αυξανόμενη 
τάση από επένδυσης και η μεταφορά των εγκαταστάσεων παραγωγής στο εξωτερικό, 
μια χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, η διάσταση μεταξύ έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης, αφ‘ετέρου δε η αγορά καθώς και ο χαμηλός εξαγωγικός 
προσανατολισμός. Οι επιχειρήσεις υποφέρουν εξαιτίας της χαμηλής εγχώριας ζήτησης, 
έτσι ώστε η επιβίωσή τους να εξαρτάται από έναν υψηλό εξαγωγικό προσανατολισμό. 
Η εξάρτηση της βιομηχανίας από εργασίες που προϋποθέτουν παραδοσιακές και 
χαμηλού επιπέδου δεξιότητες καθώς και η απουσία βιομηχανικών τομέων που με 
παραγωγικές διαδικασίες υψηλών γνώσεων παράγουν προϊόντα των οποίων η 
παραγωγή απαιτεί γνώσεις υψηλού επιπέδου. Οι ερωτηθείσες επιχειρήσεις δήλωσαν 
γενικά δυσαρεστημένες από την έλλειψη εργαζομένων, ιδιαίτερα μεσαίας 
εξειδίκευσης. Επαγγέλματα αιχμής κατονομάζονται αρχικώς αυτά του τεχνικού 
τομέα, όπως ηλεκτρονικοί, μηχανικοί βιομηχανίας ή διαχειριστές μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. Υπάρχει, όμως, και για τα επαγγέλματα του βοηθού χημικών 
εργαστηρίων, τεχνολόγου τροφίμων, διαχειριστή αποθηκών ζήτηση στην αγορά 
εργασία 
 
Σύμφωνα με την μελέτη, «Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και 
νέες απαιτούμενες δεξιότητες» Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» -  (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), 2013, τα επαγγέλματα / 
ειδικότητες του κλάδου με θετικές προοπτικές για την επόμενη 5ετία, είναι: τα 
επαγγέλματα Πληροφορικής, Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, του Πρωτογενή 
τομέα, του τομέα Ενέργειας – Περιβάλλοντος, της  Οικοδομικής δραστηριότητας – 
Κατασκευών, της  Κοινωνικής οικονομίας – Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, του 
Λιανικού Εμπορίου, του τομέα Φαρμάκων και Υγείας. Όσον αφορά στις οριζόντιες 
δεξιότητες, οι οποίες διαφαίνεται να αποκτούν μεγαλύτερη σημασία στην ελληνική 
αγορά εργασίας, πέραν των αυτονόητων, όπως η απόλυτη προτεραιότητα στη 
γνώση αγγλικών σε όλα τα επαγγέλματα, οι βασικές γνώσεις αριθμητικής και 
μαθηματικών, η καλή γνώση της μητρικής γλώσσας κλπ., αναφέρθηκαν από περισσότερους 
του ενός συνομιλητές μας και οι εξής ακόμη οριζόντιες δεξιότητες:  
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 Ικανότητες συνεργασίας στο πλαίσιο μιας ομάδας  
 Δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης (στο βαθμό που μπορούν να 

αποκτηθούν μέσα από εκπαίδευση και συστηματική προσπάθεια)  
 Δεξιότητα αξιοποίησης του διαδικτύου  
 Επικοινωνιακές δεξιότητες (στη λογική του customer satisfaction) 

Σημαντικό είναι επίσης το ότι κάποιες οριζόντιες δεξιότητες, όπως π.χ. η δεξιότητα αξιο-
ποίησης του διαδικτύου ή οι επικοινωνιακές δεξιότητες, σήμερα είναι απαραίτητες σε 
ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελμάτων (ίσως σχεδόν σε όλα τα επαγγέλματα), ενώ μέχρι 
πριν λίγα χρόνια ο ρόλος τους ήταν και πάλι σημαντικός, αλλά για μια κατηγορία 
επαγγελμάτων.  
 
Στην Έρευνα στις Επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα 
περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας»,Ίδρυμα 
Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
2012,η μελέτη καταλήγει και σε προτάσεις ως προς τις απαιτούμενες δεξιότητες 
του ανθρώπινου δυναμικού για τους κλάδους: «Παραγωγής Ενέργειας», «Τροφίμων 
και Βιο-αγροδιατροφής», «Διαχείρισης Ενέργειας», «Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας», 
«Υγείας», «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», «Κλωστοϋφαντουργίας- Ένδυσης», 
«Κατασκευών & Δομικών Προϊόντων», «Συσκευασίας». Στη συνέχεια παρουσιάζονται 
μόνο οι Τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η παρούσα μελέτη (στο Παράρτημα 6 
παρουσιάζονται όλοι οι Τομείς): 
 
Υγεία - Φάρμακο 
Υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στις εξής δραστηριότητες: 
α) Παραγωγή γενόσημου φαρμάκου για την Ευρώπη λόγω συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων ποιότητας και κόστους παραγωγής και διάθεσης. 
β) Παραγωγή νέου ελληνικού φαρμάκου.  
γ) Η Ελλάδα έχει επίσης πλούσια χλωρίδα και πανίδα για να στηρίξει την παραγωγή 
φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων (αιθέρια έλαια, διάφορα φυτά κτλ) 
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες 
Επισημαίνεται ότι ενώ όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας αναζητούν νέες 
προοπτικές ανάπτυξης που θέλουν να εστιάσουν περισσότερο στην καινοτομία, με 
στόχο κυρίως τη αναδιάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και την βελτίωση 
της σχέσης με τους προμηθευτές και την ενίσχυση της απόδοσης του μάρκετινγκ κλπ., 
ίσως δεν έχει γίνει σαφής ο ρόλος που μπορούν να έχουν ως προς την υλοποίηση αυτών 
των στόχων οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) – ούτε έχει 
γίνει απόλυτη συνείδηση η σημασία και η απόδοση των επενδύσεων σε ΤΠΕ. Κατά 
συνέπεια, χρειάζονται ειδικές πρωτοβουλίες για την κατανόηση του πλεονεκτήματος 
που δημιουργείται στις επιχειρήσεις μέσα από αυτές τις επενδύσεις. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι ενώ συζητείται σήμερα και γίνεται εν τέλει αποδεκτό ότι η 
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ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων δεν εξαρτάται μόνον από τη 
συνιστώσα «κόστος εργασίας», ο ίδιος δημόσιος διάλογος αγνοεί τη συνιστώσα 
«επενδύσεις στις ΤΠΕ» και τον ρόλο που μπορούν να έχουν στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας πολλών ελληνικών βιομηχανικών κλάδων. 
Είναι όμως γενικά παραδεκτό σήμερα ότι οι τεχνολογίες ΤΠΕ συνεισφέρουν στην 
αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, των κλάδων της οικονομίας και, εν 
τέλει, των ίδιων των εθνικών οικονομιών. 
Οι διάφοροι κλάδοι της οικονομίας, που επίσης επεξεργάζονται σχέδια εκσυγχρονισμού 
και αλλαγών στην οργάνωση της «αλυσίδας αξίας», με στόχο την ταχύτερη έξοδο από 
την κρίση, οφείλουν να κατανοήσουν τον «οριζόντιο» ρόλο των τεχνολογιών ΤΠΕ και να 
κατευθύνουν μέρος των επενδύσεων τους σε υπηρεσίες ΤΠΕ στην προοπτική να 
ωφεληθούν από την αύξηση της προκύπτουσας παραγωγικότητας της εργασίας. 
 
 
Η μελέτη της Mc Kinsey & Company «Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά», – Μάρτιος 
2012καταλήγει σε «αναδυόμενους αστέρες» (risingstars) απασχόλησης που αντι-
προσωπεύουν ενδεικτικές αναπτυξιακές ευκαιρίες στην Ελλάδα, σε χρονικό ορίζοντα 
δεκαετίας (2012 – 2022). 
Πρόκειται για οκτώ (8) «αναδυόμενους αστέρες» που  μπορούν να συνεισφέρουν 
πρόσθετη -άμεση και έμμεση- απασχόληση με περισσότερες από 70.000 νέες θέσεις 
εργασίας σε ορίζοντα δεκαετίας: 
Οι πρωτεύοντες «αναδυόμενοι αστέρες» είναι οι εξής:  

 Παραγωγή γενόσημων φαρμάκων  
 Φροντίδα για την τρίτη ηλικία και τους χρόνιους ασθενείς  
 Ιχθυοκαλλιέργειες  
 Δημιουργία περιφερειακών διαμετακομιστικών κέντρων  
 Διαχείριση αποβλήτων  

Οι δευτερεύοντες υπο-κλάδοι είναι: 
 Εξειδικευμένες κατηγορίες τροφίμων (προϊόντα ποιότητας)  
 Δημιουργία στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα των                       

κλασσικών σπουδών.  
 
Σύμφωνα με την έκδοση «EUSKILLSPANORAMA 2015 – PROSPECTSFOR Greece - 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ελλάδα» - CEDEFOP, τονίζεται η αναγκαιότητα για δεξιότητες για 
εξαγωγές, πληροφορική και οικονομική διαχείριση. Σύμφωνα με τη μελέτη, η 
χαμηλή εγχώρια κατανάλωση έχει αναγκάσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να ψάξουν για 
εξαγωγικές αγορές προκειμένου να αναπτυχθούν. Αυτό έχει δημιουργήσει αδυναμία 
κάλυψης της ζήτησης για τις πωλήσεις από επαγγελματίες με δεξιότητες στον 
εξαγωγικό προσανατολισμό, όπως η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας - logistics, η 
τήρηση κανονισμών και οι γλωσσικές δεξιότητες. Επίσης, και οι μάνατζερ πρέπει να 
έχουν δεξιότητες και προηγούμενη εμπειρία στην οικονομική διαχείριση. 
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Κενές θέσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σε τεχνικά επαγγέλματα με υψηλή ειδίκευση 
όπως στην τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας, όπως συνέβαινε και πριν 
από την κρίση. Επαγγέλματα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσληψη 
κατάλληλου προσωπικού είναι επαγγελματίες στην τεχνολογία της πληροφορίας και 
της επικοινωνίας (ιδιαίτερα με γνώση των γλωσσών προγραμματισμού και 
προγραμματιστές), τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (όπως υδραυλικοί, 
κατασκευαστές). 
 

6.2 Προοπτικές Επαγγελμάτων στον Τομέα του Τουρισμού 
 
Σύμφωνα με την μελέτη «Διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας – Τα πρώτα 
αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης», Μέρος Α΄, Μέρος Β΄, Ολυμπία 
Καμινιώτη, Σταύρος Γαβρόγλου - Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου 
Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), Ιούνιος 2015,τα δυναμικά Επαγγέλματα, για τον τουρισμό, 
είναι: 
 

Τουρισμός 
42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών  
422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 55 Καταλύματα  

91 Καθαριστές και βοηθοί  
Καθαριστές και βοηθοί ξενοδοχείων  55 Καταλύματα  

51 Απασχολούμενοι στην παροχή 
προσωπικών υπηρεσιών  
512 Μάγειροι 
513 Σερβιτόροι 

55 Καταλύματα  

51 Απασχολούμενοι στην παροχή 
προσωπικών υπηρεσιών  
512 Μάγειροι 
513 Σερβιτόροι 

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης  

94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών  
941 Βοήθεια παρασκευής τροφίμων 

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης  
 

 
Τα Σταθερά Επαγγέλματα, για τον τουρισμό, είναι: 
 
14 Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, 
επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου  
 

55 Καταλύματα  
 

52 Πωλητές  
 

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης  
 

91 Καθαριστές και βοηθοί  
 

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης  
 

96 Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι 
ανειδίκευτοι εργάτες  

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης  
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Στην μελέτη «Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των επιχειρήσεων στον κάδο του 
τουρισμού στην Ελλάδα», Ινστιτούτο ΣΕΤΕ – 2014, σύμφωνα με έρευνα που 
υλοποιήθηκε, στα ξενοδοχεία, τα κυριότερα κενά ειδικοτήτων συνδέονται με «βασικές» 
ειδικότητες, κυρίως: 

 σερβιτόροι,  
 ρεσεψιονίστ,  
 καμαριέρες,  
 μάγειροι  

και παρατηρούνται ομοίως σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές καθώς και σε 
διαφορετικά μεγέθη ή τύπους ξενοδοχείων. 
Τα βασικά κενά δεξιοτήτων συνοψίζονται σε 3 κύριους άξονες:  
α) Επαγγελματική εμπειρία,  
β) Τουριστικές σπουδές και  
γ) Βασικές δεξιότητες (Ξένες γλώσσες - κυρίως Αγγλικά, Γερμανικά και Ρώσικα και 
άλλα softskills, όπως νοοτροπία εξυπηρέτησης, επαγγελματισμός). 
Σύμφωνα με την μελέτη, τα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να δώσουν 
έμφαση σε: 
Βασικές ειδικότητες: Σερβιτόροι, ρεσεψιονίστ, καμαριέρες, μάγειροι, σεφ, μπάρμαν, 
υπάλληλοι υποδοχής 
Βασικές δεξιότητες: Γλώσσες (Αγγλικά, Ρώσικα και Γερμανικά ως 1η προτεραιότητα, 
Γαλλικά και Ιταλικά ως 2η), επαγγελματική συμπεριφορά (ακεραιότητα, 
επαγγελματική παρουσία, υπευθυνότητα), δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών, 
προσαρμοστικότητας και διαχείρισης ομάδας 
Αν και σε όλες τις ειδικότητες διαφαίνεται η ύπαρξη σχετικής δυσκολίας στην κάλυψη 
αναγκών λόγω μειωμένου αριθμού ενδιαφερόμενων επαγγελματιών, η μεγαλύτερη 
πρόκληση εναποτίθεται στην έλλειψη δεξιοτήτων. 
 
Στην μελέτη «Ενδοεργασιακή κατάρτιση σε συνεργασία – Προτάσεις για νέες 
μορφές επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα - Περίληψη αποτελεσμάτων 
πέντε κλαδικών μελετών εφικτότητας – 
GermanOfficeforInternationalCooperationinVocationalEducationandTraining – 
Κεντρική Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(GOVET) - Ιούλιος 2014, στον τομέα του τουρισμού, γίνεται αναφορά στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα τις περιοχές 
της Καβάλας και της Δράμας. Στην περιοχή αυτή, σύμφωνα με την μελέτη,  οι 
επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου ήδη διαμαρτύρονται για έλλειψη σε εξειδικευμένο 
τεχνικό προσωπικό και ιδιαίτερα σε προσωπικό που να μιλά ξένες γλώσσες (τη 
γερμανική, ρωσική, βουλγαρική, τουρκική), σε προσωπικό με τεχνολογικές δεξιότητες 
(κυρίως σε Η/Υ) που να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και να διαθέτει κοινωνικές 
δεξιότητες (επικοινωνία, προσανατολισμός στην ικανοποίηση πελατών). Επίσης, τα 
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ποσοστά πληρότητας κυμαίνονται στα επίπεδα του εθνικού μέσου όρου (Καβάλα), 
αλλά και κάτω από αυτόν (Δράμα). Με τη διεύρυνση του υφιστάμενου πακέτου 
προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών, μέσω του οινοτουρισμού, του οικολογικού 
τουρισμού, του τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και του 
θρησκευτικού τουρισμού, καλλιεργούνται βάσιμες ελπίδες για την επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου και την συνακόλουθη βελτίωση του ποσοστού πληρότητας των 
τουριστικών μονάδων. Ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες διαφαίνονται στους τομείς της 
υγείας και του αθλητισμού καθώς και σε υπηρεσίες που αφορούν ανθρώπους με 
αναπηρία. Με την αλλαγή στις προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει και το 
εξειδικευμένο προσωπικό να διαθέτει επαρκείς ειδικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, 
ώστε να είναι σε θέση να παρέχει την απαιτούμενη ποιότητα υπηρεσιών και να 
μετατρέπει τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε ικανοποίηση του πελάτη.  
 
Σύμφωνα με την μελέτη«Trends and skills need in tourism - Τάσεις και δεξιότητες 
στον τομέα του τουρισμού» – CEDEFOP– 2005, οι νέες μορφές ή θέματα τουρισμού 
που έχουν μεγάλη επιρροή για την περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένο τομέα είναι 
τα εξής: 
(Α) τουρισμός και αειφορία 
(Β) τουρισμός και προσβασιμότητα 
(Γ) τουρισμός και η αγροτική /πολιτιστική κληρονομιά 
(Δ) τουρισμός και φιλία - πολιτισμική ανταλλαγή 
(Ε) τουρισμός και αθλητισμός 
(Στ) τουρισμός και υγεία 
(Ζ) τουρισμός και τεχνολογία 
Ο τουρισμός εξακολουθεί να είναι ένας πολύ συγκεκριμένος τομέας, για αυτό είναι 
απαραίτητη η ειδική γνώση. Για το εργατικό δυναμικό υπάρχουν γενικές και βασικές 
ανάγκες σε δεξιότητες. Για παράδειγμα, η έλλειψη γνώσης ξένων γλωσσών έχει 
αναγνωριστεί πρόσφατα από εθνικούς οργανισμούς τουρισμού ορισμένων ευρωπαϊκών 
χωρών ως μόνιμο πρόβλημα, ακόμη και ως ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Η έννοια της 
επιχειρηματικότητας είναι επίσης πολύ σημαντική. 
δεξιότητες του στρατηγικού σχεδιασμού, για στρατηγικές συμμαχίες, δεξιότητες 
διαχείρισης, λογιστικής, ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, 
διαχείρισης προορισμού, δεξιότητες διαχείρισης που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις 
επιρροές της παγκοσμιοποίησης, τη διαχείριση της αλλαγής, του μάρκετινγκ και των 
πωλήσεων. 
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας έχει δημιουργήσει 
ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, το e-tourism. Αυτές οι συνεχείς εξελίξεις απαιτούν 
νέες δεξιότητες. 
Οι επαγγελματίες του τουρισμού χρειάζονται δεξιότητες για την επιτυχή πλοήγηση 
στα δίκτυα τουρισμού: δεξιότητες για να εντοπίζουν τις ευκαιρίες για προώθηση και 
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πωλήσεις, δεξιότητες για την εξεύρεση αποτελεσματικού συνδυασμού καναλιών 
διανομής, δεξιότητες για τη διαχείριση των πωλήσεων σε διάφορους διαύλους 
διανομής. Εκτός από αυτές τις νέες δεξιότητες, παραμένουν σημαντικές οι 
παραδοσιακές δεξιότητες όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η επικοινωνία. 
Νέα και αναδυόμενα επαγγέλματα στον τομέα του τουρισμού:  
(Α) σχεδιαστής ταξιδίων, online ταξιδιωτικός πράκτορας και προγραμματιστής για 
κράτηση και σχεδιασμό διακοπών 
(Β) ξεναγός για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, υπεύθυνος διασκέδασης, 
δημοσίων σχέσεων και ταξιδιωτικών υπηρεσιών 
(Γ) μάνατζερ επαγγελματικών ταξιδιών σε επιχείρηση προγραμματισμού ταξιδιών 
(Δ) σύμβουλος σε θέματα  υποστήριξης ταξιδιωτικών υπηρεσιών. 
Η αύξηση του ενδιαφέροντος για την υγεία και την καλύτερη γνώση των ειδικών 
ατομικών αναγκών των πελατών οδήγησε σε μια ποιοτικά νέα κατάσταση όσον αφορά 
την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού ευεξίας.  Η καλή γνώση του τομέα 
της φροντίδας υγείας (τόσο σχετικά με τη θεραπεία όσο και με την  πρόληψη) 
απαιτείται από εκείνους, που εργάζονται στον τομέα του τουρισμού. Ταυτόχρονα, όμως 
απαιτείται η παραδοσιακή γνώση σχετικά με τη  φιλοξενία και τον πολιτισμό, γεγονός 
που υποδηλώνει ποιοτικά νέα, εξαιρετικά διεπιστημονικά και πολύπλοκα προσόντα 
Προορισμοί πολυτελείας, όπως ιαματικές πηγές, έχουν μια σειρά από απαιτήσεις 
επαγγελματικών προσόντων 
Η εναλλακτική ιατρική και η διαχείριση της ηλικίας γίνονται πολύ δημοφιλείς και για 
αυτό απαιτούνται εξειδικευμένες υπηρεσίες. 
Το προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων, που ασχολείται με τα τρόφιμα και τα 
ποτά, πρέπει να εκπαιδευτεί σε επιλογές διατροφής. 
 
Σύμφωνα με την μελέτη, «Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και 
νέες απαιτούμενες δεξιότητες» Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» -  (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), 2013, τα ανερχόμενα 
επαγγέλματα / ειδικότητες του κλάδου Τουρισμού και Εστίασης, είναι: 

 Τουριστικοί σύμβουλοι με εξειδίκευση στον τουρισμό πόλεων (City break)  
 Ξεναγοί κρουαζιέρας  
 Εξειδικευμένα στελέχη σε εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού: 

τουρισμός υγείας και αναζωογόνησης, αθλητικός τουρισμός, συνεδριακός 
τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός  

 Στελέχη e-marketing στον τομέα του τουρισμού  
 Οικονομικά στελέχη που γνωρίζουν την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος 

Λογαριασμών για ξενοδοχεία και εστιατόρια  
 Διακοσμητές ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. 
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Η μελέτη της Mc Kinsey & Company «Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά», – Μάρτιος 
2012καταλήγει σε «αναδυόμενους αστέρες» (risingstars) απασχόλησης που αντι-
προσωπεύουν ενδεικτικές αναπτυξιακές ευκαιρίες στην Ελλάδα, σε χρονικό ορίζοντα 
δεκαετίας (2012 – 2022). Στον τομέα του τουρισμού αναδεικνύεται ο Ιατρικός 
τουρισμός. 
 
Στην «Έρευνα στις Επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα 
περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας», 
Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) – Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, 2012,η μελέτη καταλήγει και σε προτάσεις ως προς τις απαιτούμενες 
δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού για τον τουρισμό, που θα πρέπει να σχετίζονται 
με την: 

 Ανάπτυξη εναλλακτικού, ιατρικού τουρισμού 
 Δημιουργία κέντρων αποκατάστασης και μεικτών ξενοδοχειακών μονάδων οι 

οποίες θα συνδυάζουν τον παραθερισμό με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας 
υγείας. 
 

Σύμφωνα με την «Έρευνα στις Επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών 
στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας», 
Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) – Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, 2012, στα ξενοδοχεία προκρίνονται τα ζητήματα:  

 Εξυπηρέτησης Πελατών,  
 Υποδοχής, 
 Κρατήσεων,  
 Logistics- Προμηθειών- Αποθήκευσης. 

 

 

6.3 Προοπτικές σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες στον Τομέα της 
Μεταποίησης και του Τουρισμού - Σύνθεση 
 

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται μια σύνθεση των συμπερασμάτων των μελετών που 
παρουσιάστηκαν παραπάνω. 
Οι προοπτικές στον τομέα της Μεταποίησης αφορούν σε επαγγέλματα σχετικά με τα 
παρακάτω: 
 Στελέχη Προώθησης πωλήσεων - Marketing 
 Στελέχη Εξαγωγών 
 Στελέχη Οικονομικής διαχείρισης  
 Στελέχη λογιστηρίου 
 Μηχανικούς βιομηχανίας 
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 Διαχειριστές μηχανολογικών εγκαταστάσεων 
 Ηλεκτρονικούς 
 Χειριστές Μηχανημάτων 
 Ειδικευμένους Εργάτες 

 
Ειδικότερα,  
στη Βιομηχανία Τροφίμων: 
 Στελέχη Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων  
 Υπεύθυνους Μarketing Τροφίμων  
 Επιστήμονες R&D  
 Στελέχη Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας  
 Υπεύθυνους Νομοθεσίας και Επικοινωνίας  
 Υπεύθυνους Προμηθειών Α’ Υλών  
 Υπεύθυνους διοίκηση της παραγωγής 
 Εξειδικευμένα Στελέχη Παραγωγής Τροφίμων 
 Τεχνολόγους τροφίμων 
 Χημικούς και βοηθούς χημικών εργαστηρίων 
 Μηχανικούς Υποδομών & Συντήρησης 
 Διαχειριστές αποθηκών 
 Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής 
 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

 

στην Παραγωγή Χημικών Ουσιών και Προϊόντων: 
 Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών παραγωγής χημικών και 

φωτογραφικών προϊόντων 
 
στον Τομέα του Φαρμάκου 

 Χημικοί Μηχανικοί ή Χημικοί –στην Έρευνα και Παραγωγή Φαρμακευτικών 
(παραγωγή νέου ελληνικού φαρμάκου)και Παραφαρμακευτικών Προϊόντων (η 
Ελλάδα έχει επίσης πλούσια χλωρίδα και πανίδα για να στηρίξει την παραγωγή 
φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων (αιθέρια έλαια, διάφορα φυτά 
κτλ)–στην Παραγωγή γενόσημων φαρμάκων . 

 
Οριζόντιες Δεξιότητες στον τομέα της Μεταποίησης: 
 Επικοινωνίας 
 Ομαδικότητας και συνεργασίας 
 Καινοτομίας και της δημιουργικότητας 
 Πρωτοβουλίας 
 Προσαρμοστικότητας 
 Αναγνώρισης και επίλυσης προβλημάτων 
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 Σχεδιασμού και οργάνωσης 
 Διάθεσης και επιδίωξης για μάθηση 
 Στοχο-προσήλωσης και δέσμευσης 
 Αναλυτικής και κριτικής σκέψης  

 
Οριζόντιες Δεξιότητες πιο ειδικές 
 Γνώσης Αγγλικών  
 Γνώσης πληροφορικής  - γνώσης αξιοποίησης του διαδικτύου  
 Δεξιότητες για εξαγωγές,  
 Γνώσηςοικονομικής διαχείρισης 

 
Οι προοπτικές στον τομέα του Τουρισμού αφορούν σε  επαγγέλματα σχετικά με τα 
παρακάτω: 
 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών- υπάλληλοι υποδοχής 
 Καθαριστές και βοηθοί - καμαριέρες 
 Μάγειροι 
 Μπάρμαν  
 Βοηθοί παρασκευής τροφίμων 
 Προσωπικό για Logistics- Προμήθειες- Αποθήκευση. 
 Εξειδικευμένα στελέχη σε εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού: 

τουρισμός υγείας και αναζωογόνησης, οινοτουρισμός, οικολογικός τουρισμός, 
τουρισμός πολιτιστικής κληρονομιάς, αθλητικός τουρισμός, θρησκευτικός 
τουρισμός  

 Σχεδιαστές ταξιδίων, online ταξιδιωτικοί πράκτορες  
 Ξεναγοί για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα 
 Τουριστικοί σύμβουλοι με εξειδίκευση στον τουρισμό πόλεων (City break)  
 Στελέχη e-marketing στον τομέα του τουρισμού  

 
Οριζόντιες Δεξιότητες στον τομέα του Τουρισμού: 
 
Βασικές δεξιότητες 
 Γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Ρώσικα, Βουλγάρικα, Τούρκικα) 
 Επαγγελματική συμπεριφορά (ακεραιότητα, επαγγελματική παρουσία, 

υπευθυνότητα), δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών, προσαρμοστικότητας και 
διαχείρισης ομάδας 

 Δεξιότητες σε Η/Υ 
 Δεξιότητες για την επιτυχή πλοήγηση στα δίκτυα τουρισμού 
 Γνώσεις σχετικά με την περιοχή, τη φύση, τον πολιτισμό κλπ. 
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Πιο ειδικές δεξιότητες 
 Γνώσεις του τομέα της φροντίδας υγείας για άτομα με περιορισμένη 

κινητικότητα 
 Το προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων, που ασχολείται με τα τρόφιμα 

και τα ποτά, πρέπει να εκπαιδευτεί σε επιλογές διατροφής 
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7. Κρίσιμες Τάσεις, Μεγέθη και Ανάγκες σε Προσόντα, 
Ειδικότητες και Δεξιότητες της Αγοράς Εργασίας 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 

 

7.1 Στον Αγροτικό Τομέα 
 

Σύμφωνα με Έρευνα στις Επιχειρήσεις, του ΙΟΒΕ, το 2012, για την  αγροτική 
παραγωγή στην Ελλάδα, θεωρείται ότι είναι αναγκαία η δημιουργία ταχύρυθμων 
τμημάτων μερικών μηνών ή ολιγοετούς φοίτησης σε μεταλυκειακό επίπεδο, με δίπλωμα 
ειδίκευσης σε πολύ συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα 
ένα πλαίσιο σκέψης και δράσης προς μια περισσότερο επιχειρηματική 
κατεύθυνση. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η έμφαση στη δημιουργία δημόσιων, 
ιδιωτικών ή δημοτικών κέντρων ενημέρωσης (π.χ. πρωτοβουλίες από ομάδες 
παραγωγών είτε από φορείς συμβολαιακής καλλιέργειας) εκτός εκπαιδευτικού 
συστήματος, κατάρτισης και δια βίου μάθησης των επαγγελματιών αγροτών και 
δημιουργία κινήτρων παραγωγικότητας, σεβασμού του περιβάλλοντος και του 
καταναλωτή, συμμόρφωση με την σχετική εγχώρια νομοθεσία και την διασφάλιση 
σύμπλευσης με την κοινοτική νομοθεσία. 
 
Σύμφωνα με μελέτη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 2013, για την Ελλάδα, ανερχόμενα 
επαγγέλματα στον πρωτογενή τομέα αποτελούν: 
Πρωτογενής τομέας 

 Γεωπόνοι - σύμβουλοι νέων εναλλακτικών καλλιεργειών  
 Γεωπόνοι - σύμβουλοι συμβολαιακής γεωργίας  
 Στελέχη αγροτικών συνεταιρισμών και μεγάλων συμπράξεων παραγωγών με 

γνώσεις κοστολόγησης, εμπορίας, παραγωγής, μάρκετινγκ, διαδικασιών 
εξαγωγών  

 Τεχνικοί υδροπονικής καλλιέργειας  
 Τεχνικοί θερμοκηπίων  
 Τεχνίτες ανθοκομίας  
 Τεχνολόγοι τροφίμων  
 Πωλητές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένα 

προϊόντα υψηλών προδιαγραφών με δεξιότητες εξωστρέφειας.  
 
 
Σύμφωνα με την μελέτη του ΕΙΕΑΔ 2015, τα δυναμικά επαγγέλματα για την 
Ελλάδα (2ψήφια επαγγέλματα) ανά 2ψήφιο κλάδο, στον αγροτικό τομέα, είναι: 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (ΣΤΕΠ-08)  ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΣΤΑΚΟΔ-08)  

621 Δασοκόμοι, υλοτόμοι και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα  

Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία  

921 Εργάτες γεωργίας, δασοκομίας 
και αλιείας  

Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία  

 
 
Σύμφωνα με την έρευνα των δευτερογενών στοιχείων της παρούσας μελέτης 
παρατηρείται δυσαρμονία στη σχέση απασχολουμένων / ΑΠΑ στον πρωτογενή τομέα, 
γεγονός που αναδεικνύει τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του τομέα τα οποία οδηγούν 
στην περιορισμένη παραγωγικότητα και κατ' επέκταση στις χαμηλές αποδόσεις της 
μέσης αγροτικής εκμετάλλευσης. Η ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και της παραγωγικότητας στον πρωτογενή τομέα αποτελεί συνεπώς μια βασική 
πρόκληση για την ΠΑΜΘ. 
 
Σύμφωνα με την RIS 3, οι προτεραιότητες για παρεμβάσεις που προτείνονται στον 
αγροτικό τομέα αφορούν : 
 
Α) τον εκσυγχρονισμό του αγροδιατροφικού συμπλέγματος και τη βελτίωση της 
περιφερειακής προστιθέμενης αξίας με χρήση τεχνολογικά οδηγούμενης 
καινοτομίας: 
α) Ανάπτυξη νέων, ανταγωνιστικών και πιστοποιημένων ως προς την ποιότητα 
και τα χαρακτηριστικά, αγροτικών προϊόντων. 
β) Ανάπτυξη νέων, ανταγωνιστικών και πιστοποιημένων ως προς την ποιότητα και τα 
χαρακτηριστικά, προϊόντων στα τρόφιμα – ποτά αξιοποιώντας εισροές από τον 
πρωτογενή τομέα. 
γ) Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και συστημάτων παραγωγής για μείωση των 
εισροών στην παραγωγική διαδικασία. 
δ) Μείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων 
του ενεργειακού και του μεταφορικού). 
ε) Αξιοποίηση με εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης τους ως ενεργειακό πόρο. 
στ) Αξιοποίηση τεχνολογιών για τη μείωση του όγκου και της τοξικότητας των 
αποβλήτων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού συμπλέγματος και 
την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της. 
 
Β) τη βελτίωση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας με προσαρμογή και 
χρήση ώριμων διεργασιακών, οργανωτικών και προωθητικών καινοτομιών, 
συμπεριλαμβανομένων της χρήσης ΤΠΕ, της ενίσχυσης των πηγών 
μοναδικότητας (π.χ., προϊόντα ΠΟΠ) και αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων: 
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α) Χωροταξικός σχεδιασμός, κτηματολόγιο-χαρτογράφηση, καθορισμός ζωνών χρήσης 
γης, αναδασμοί. 
β) Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση φυσικών πόρων (υδάτων, αγροτικής 
γης, δασικού πλούτου, βοσκοτόπων, κλπ) 
γ) Αναδιάρθρωση και ισόρροπη ανάπτυξη των παραγωγικών κλάδων (αντικατάσταση 
μέρους των εκτάσεων ΦΜΚ, προώθηση πολυκαλλιέργειας, ενίσχυση και ανάπτυξη της 
κτηνοτροφίας, εκσυγχρονισμός υφιστάμενων παραδοσιακών καλλιεργειών, ενίσχυση 
αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, αξιοποίηση των δασών ως πρόσθετου 
πλουτοπαραγωγικού πόρου, στοχευμένη προώθηση ενεργειακών, αρωματικών 
και φαρμακευτικών προϊόντων). 
δ) Ενίσχυση δράσεων ολοκλήρωσης αλυσίδων αξίας με οργανωτικές καινοτομίες. 
 
Το βάρος της ανάπτυξης προϊοντικής καινοτομίας στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα θα 
πέσει στις επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων – ποτών, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει 
να υποστηριχθούν ως προς την ανάπτυξη της καινοτομικής τους ικανότητας με 
ανθρώπινους και υλικούς πόρους. Οι ίδιες επιχειρήσεις μπορεί να οδηγήσουν επίσης 
πρωτοβουλίες για νέες καλλιέργειες αξιοποιώντας οργανωτικές καινοτομίες όπως η 
συμβολαιακή γεωργία. 
Οι δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω αφορούν κυρίως παραγωγούς ή 
εκμεταλλεύσεις και απαιτούν εντατικές δράσεις ενημέρωσης και επίδειξης. 
 
Σύμφωνα με την έρευνα (της παρούσας μελέτης) στους τοπικούς φορείς που 
σχετίζονται με τον αγροτικό χώρο, προέκυψε, σε συμφωνία με τα παραπάνω:  
η ανάγκη του αγρότη – επιχειρηματία με γνώσεις οικονομικού περιεχομένου, 
γνώσεις για πωλήσεις, γνώσεις πληροφορικής. 
η ανάγκη εξειδικεύσεων στην γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία, στη γνώση των 
νέων μηχανημάτων, της νέας τεχνολογίας.  
Ως προς τις ειδικότητες για στελέχη που χρειάζεται πιο πολύ σήμερα ο αγροτικός 
τομέας, οι φορείς ανέφεραν ειδικότητες ως εξής:  

 Αγρότες με γνώση χειρισμού γεωργικών μηχανημάτων και αρδεύσεων 
 Αγρότες με γνώση πληροφορικής – ηλεκτρονικών υπολογιστών 
 Αγρότες με γνώση οικονομικών & διοικητικών θεμάτων 
 Αγρότες με γνώση marketing 
 Τεχνολόγοι Τροφίμων 
 Κτηνίατροι 
 Τεχνολόγοι Ζωϊκής Παραγωγής 
 Εξειδικευμένοι εργάτες σε επεξεργασία τροφίμων ζωϊκής προέλευσης  
 Ιχθυολόγοι 
 Τεχνολόγοι Ιχθυοκομίας 
 Αλιεργάτες για αλιευτικά σκάφη 
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Συμπερασματικά, κρίσιμες τάσεις σε προσόντα, ειδικότητες, δεξιότητες, στον 
αγροτικό τομέα: 
 
 Η γνώση για την παραγωγή νέων ανταγωνιστικών γεωργικών προϊόντων 
 Η γνώση για παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων (π.χ. βιολογικών), 

γεωργικών και κτηνοτροφικών 
 Η γνώση σύγχρονων τεχνολογιών 
 Η παροχή συμβουλών - διάδοση καινοτομιών στον αγροτικό χώρο (για νέες 

καλλιέργειες, συμβολαιακή γεωργία, αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και 
συστημάτων παραγωγής για μείωση των εισροών στην παραγωγική 
διαδικασία, εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα, 
αξιοποίηση τεχνολογιών για τη μείωση του όγκου και της τοξικότητας των 
αποβλήτων κλπ) 

 Η επιχειρηματικότητα (αγρότες – επιχειρηματίες  με γνώσεις οικονομικού 
περιεχομένου, γνώσεις για πωλήσεις, γνώσεις πληροφορικής κλπ) 

 Η γνώση χειρισμού γεωργικών μηχανημάτων και αρδεύσεων 
 Η προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της αλιείας 
 Η γνώση για την παραγωγή ειδών ιχθυοκαλλιέργειας με εμπορική αξία 
 Η γνώση για νέες μεθόδους/διαδικασίες παραγωγής και τεχνολογίας στο 

δασικό τομέα.  
 
 

7.2 Στον Τομέα της Μεταποίησης 
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών που ήδη παρουσιάστηκαν στο κεφ. 6, οι 
προοπτικές στον τομέα της Μεταποίησης αφορούν σε επαγγέλματα σχετικά με τα 
παρακάτω: 

 Στελέχη Προώθησης πωλήσεων - Marketing 
 Στελέχη Εξαγωγών 
 Στελέχη Οικονομικής διαχείρισης  
 Στελέχη λογιστηρίου 
 Μηχανικούς βιομηχανίας 
 Διαχειριστές μηχανολογικών εγκαταστάσεων 
 Ηλεκτρονικούς 
 Χειριστές Μηχανημάτων 
 Ειδικευμένους Εργάτες 

 
Ειδικότερα οι προοπτικές,  
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στη Βιομηχανία Τροφίμων: 
 Στελέχη Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων  
 Υπεύθυνους Μarketing Τροφίμων  
 Επιστήμονες R&D  
 Στελέχη Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας  
 Υπεύθυνους Νομοθεσίας και Επικοινωνίας  
 Υπεύθυνους Προμηθειών Α’ Υλών  
 Υπεύθυνους διοίκηση της παραγωγής 
 Εξειδικευμένα Στελέχη Παραγωγής Τροφίμων 
 Τεχνολόγους τροφίμων 
 Χημικούς και βοηθούς χημικών εργαστηρίων 
 Μηχανικούς Υποδομών & Συντήρησης 
 Διαχειριστές αποθηκών 
 Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής 
 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

 
στην Παραγωγή Χημικών Ουσιών και Προϊόντων: 

 Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών παραγωγής χημικών και 
φωτογραφικών προϊόντων 

 
στον Τομέα του Φαρμάκου 

 Χημικοί Μηχανικοί ή Χημικοί –στην Έρευνα και Παραγωγή Φαρμακευτικών 
(παραγωγή νέου ελληνικού φαρμάκου) και Παραφαρμακευτικών Προϊόντων (η 
Ελλάδα έχει επίσης πλούσια χλωρίδα και πανίδα για να στηρίξει την παραγωγή 
φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων (αιθέρια έλαια, διάφορα φυτά 
κτλ)  –στην Παραγωγή γενόσημων φαρμάκων . 

 
Οριζόντιες Δεξιότητες - Προσόντα στον τομέα της Μεταποίησης: 

 Επικοινωνίας 
 Ομαδικότητας και συνεργασίας 
 Καινοτομίας και της δημιουργικότητας 
 Πρωτοβουλίας 
 Προσαρμοστικότητας 
 Αναγνώρισης και επίλυσης προβλημάτων 
 Σχεδιασμού και οργάνωσης 
 Διάθεσης και επιδίωξης για μάθηση 
 Στοχο-προσήλωσης και δέσμευσης 
 Αναλυτικής και κριτικής σκέψης.  
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Οριζόντιες Δεξιότητες - Προσόντα πιο ειδικές 
 Γνώσης Αγγλικών  
 Γνώσης πληροφορικής  - γνώσης αξιοποίησης του διαδικτύου  
 Δεξιότητες για εξαγωγές,  
 Γνώσης οικονομικής διαχείρισης 

 

Σύμφωνα με την μελέτη του ΕΙΕΑΔ 2015, τα δυναμικά επαγγέλματα για την 
Ελλάδα (2ψηφια επαγγέλματα) ανά 2ψήφιο κλάδο, στον  τομέα της 
μεταποίησης, είναι: 
 

751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων 
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα  Γ. Μεταποίηση  

813 Χειριστές εγκαταστάσεων και 
μηχανών παραγωγής χημικών και 
φωτογραφικών προϊόντων  

Γ. Μεταποίηση  

411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων  Γ. Μεταποίηση  
816 Χειριστές μηχανών παραγωγής 
ειδών διατροφής  Γ. Μεταποίηση  

721 Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, 
ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών 
δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί  

Γ. Μεταποίηση  

 

Σύμφωνα με την έρευνα των δευτερογενών στοιχείων της παρούσας μελέτης η 
παραγωγικότητα της εργασίας στο δευτερογενή τομέα στην Περιφέρεια ΑΜΘ 
κυμαίνεται σε εφάμιλλα επίπεδα με τον εθνικό μέσο όρο (99,8% κατά μέσο όρο στη 
πενταετία 2008-2012), ενώ το 2010 τον υπερέβη φτάνοντας σχεδόν στο 106%. Η 
συγκριτικά υψηλή παραγωγικότητα του τομέα εκτιμάται ότι επήλθε κυρίως από τη 
συγκέντρωση νέων σύγχρονων μονάδων μεταποίησης στην Περιφέρεια, καθώς και από 
τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής δομής, ενώ σε μικρό μόνο βαθμό από την 
ανάπτυξη της καινοτομίας ή την διαφοροποίηση. 
 

Σύμφωνα με την RIS 3, προτείνεται στον τομέα της μεταποίησης, η μεγέθυνση και 
εμπέδωση των αναδυόμενων κλάδων της περιφερειακής οικονομίας δηλ. των 
Τροφίμων– Ποτών, των μη  Μεταλλικών Ορυκτών, των Πλαστικών – Ελαστικών, των 
Χημικών – Φαρμάκων, του Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, με την 
ενίσχυση της τεχνολογικά οδηγούμενης προϊοντικής ή διεργασιακής καινοτομίας, 
κατά προτίμηση με εφαρμογή βασικών υποστηρικτικών τεχνολογιών (Key Enabling 
Technologies). 
Επίσης, προτείνεται η ανάπτυξη προωθητικών καινοτομιών για την ενίσχυση του 
branding των μαρμάρων και τη διεύρυνση των αγορών. 
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Σύμφωνα με την έρευνα (της παρούσας μελέτης) στους τοπικούς φορείς που 
σχετίζονται με την μεταποίηση, προέκυψε ότι υπάρχει ανάγκη για ειδικότητες για 
στελέχη / εξειδικευμένους τεχνίτες στον τομέα της μεταποίησης, ενώ πολλοί φορείς 
επικεντρώθηκαν στην ανάγκη για ειδικότητες ως εξής: 
 
στον τομέα της Τεχνολογίας:  

 Στελέχη Πληροφορικής – επιστήμονες με γνώσεις σχεδιασμού μηχανοργάνωσης 
και e-υπηρεσιών 

 Τεχνικοί Πληροφορικής για εκτέλεση εργασιών πληροφορικής 
 Στελέχη με εμπειρία στο ηλεκτρονικό εμπόριο 
 Στελέχη Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων - Διαχείρισης νέων τεχνολογιών – 

πετρελαίου, αερίου – θερμομεταλλικών ορυκτών  με εμπειρία σε θέματα νέων 
τεχνολογιών. 

 
στον τομέα της Καινοτομίας: 

 Στελέχη Καινοτομίας για προσανατολισμό επιχειρηματικότητας σε νέους 
καινοτομικούς   κλάδους 

 Μηχανικοί σε ειδικές γνώσεις στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και την ανάδειξη 
νέων καινοτόμων διαδικασιών. 

 
στη Διοίκηση 
Επίσης από τους φορείς αναφέρθηκαν ειδικότητες απαραίτητες στη διοίκηση των 
επιχειρήσεων, όπως: 

 Οικονομολόγοι, λογιστές  
 Στελέχη Οργάνωσης Διοίκησης. 

 
στην Προώθηση Πωλήσεων 
Η πλειοψηφία των φορέων επεσήμανε ειδικότητες προώθησης των πωλήσεων, ως εξής: 

 Δ/ντικά Στελέχη Μάρκετιγκ με γνώσεις διοίκησης – δημόσιων σχέσεων – 
διαφήμισης – καταναλωτικής συμπεριφοράς 

 Στελέχη Μάρκετιγκ με γνώσεις προώθησης προϊόντων στο εξωτερικό 
 Στελέχη Μάρκετιγκ γενικότερα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων 
 Πωλητές 
 Γνώση Ξένης Γλώσσας 
 Κάποιοι φορείς ανέφεραν ότι χρειάζονται στελέχη με γνώσεις ξένων γλωσσών 

για την  προώθηση συνεργασιών. 
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σε Ειδικευμένο Προσωπικό 
 Τεχνικοί Συντήρησης 
 Τεχνικοί Παραγωγής 
 Εξειδικευμένοι τεχνίτες  
 Στον τομέα του οίνου, εξειδικευμένοι οινολόγοι. 

 

Σύμφωνα με την έρευνα (της παρούσας μελέτης) στις επιχειρήσεις της περιοχής 
τα βασικά συμπεράσματα για νέες ειδικότητες, στον τομέα της μεταποίησης, 
είναι: 
 

 Η ανάγκη εξειδίκευσης στις ειδικότητες (92) Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, 
δασοκομίας και αλιείας, και (75) Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων των 
απασχολούμενων στον κλάδο (10) Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής  

 Η ανάγκη ανάπτυξης της ειδικότητας των Χειριστών σταθερών 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού (81) για όλους 
τους κλάδους της RIS 3.  

 Η ανάγκη ανάπτυξης της ειδικότητας των Πωλητών σε όλους τους κλάδους 
της RIS 3. 

 Η ανάγκη ανάπτυξης της ειδικότητας των Ασκούντων επιστημονικά 
επαγγέλματα και μηχανικοί (ανώτερα επιστημονικά στελέχη) στο σύνολο 
των κλάδων της RIS.  (τις μεγαλύτερες ανάγκες εμφανίζει η ειδικότητα αυτή 
στους κλάδους (23) Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών, (11) Ποτά και (10) 
Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής και(8) Ορυχεία) 

 Η ανάγκη ανάπτυξης της ειδικότητας (12) Διοικητικοί και εμπορικοί 
διευθυντές, η οποία καταλαμβάνει την 4η θέση στις προβλέψεις αναγκών των 
επιχειρήσεων για την επόμενη 3ετία. 

 
Ακόμη πρακτική άσκηση και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας προτείνεται 
για τους κλάδους (10) Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής, (11) Ποτά, (8) Ορυχεία - 
Μεταλλεία – Αλυκές και (23) Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών και για τις ειδικότητες 
(75) Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου,  
και (81) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 
εξοπλισμού, για όλους τους κλάδους της RIS 3. 
 

Ως προς τις δεξιότητες - προσόντα, προέκυψαν οι παρακάτω ανάγκες: 

στον κλάδο (10) Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής 
Ξένες γλώσσες σε  

 πωλητές (52),  
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 σε Υπάλληλους γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 
(41) και σε Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων 
και εξοπλισμού (81). 

Γνώσεις Η/Υ στους  

 Πωλητές (52) και  
 στους Ανειδίκευτους εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας (92)  

Επικοινωνιακές δεξιότητες - προσόντα στην ειδικότητα (81) Χειριστές σταθερών 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 

σε όλους τους κλάδους της RIS 3 

 γνώσεις Η/Υ στην ειδικότητα (81) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού  

 

Επίσης,  

σε επικοινωνιακές δεξιότητες - προσόντα στην ειδικότητα (81) Χειριστές σταθερών 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού κύρια στον κλάδο (10) 
Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής και στον κλάδο  (23) Προϊόντα μη Μεταλλικών 
Ορυκτών.  

σε ειδικά προσόντα στην ειδικότητα (81) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού, στις ειδικότητες (13) Διευθυντές 
παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών και (12) Διοικητικοί και εμπορικοί 
διευθυντές στους κλάδους (23) Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών και (26, 26+27) 
Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό - Ηλεκτρικές Συσκευές 
 
 

Συμπερασματικά οι κρίσιμες τάσεις, στον τομέα της Μεταποίησης είναι στις 
εξής ειδικότητες: 
 Ανώτερα διοικητικά στελέχη - Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές 
 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 
 Στελέχη Προώθησης Πωλήσεων – Marketing - Πωλητές 
 Στελέχη Οικονομικής διαχείρισης - Λογιστηρίου 
 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 

εξοπλισμού  
 Ειδικευμένους Εργάτες 

  
των απασχολούμενων σε όλους τους κλάδους της RIS 3 (συμπεριλαμβανομένων 
των Αγροτικών Προϊόντων- Ειδών Διατροφής) 
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και: 

 Εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, 
 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων  

των απασχολούμενων στον κλάδο (10) Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής 

 
Ως προς τις δεξιότητες - προσόντα, οι κρίσιμες τάσεις αφορούν: 
 
 Ξένες γλώσσες (κύρια σε πωλητές (52), Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού (81)). 
 Γνώσεις Η/Υ (κύρια σε πωλητές (52), Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού (81), Εργάτες γεωργίας, 
δασοκομίας και αλιείας (92))  
 

Επικοινωνιακές δεξιότητες  

 Ειδικά προσόντα στην ειδικότητα (81) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού, στις ειδικότητες (13) 
Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών και (12) Διοικητικοί και 
εμπορικοί διευθυντές  

 

7.3 Στον Τομέα του Τουρισμού 
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών που ήδη παρουσιάστηκαν στο κεφ. 6, οι 
προοπτικές στον τομέα του Τουρισμού αφορούν σε επαγγέλματα σχετικά με τα 
παρακάτω: 
 

 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών - υπάλληλοι υποδοχής 
 Καθαριστές και βοηθοί - καμαριέρες 
 Μάγειροι 
 Μπάρμαν  
 Βοηθοί παρασκευής τροφίμων 
 Προσωπικό για Logistics- Προμήθειες- Αποθήκευση 
 Εξειδικευμένα στελέχη σε εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού: 

τουρισμός υγείας και αναζωογόνησης, οινοτουρισμός, οικολογικός τουρισμός, 
τουρισμός πολιτιστικής κληρονομιάς, αθλητικός τουρισμός, θρησκευτικός 
τουρισμός  

 Σχεδιαστές ταξιδίων, online ταξιδιωτικοί πράκτορες  
 Ξεναγοί για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα 
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 Τουριστικοί σύμβουλοι με εξειδίκευση στον τουρισμό πόλεων (City break)  
 Στελέχη e-marketing στον τομέα του τουρισμού.  

 
Οριζόντιες Δεξιότητες στον τομέα του Τουρισμού: 
 
Βασικές δεξιότητες - προσόντα 

 Γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Ρώσικα, Βουλγάρικα, Τούρκικα) 
 Επαγγελματική συμπεριφορά (ακεραιότητα, επαγγελματική παρουσία, 

υπευθυνότητα), δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών, προσαρμοστικότητας και 
διαχείρισης ομάδας 

 Δεξιότητες σε Η/Υ 
 Δεξιότητες για την επιτυχή πλοήγηση στα δίκτυα τουρισμού 
 Γνώσεις σχετικά με την περιοχή, τη φύση, τον πολιτισμό κλπ. 

 
Πιο ειδικές δεξιότητες 

 Γνώσεις του τομέα της φροντίδας υγείας για άτομα με περιορισμένη 
κινητικότητα 

 Το προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων, που ασχολείται με τα τρόφιμα 
και τα ποτά, πρέπει να εκπαιδευτεί σε επιλογές διατροφής. 

 

 
Σύμφωνα με την μελέτη του ΕΙΕΑΔ 2015, τα δυναμικά επαγγέλματα για την 
Ελλάδα (2ψηφια επαγγέλματα) ανά 2ψήφιο κλάδο, στον  τομέα του τουρισμού, 
είναι: 
 

Τουρισμός 
42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών  
422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 55 Καταλύματα  

91 Καθαριστές και βοηθοί  
Καθαριστές και βοηθοί ξενοδοχείων  55 Καταλύματα  

51 Απασχολούμενοι στην παροχή 
προσωπικών υπηρεσιών  
512 Μάγειροι 
513 Σερβιτόροι 

55 Καταλύματα  

51 Απασχολούμενοι στην παροχή 
προσωπικών υπηρεσιών  
512 Μάγειροι 
513 Σερβιτόροι 

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης  

94 Βοηθοί παρασκευής φαγητών  
941 Βοήθεια παρασκευής τροφίμων 

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης  
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Σύμφωνα με την έρευνα των δευτερογενών στοιχείων της παρούσας μελέτης 
μεταξύ 2010 και 2014 καταγράφεται συρρίκνωση κατά 8% στον κλάδος που συνδέεται 
άμεσα με την τουριστική οικονομία, στις «υπηρεσίες παροχής καταλύματος και 
εστίασης», όπου καταγράφονται 13.942 θέσεις εργασίας (ποσοστό 13% επί της 
συνολικής απασχόλησης στον τριτογενή τομέα). Αν και το γεγονός αυτό αναδεικνύει 
την έλλειψη δυναμισμού της τουριστικής οικονομίας στην Περιφέρεια, μεταξύ 2013 και 
2014 καταγράφεται μια εντυπωσιακή άνοδος της απασχόλησης στον κλάδο με τη 
δημιουργία 4.871 νέων θέσεων εργασίας. Η συγκριτικά περιορισμένη ξενοδοχειακή 
υποδομή της Περιφέρειας (δυναμικό 21.389 κλινών που αντιστοιχεί στο 2,7% του 
συνόλου της επικράτειας) συγκεντρώνεται κυρίως στο νησί της Θάσου, στην 
παραλιακή περιοχή της Αλεξανδρούπολης και στη Σαμοθράκη, με δεσπόζουσα την 
κατηγορία των 2 αστέρων (180 μονάδες σε σύνολο 384) και μέσο μέγεθος των 
μονάδων μόλις 56 κλίνες που υπολείπεται σημαντικά του εθνικού μέσου όρου (81 
κλίνες). Παράλληλα, υπάρχουν ελάχιστες εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής 
(μαρίνες, συνεδριακά κέντρα, υδροθεραπευτήρια) και λίγες εστιασμένες 
δυνατότητες παροχής υπηρεσιών για «εναλλακτικό» ή ειδικό τουρισμό, οι 
οποίες επιδέχονται σημαντικής αναβάθμισης. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε ένα 
κύμα εκσυγχρονισμού (μέσω και χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ) που έχει 
αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες (και τις κατηγορίες).  
 
Σύμφωνα με την RIS 3, προτείνεται στον τομέα του τουρισμού, η διεύρυνση του 
τουριστικού προϊόντος μέσω οργανωτικών και προωθητικών καινοτομιών 
όπως:  
α) η δημιουργία ενιαίου συστήματος οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης της 
ένταξης των προϊόντων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, του 
αγροδιατροφικού και βιοτεχνικού τομέα στο δίκτυο τουρισμός/πολιτισμός της ΠΑΜ-Θ. 
β) η δικτύωση του τουριστικού κλάδου με κλάδους που επηρεάζουν άμεσα το 
τουριστικό προϊόν (εστίαση, μεταφορές, εμπόριο, μεταποίηση). 
γ) η ενίσχυση των τουριστικών δικτύων και των ολοκληρωμένων τουριστικών 
προγραμμάτων / προορισμών. 
Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται τα παρακάτω κρίσιμα σημεία, για τον τουρισμό: 
 

 Περιφερειακός / τοπικός τουριστικός οργανισμός (Regional/local tourism 
organization) 

 Τουρισμός εκτός περιόδου αιχμής  (Off-season tourism) 
 Οικολογικός Τουρισμός (Eco-Tourism) 
 Καινοτόμος διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς (Innovative management 

of cultural heritage) 
 Βασικές εφαρμογές ΤΠΕ για θεματικές διαδρομές (ICT based applications for 

thematic itineraries) 
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 Εξατομικευμένος τουρισμός (Personalised tourism) 
 Εργαλεία ΤΠΕ για τον τουρισμό (ICT tools for tourism) 
 Ψηφιακή επιχειρηματική καινοτομία στον τομέα του τουρισμού (Digital 

business innovation in tourism) 
 Περιφερειακό κέντρο  γαστρονομίας  (Regional culinary centre) 
 Ιστορία και κουζίνα (History and cuisine). 

 
Σύμφωνα με την έρευνα (της παρούσας μελέτης) στους τοπικούς φορείς που 
σχετίζονται με τον τουρισμό προέκυψε, σε συμφωνία με τα παραπάνω, ότι υπάρχει 
ανάγκη για ειδικότητες:  

 Στον  τομέα του εναλλακτικού τουρισμού (ξεναγοί φυσικού, αστικού 
περιβάλλοντος κλπ.) 

 σε θέματα πληροφορικής, ειδικότητες για την Διαχείριση Πληροφοριών, την 
ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, τη χρήση του διαδικτύου 

 στο Μάρκετιγκ, για την Προβολή - Προώθηση των περιοχών, των 
επιχειρήσεων, των προσφερόμενων δραστηριοτήτων.  

 
Ενώ για τον τομέα της Εστίασης, οι φορείς ανέφεραν τις παρακάτω ειδικότητες: 
Μάγειρες- σεφ με γνώση της ελληνικής - μεσογειακής και τοπικής κουζίνας 

 Σερβιτόρους με γνώση της τοπικής κουζίνας 
 Στελέχη Διοίκησης Επιχειρήσεων Τουρισμού, Αναψυχής και Οργάνωσης 

Εκδηλώσεων με γνώσεις Τουριστικού μάρκετινγκ, δημόσιων σχέσεων. 
 

Σύμφωνα με την έρευνα (της παρούσας μελέτης) στις επιχειρήσεις της περιοχής, 
η οποία όμως εστιάζεται σε ξενοδοχειακές μονάδες,  οι ανάγκες εντοπίζονται 
στις παρακάτω ειδικότητες: 

 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών και 
 Σερβιτόροι – barista . 

 
Επίσης, από την έρευνα πεδίου προέκυψαν και οι παρακάτω ανάγκες: 
 

 Πρακτική άσκηση σε υπαλλήλους πληροφόρησης πελατών, σερβιτόρους 
και barista 

 Ξένες γλώσσες σε υπαλλήλους πληροφόρησης πελατών , σερβιτόρους, barista, 
επόπτες καθαρισμού 

 Κατάρτιση σε ΗΥ σε υπαλλήλους πληροφόρησης πελατών 
 Κατάρτιση σε επικοινωνιακές δεξιότητες, συμπεριφορές σε υπαλλήλους 

πληροφόρησης πελατών και σε μάγειρες 
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Συμπερασματικά κρίσιμες τάσεις σε ειδικότητες, στον τομέα του Τουρισμού: 
 
 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης - πληροφόρησης πελατών  
 Καθαριστές και βοηθοί  Καθαριστές και βοηθοί ξενοδοχείων 
 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών: Μάγειροι, Σερβιτόροι 

με γνώση της τοπικής κουζίνας 
 Βοηθοί παρασκευής φαγητών 
 Μπάρμαν  
 Στελέχη εναλλακτικού τουρισμού 
 Στελέχη σε θέματα πληροφορικής – διαχείρισης πληροφοριών – ανάπτυξης Βάσεων 

Δεδομένων – Χρήση Διαδικτύου 
 Στελέχη Διοίκησης Επιχειρήσεων Τουρισμού, Αναψυχής και Οργάνωσης 

Εκδηλώσεων με γνώσεις Τουριστικού μάρκετινγκ, δημόσιων σχέσεων 
 
Ως προς τις δεξιότητες, προσόντα, κρίσιμες τάσεις στον τουρισμό αποτελούν: 

 Ξένες γλώσσες (κύρια σε υπαλλήλους πληροφόρησης πελατών , σερβιτόρους, 
barista, επόπτες καθαρισμού) 

 Κατάρτιση σε ΗΥ (σε υπαλλήλους πληροφόρησης πελατών) 
 Κατάρτιση σε επικοινωνιακές δεξιότητες, συμπεριφορές (σε υπαλλήλους 

πληροφόρησης πελατών και σε μάγειρες). 
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8. Προτάσεις για την Εξειδίκευση των Δράσεων Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Προώθησης στην Απασχόληση - Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων από το ΕΚΤ 

 

8.1  Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 

 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΕΠ ΑΜΘ, το  αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας για το 
2020, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης σε ότι αφορά στους τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα, διατυπώνεται ως: 

«η ανασυγκρότηση του παραγωγικού προτύπου της Περιφέρειας ώστε να 
μετασχηματιστεί σε τουριστικό προορισμό αριστείας και σημαντικό βιομηχανικό πόλο, 
αξιοποιώντας το συγκριτικό της πλεονέκτημα στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, το 
πλούσιο ενδογενές της δυναμικό, τη γεωγραφική της θέση και προωθώντας την 
κοινωνική συνοχή με την κινητοποίηση υφισταμένων αλλά και νέων κοινωνικών 
συλλογικοτήτων». 

Η αναπτυξιακή στρατηγική της ΠΑΜΘ βασίζεται: 

 Στον τομέα της οικονομίας 

 Στον κοινωνικό τομέα 

 Στον τομέα του περιβάλλοντος και των υποδομών, 

ενώ ως βασικοί στόχοι της στρατηγικής τίθενται: 

 η διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας 

 η αύξηση της απασχόλησης 

 η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής  

 η βελτίωση της ελκυστικότητας της ΠΑΜΘ ως τόπου κατοικίας και παραγωγής. 

Προς την εξυπηρέτηση των στόχων αυτών, το ΠΕΠ ΑΜΘ αναπτύσσει τις δράσεις του 
μέσω των Αξόνων Προτεραιότητας που θα αναφερθούν στη συνέχεια. 

Λόγω των περιορισμένων πόρων των Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) 
που διατίθενται στο ΠΕΠ ΑΜΘ, αυτοί θα κινηθούν σε επιλεγμένους στόχους υψηλής 
προτεραιότητας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τη συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων της πολιτικής συνοχής της Κοινότητας. Οι επιλεγμένοι αυτοί στόχοι υψηλής 
προτεραιότητας, σύμφωνα με το κείμενο του ΠΕΠ, περιλαμβάνουν: 

 Αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας μέσω της επιχειρηματικότητας 
και μέσω της ένταξης μειονεκτικών ομάδων στην αγορά εργασίας. 
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 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας/αποδοτικότητας της τοπικής αγροτικής 

o οικονομίας μέσω της ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα. 

  Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας μέσα από την 

o ενσωμάτωση τεχνολογίας, καινοτομίας (διάχυση των αποτελεσμάτων 
της 

o έρευνας στις επιχειρήσεις και δικτύωση ερευνητικών ομάδων με 
επιλεγμένους κλάδους της μεταποίησης) και την ένταξη σε αλυσίδες 
αξίας και συνεργατικά σχήματα. 

 Ενίσχυση της εξωστρέφειας του τριτογενή τομέα με βελτίωση της ποιότητας 
της τουριστικής προσφοράς. 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και βελτίωση της ικανότητας  υποδομών & δομών 
να στηρίζουν μακροπρόθεσμα την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας με 
έμφαση: στην ενέργεια, στις μεταφορές, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στις 
ψηφιακές υπηρεσίες. 

 Προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης της ΠΑΜΘ. 

  Προστασία του Περιβάλλοντος (αντιμετώπιση πλημμυρών, διαχείριση στερεών 
αποβλήτων, υδατικών πόρων και προστατευόμενων περιοχών). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι παρεμβάσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας, με έμφαση 
στον ΑΠ 4 ο οποίος περιλαμβάνει τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 
προκειμένου να υπογραμμιστεί η αναπτυξιακή στρατηγική για τον κοινωνικό τομέα (η 
οποία κυρίως εξυπηρετείται από τον ΘΣ 9, ΕΚΤ και ΕΤΠΑ), αλλά και η στρατηγική 
ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα στους κλάδους που έχει αναδείξει η  
Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (οι σχετικές παρεμβάσεις 
εξυπηρετούνται κυρίως από τον ΘΣ 8 ΕΚΤ). 

 

Οι παρεμβάσεις του ΠΕΠ ΑΜΘ 

ΑΠ 4 Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ 

Περιεχόμενο: 

Σύμφωνα με το ΠΕΠ, ο ΑΠ 4 έχει ως βασικό στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού με δύο τρόπους: 

 άμεσα, δηλ. αντιμετωπίζοντας την φτώχεια, την ανεργία και την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, την υγεία και τις άλλες κοινωνικές υπηρεσίες για τις ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού και 

 έμμεσα, μέσα από την ενίσχυση των δύο άλλων αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος (ΑΠ 1 & 3) και κυρίως συμβάλλοντας στον ΑΠ 1 μέσα από τις 
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δράσεις του ΘΣ 8 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και 
στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού». 

Ειδικά για τον ΘΣ 8, σημειώνεται ότι οι κύριες παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν από το 
αντίστοιχο τομεακό πρόγραμμα, ενώ από το ΠΕΠ θα πραγματοποιηθούν μόνο δράσεις 
στήριξης της απασχόλησης σε σχέση με τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) 
τουρισμού-πολιτισμού (που συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, 
καθώς ο τουρισμός αποτελεί αναδυόμενο κλάδο), τα σχέδια Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και σε σχέση με τους κλάδους προτεραιότητας της RIS3. 

Ο ΑΠ 4 χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και οι σχετικές δράσεις που προβλέπονται, ανά 
Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα, περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

Θεματικός Στόχος 8 Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης 
και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

ΕΠ 8iii / Ε.Σ. : Υποστήριξη της απασχόλησης στους τομείς προτεραιότητας της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων είναι οι εξής: 

 Ολοκληρωμένες δράσεις προώθησης της απασχόλησης (π.χ. Νέοι Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες) σε τομείς της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης  
(Ενδεικτικά θα πραγματοποιηθούν προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων 
απασχολούμενων, νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων που 
δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής της περιφερειακής οικονομίας. 
Επιμέρους ενέργειες αυτών των προγραμμάτων δύναται να αφορούν σε 
συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση κλπ. των νέων επιχειρηματιών και 
αυτοαπασχολουμένων, επιδότηση της απασχόλησης και της 
επιχειρηματικότητας). 

ΕΠ 8iii / Ε.Σ. : Υποστήριξη Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης (Τ.Π.Α.) σε 
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων είναι οι εξής: 

 Ολοκληρωμένες δράσεις προώθησης της απασχόλησης στους τομείς του 
τουρισμού και του πολιτισμού για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο 
δυναμικό των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων. Περιλαμβάνονται, 
ενδεικτικά: 

 προγράμματα υποστήριξης και ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης 
αξιοποιώντας τη δυναμικότητα των τομέων τουρισμού (π.χ. ειδικές 
μορφές τουρισμού) και πολιτισμού (π.χ. δημιουργικές βιομηχανίες)  
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  ενέργειες σε συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση κλπ. ανέργων, 
με στόχο την (επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω των κλάδων 
τουρισμού και πολιτισμού και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. 

 

Δείκτες για την ΕΠ: 

Δείκτες αποτελεσμάτων 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα από την συγκεκριμένη Επενδυτική Προτεραιότητα, το 
ΠΕΠ ΑΜΘ έχει συμπεριλάβει τους εξής δείκτες αποτελεσμάτων: 

Ονομασία Δείκτη: «Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας σε τομείς 
προτεραιότητας της RIS3, (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) έξι μήνες 
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» 

 Τιμή βάσης: 140 άτομα (70 άνδρες – 70 γυναίκες) 

 Τιμή στόχος για το έτος 2023: 200 άτομα (100 άνδρες – 100 γυναίκες) 

Συνεπώς από τις παρεμβάσεις της ΕΠ 8iii, προσδοκάται η δημιουργία 200 θέσεων 
απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) σε τομείς 
προτεραιότητας της RIS3,  (100 άνδρες και 100 γυναίκες). 

Ονομασία Δείκτη: «Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας στον τουρισμό-
πολιτισμό, (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) έξι μήνες μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους» 

 Τιμή βάσης: 100 άτομα (50 άνδρες – 50 γυναίκες) 

 Τιμή στόχος για το έτος 2023: 150 άτομα (75 άνδρες – 75 γυναίκες) 

Συνεπώς από τις παρεμβάσεις της ΕΠ 8iii, προσδοκάται η δημιουργία 150 θέσεων 
απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) στον τουρισμό-πολιτισμό 
(75 άνδρες και 75 γυναίκες). 

Δείκτες εκροών: 

Για την ΕΠ 8iii, έχει προβλεφθεί ο Δείκτης με την ονομασία: 

 «άνεργοι,  συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων», με τιμή στόχο 
για το έτος 2023: 700 άτομα (280 άνδρες – 420 γυναίκες) 

 

Θεματικός Στόχος 9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης 

ΕΠ 9i / Ε.Σ. : Βελτίωση της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων και περιθωριοποιημένων 
ομάδων στην αγορά εργασίας 
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Ενδεικτικοί τύποι δράσεων είναι οι εξής: 

 Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαναπροσανατολισμός 

 Δράσεις προώθησης στην απασχόληση 

 Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης 

 Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών 

 Λειτουργία One – Stop Shops σε στοχευμένες ευπαθείς ομάδες με διευρυμένες 
υπηρεσίες ενίσχυσης της επαγγελματικής αποκατάστασης 

 Παροχή υπηρεσιών απεξάρτησης - αποτοξίνωσης - αποκατάστασης 

 

Δείκτες για την ΕΠ: 

Δείκτες αποτελεσμάτων 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα από την συγκεκριμένη Επενδυτική Προτεραιότητα, το 
ΠΕΠ ΑΜΘ έχει συμπεριλάβει τον εξής δείκτη αποτελεσμάτων: 

Ονομασία Δείκτη:  

«Μειονεκτούντα άτομα που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους» 

 Τιμή βάσης: 150 άτομα (60 άνδρες – 90 γυναίκες) 

 Τιμή στόχος για το έτος 2023: 400 άτομα (160 άντρες – 240 γυναίκες) 

Συνεπώς από τις παρεμβάσεις, προσδοκάται η δημιουργία 400 θέσεων απασχόλησης 
(συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) από μειονεκτούντα άτομα, (160 άντρες 
και 240 γυναίκες). 

Δείκτες εκροών: 

Έχει προβλεφθεί ο Δείκτης με την ονομασία: 

 «άλλα μειονεκτούντα άτομα», με τιμή στόχο για το έτος 2023: 2600 άτομα 
(1040 άνδρες – 1560 γυναίκες) 

 

ΕΠ 9ii / Ε.Σ. : Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού μειονεκτούντων 
ατόμων και περιθωριοποιημένων ομάδων 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 

 Ανάπτυξη / αναβάθμιση δομών (π.χ. κέντρα ημέρας, κινητές μονάδες, κέντρα 
ευπαθών ομάδων, γραφεία διαμεσολάβησης, δημιουργική απασχόληση παιδιών, 
ενισχυτική διδασκαλία, κ.α.). Οι δράσεις για τους αιτούντες άσυλο / διεθνούς 
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προστασίας και μετανάστες προς συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ, θα 
καλύπτουν υπηρεσίες που προωθούν την απασχολησιμότητα και την κοινωνική 
ένταξη των ωφελούμενων, όπως συμβουλευτική, νομική υποστήριξη, 
μετάφραση / διερμηνεία και όχι λειτουργικά κόστη  

 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / 
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 Ανάπτυξη δικτύου Αλληλεγγύης για το συντονισμό και την αξιολόγηση των 
δράσεων των δομών καταπολέμησης της φτώχειας. 

 

Δείκτες για την ΕΠ: 

Δείκτες αποτελεσμάτων 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα από την συγκεκριμένη Επενδυτική Προτεραιότητα, το 
ΠΕΠ ΑΜΘ έχει συμπεριλάβει τον εξής δείκτη αποτελεσμάτων: 

Ονομασία Δείκτη:  

«Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, αμέσως μετά 
την λήξη της συμμετοχής τους». 

 Τιμή βάσης: 600 άτομα (240 άνδρες – 360 γυναίκες) 

 Τιμή στόχος για το έτος 2023: 800 άτομα (350 άντρες – 450 γυναίκες) 

Συνεπώς από τις παρεμβάσεις, προσδοκάται ότι 800 άτομα (350 άνδρες , 450 γυναίκες) 
θα δραστηριοποιηθούν σε αναζήτηση εργασίας, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους στη δράση. 

Δείκτες εκροών: 

Έχει προβλεφθεί ο Δείκτης με την ονομασία: 

 «Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)», με 
τιμή στόχο για το έτος 2023: 1200 άτομα (480 άνδρες – 720 γυναίκες) 

 

ΕΠ 9iv / Ε.Σ. : Βελτίωση της πρόσβασης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού σε υπηρεσίες 
υγείας – πρόνοιας 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 

 Δράσεις για την προληπτική ιατρική, αγωγή και προαγωγή της υγείας, 
διαχείριση χρονίων παθήσεων, δράσεις για τη θεραπεία και την έγκαιρη 
παρέμβαση και πρόληψη της εξάρτησης, παρεμβάσεις σε ομάδες του πληθυσμού 
που βρίσκονται σε αποκλεισμό κ.α. 
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  Βελτίωση πρόληψης έναντι παραγόντων κινδύνου για τη δημόσια υγεία (π.χ. με 
δράσεις αντιμετώπισης δημόσιας υγείας στους τομείς παιδείας, εργασίας, 
μεταναστών, ειδικών ομάδων πληθυσμού, ευπαθών ομάδων πληθυσμού, κ.λπ.). 

 Νέα μοντέλα παροχής υπηρεσιών υγείας – κοινωνικής φροντίδας (ΠΕΔΥ 
Δήμων). 

 

Δείκτες για την ΕΠ: 

Δείκτες αποτελεσμάτων 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα από την συγκεκριμένη Επενδυτική Προτεραιότητα, το 
ΠΕΠ ΑΜΘ έχει συμπεριλάβει τον εξής δείκτη αποτελεσμάτων: 

Ονομασία Δείκτη:  

«Ποσοστό κάλυψης ανασφάλιστων πολιτών από υπηρεσίες υγείας» 

 Τιμή βάσης: 5% 

 Τιμή στόχος για το έτος 2023: 15 % 

Συνεπώς, προσδοκάται ότι ένα 15% των ανασφάλιστων πολιτών θα αποτελέσει 
ωφελούμενους από το συγχρηματοδοτούμενο αυτό τμήμα της ενέργειας. 

Δείκτες εκροών: 

Έχει προβλεφθεί ο Δείκτης με την ονομασία: 

 «Άλλα μειονεκτούντα άτομα»  με τιμή στόχο για το έτος 2023: 5000 άτομα 
(2000 άνδρες – 3000 γυναίκες) 

 

ΕΠ 9v / Ε.Σ. : Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 

 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στην Κοινωνική Οικονομία με την 
υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων για τη δημιουργία και την υποστήριξη της 
λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων κάθε μορφής σε τοπικό επίπεδο 

 

Δείκτες για την ΕΠ: 

Δείκτες αποτελεσμάτων 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα από την συγκεκριμένη Επενδυτική Προτεραιότητα, το 
ΠΕΠ ΑΜΘ έχει συμπεριλάβει τον εξής δείκτη αποτελεσμάτων: 
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Ονομασία Δείκτη:  

«Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας» 

 Τιμή βάσης: 250 άτομα (100 άνδρες – 150 γυναίκες) 

 Τιμή στόχος για το έτος 2023: 300 άτομα (120 άντρες – 180 γυναίκες) 

Συνεπώς από τις παρεμβάσεις, προσδοκάται δημιουργία 300 θέσεων εργασίας (120 
άνδρες, 180 γυναίκες) σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. 

Δείκτες εκροών: 

Έχει προβλεφθεί ο Δείκτης με την ονομασία: 

 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας), με τιμή στόχο για το έτος 2023: 55 επιχειρήσεις. 

 

Συμπεράσματα: 

Οι παρεμβάσεις του Άξονα, αναμένεται να επιδράσουν στην δημιουργία επιχειρήσεων, 
θέσεων εργασίας καθώς και στη ζήτηση ειδικοτήτων και διαμόρφωση επαγγελματικών 
προφίλ.  

Ειδικότερα: 

Οι δράσεις που εντάσσονται στον Θ.Σ. 8, στοχεύοντας στους τομείς που έχει αναδείξει η 
Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης καθώς και στους τομείς – 
προτεραιότητας των ΟΧΕ, αλλά και λόγω της ευρείας γκάμας που περιλαμβάνουν 
(επιχορήγηση για Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, συμβουλευτική, κατάρτιση, 
συνδυασμένες δράσεις ως ολοκληρωμένες δράσεις προώθησης στην απασχόληση κλπ.), 
είναι ευνόητο ότι επιδρούν στην αύξηση θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων.  

Επίσης επιδρούν και στη διαμόρφωση του απαιτούμενου ποιοτικά ανθρώπινου 
δυναμικού σε προσόντα και δεξιότητες, προκειμένου να είναι σε θέση να λάβουν μία 
θέση ή να συνεχίσουν να έχουν θέση στους προαναφερόμενους δυναμικούς κλάδους, 
είτε ως επιχειρηματίες, είτε ως απασχολούμενοι. 

Αντίστοιχα και οι παρεμβάσεις του ΘΣ 9 για ένταξη στην αγορά εργασίας ειδικών 
ομάδων που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης, ή/και δια βίου μάθησης και την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας ως μοντέλου οργάνωσης της παραγωγής, της 
οικονομίας και της συλλογικής ζωής αναμένεται να έχει αντίστοιχες επιπτώσεις, ίσως 
σε  πιο «παραδοσιακούς» ή χαμηλής εξειδίκευσης κλάδους. 

Αυτό θα επιτευχθεί, είτε με τις απευθείας παρεμβάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό (ΕΠ 9i: 
δράσεις απασχόλησης, ΕΠ 9ν: Κοινωνική Οικονομία), είτε μέσω της ζήτησης σε 
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ανθρώπινο δυναμικό, ειδικότητες και επαγγέλματα που προϋποθέτει η υλοποίηση των 
υπόλοιπων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων. 

 

 

8.2  Προτάσεις για Δράσεις Ενίσχυσης της Αυτοαπασχόλησης (ΕΚΤ 
– ΑΜΘ) 

 

Στον τύπο των δράσεων (ολοκληρωμένες δράσεις προώθησης της απασχόλησης) που 
περιλαμβάνονται στους δύο Ε.Σ. της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8iii 
«Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά 
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» (με στόχευση σε RIS3 
και ΟΧΕ με προτεραιότητα στον τουρισμό – πολιτισμό), οι δράσεις της 
απασχόλησης κατέχουν ένα κεντρικό ρόλο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις Επενδυτικές 
Προτεραιότητες 9.i, όπου περιλαμβάνονται «δράσεις προώθησης στην απασχόληση» 
προσανατολισμένες σε μειονεκτούσες και περιθωριοποιημένες ομάδες και 9.v που 
αφορά στην Κοινωνική Οικονομία. 

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τις εν λόγω δράσεις, τους κλάδους που έχει αναδείξει η 
RIS3, τις ανάγκες και στόχους της Περιφέρειας, προτείνεται οι δράσεις απασχόλησης / 
αυτοαπασχόλησης για συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ, να διαμορφωθούν ως εξής, ως 
προς το περιεχόμενο και τους τύπους αυτών: 

 Ενίσχυση ανέργων για τη δημιουργία επιχειρήσεων 

 Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων 

 Ενίσχυση επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας 

 

Ειδικότερα: 

Α. Επιδότηση Ανέργων για τη Δημιουργία Επιχειρήσεων 

Η κατηγορία αυτή μπορεί να επιμεριστεί σε επιμέρους δράσεις (προσκλήσεις) ανάλογα 
με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Περιεχόμενο  

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση ανέργων ατόμων προκειμένου να αναπτύξουν τη 
δική τους επιχείρηση. Παράλληλα, στόχος είναι και η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης μέσα από τις δημιουργούμενες επιχειρήσεις (μέσω προσλήψεων). 
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Ομάδα στόχος - δυνητικοί δικαιούχοι 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι άνεργοι. Μπορεί, σε ορισμένες προσκλήσεις, ανάλογα με 
τη στόχευση, την ΕΠ και τις τεθείσες προτεραιότητες να υπάρξουν διαφοροποιήσεις, 
όπως: 

 Θέσπιση ηλικιακών κριτηρίων (προκειμένου να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας των νέων) 

 Ενίσχυση και ατόμων που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, προκειμένου 
να ενισχυθούν περαιτέρω. 

 

Ενισχυόμενοι τομείς / κλάδοι 

Οι κλάδοι προς υποστήριξη προσδιορίζονται ως εξής: 

1. Τομείς / κλάδοι της RIS3 

 Αγροτικός Τομέας – Πρωτογενής Τομέας (προϊοντική, τεχνολογική, 
οργανωτική, προωθητική  καινοτομία) 

 Μεταποίηση - Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής (προϊοντική, 
τεχνολογική, οργανωτική, προωθητική  καινοτομία) 

 Μεταποίηση – Ποτά (προϊόντα που αξιοποιούν την τοπική παραγωγή, 
βιολογικά κλπ.) 

  Μεταποίηση – Χημικά - Αέρια – Φαρμακευτικά Προϊόντα προϊοντικής 
ή διεργασιακής καινοτομίας, κατά προτίμηση με εφαρμογή 
βασικών υποστηρικτικών τεχνολογιών 

 Μεταποίηση – Ελαστικά – Πλαστικά (προϊοντική ή διεργασιακή 
καινοτομία, με εφαρμογή βασικών υποστηρικτικών τεχνολογιών) 

 Μεταποίηση – Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών (προϊοντική ή 
διεργασιακή καινοτομία) 

 Μεταποίηση – Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό - Ηλεκτρικές 
Συσκευές (προϊοντική ή διεργασιακή καινοτομία, με εφαρμογή 
βασικών υποστηρικτικών τεχνολογιών) 

 Ορυχεία - Μεταλλεία - Αλυκές (προϊοντική ή διεργασιακή καινοτομία με 
διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμβατότητας) 

Τουρισμός (Διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος μέσω οργανωτικών 
και προωθητικών καινοτομιών)  
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2. Τομείς / κλάδοι των ΟΧΕ (με έμφαση στον τουρισμό – πολιτισμό) 

 Τουρισμός (Διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος μέσω οργανωτικών 
και προωθητικών καινοτομιών) 

 Πολιτισμός (δράσεις που αναδεικνύουν την τοπική ταυτότητα της 
περιοχής, δημιουργική βιομηχανία) 

 

3. Γενικοί κλάδοι  της Κοινωνικής Οικονομίας στους τομείς  

 της Πρόνοιας - Κοινωνικής μέριμνας 

 του Πολιτισμού 

 του Περιβάλλοντος 

 της Εκπαίδευσης 

 της Απασχόλησης 

 της Τοπικής Ανάπτυξης  κλπ.,  

όπως αυτοί θα προσδιορισθούν από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.  

 

Χρηματοδότηση 

Με βάση την διάρθρωση του ΠΕΠ και το περιεχόμενο των Θ.Σ., Ε.Π. και Ε.Σ., οι δύο 
πρώτες κατηγορίες προσκλήσεων ανωτέρω θα χρηματοδοτηθούν από τις δράσεις της 
Ε.Π. 8iii (ΕΣ 1 και 2 αντίστοιχα), ενώ η τρίτη δράση από την Ε.Π. 9.i. 

 

Προϋπολογισμός ανά σχέδιο 

Κατ΄ αναλογια σχετικων προδημοσιευσεων τομεακου προγραμματος ΕΠΑΝΕΚ, το 
επιλέξιμο κόστος ανά σχέδιο – πρόταση θα μπορούσε να ανέρχεται έως 60.000 € με 
100% συγχρηματοδότηση. 

 

Ενισχυόμενες κατηγορίες δαπανών 

Στο πλαίσιο της δράσης, προτείνονται  - ενδεικτικά - ως κατηγορίες επιλέξιμων 
δαπανών, οι εξής: 

 Εξοπλισμός  

 Λειτουργικά κόστη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών  

 Μισθοί (πρόσληψη υπαλλήλου/ων) 

 Δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κλπ. 
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Β. Ενίσχυση  Αυτοαπασχόλησης  Πτυχιούχων 

Η κατηγορία αυτή μπορεί να επιμεριστεί σε επιμέρους δράσεις (προσκλήσεις) ανάλογα 
με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Περιεχόμενο 

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση πτυχιούχων, είτε: 

 Άνεργων, προκειμένου να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση, είτε 

 Επαγγελματικά ενεργών πτυχιούχων σε πεδία της ειδικότητάς τους. 

Παράλληλα, στόχος είναι και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης μέσα από τις 
δημιουργούμενες επιχειρήσεις (μέσω προσλήψεων). 

 

Ομάδα στόχος - δυνητικοί δικαιούχοι 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι πτυχιούχοι, άνεργοι ή επαγγελματικά ενεργοί. 

 Μπορεί, σε ορισμένες προσκλήσεις, ανάλογα με τη στόχευση, την ΕΠ και τις τεθείσες 
προτεραιότητες να υπάρξουν διαφοροποιήσεις, όπως: 

 Θέσπιση ηλικιακών κριτηρίων (προκειμένου να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας των νέων). 

 

Ενισχυόμενοι τομείς / κλάδοι 

Οι κλάδοι προς υποστήριξη προσδιορίζονται ως εξής: 

1. Τομείς / κλάδοι της RIS3 

 Αγροτικός Τομέας – Πρωτογενής Τομέας (προϊοντική, τεχνολογική, 
οργανωτική, προωθητική  καινοτομία) 

 Μεταποίηση - Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής (προϊοντική, 
τεχνολογική, οργανωτική, προωθητική  καινοτομία) 

 Μεταποίηση – Ποτά (προϊόντα που αξιοποιούν την τοπική παραγωγή, 
βιολογικά κλπ.) 

  Μεταποίηση – Χημικά - Αέρια – Φαρμακευτικά Προϊόντα προϊοντικής 
ή διεργασιακής καινοτομίας, κατά προτίμηση με εφαρμογή 
βασικών υποστηρικτικών τεχνολογιών 

 Μεταποίηση – Ελαστικά – Πλαστικά (προϊοντική ή διεργασιακή 
καινοτομία, με εφαρμογή βασικών υποστηρικτικών τεχνολογιών) 

 Μεταποίηση – Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών (προϊοντική ή 
διεργασιακή καινοτομία) 
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 Μεταποίηση – Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό - Ηλεκτρικές 
Συσκευές (προϊοντική ή διεργασιακή καινοτομία, με εφαρμογή 
βασικών υποστηρικτικών τεχνολογιών) 

 Ορυχεία - Μεταλλεία - Αλυκές (προϊοντική ή διεργασιακή καινοτομία) 

 Τουρισμός (Διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος μέσω οργανωτικών 
και προωθητικών καινοτομιών) 

 

2. Τομείς / κλάδοι των ΟΧΕ (με έμφαση στον τουρισμό – πολιτισμό) 

 Τουρισμός (Διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος μέσω οργανωτικών 
και προωθητικών καινοτομιών) 

 Πολιτισμός (δράσεις που αναδεικνύουν την τοπική ταυτότητα της 
περιοχής, δημιουργική βιομηχανία) 

 

3. Γενικοί κλάδοι  της Κοινωνικής Οικονομίας στους τομείς  

 της Πρόνοιας - Κοινωνικής μέριμνας 

 του Πολιτισμού 

 του Περιβάλλοντος 

 της Εκπαίδευσης 

 της Απασχόλησης 

 της Τοπικής Ανάπτυξης  κλπ.,  

όπως αυτοί θα προσδιορισθούν από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.  

 

Χρηματοδότηση 

Με βάση την διάρθρωση του ΠΕΠ και το περιεχόμενο των Θ.Σ., Ε.Π. και Ε.Σ., οι δύο 
πρώτες κατηγορίες προσκλήσεων ανωτέρω θα χρηματοδοτηθούν από τις δράσεις τις 
Ε.Π. 8iii (ΕΣ 1 και 2 αντίστοιχα), ενώ η τρίτη δράση από την Ε.Π. 9.i. 

 

Προϋπολογισμός ανά σχέδιο 

Κατ΄ αναλογια σχετικων προδημοσιευσεων τομεακου προγραμματος ΕΠΑΝΕΚ, το 
επιλέξιμο κόστος ανά σχέδιο – πρόταση θα μπορούσε να ανέρχεται έως 25.000 € με 
100% συγχρηματοδότηση. 
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Ενισχυόμενες κατηγορίες δαπανών 

Στο πλαίσιο της δράσης, προτείνονται  - ενδεικτικά - ως κατηγορίες επιλέξιμων 
δαπανών, οι εξής: 

 Εξοπλισμός  

 Λειτουργικά κόστη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών  

 Μισθοί (πρόσληψη υπαλλήλου/ων) 

 Δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κλπ. 

 

Γ. Ενίσχυση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας 

Στην κατηγορία αυτή, η οποία σύμφωνα με το ΕΠ αποσκοπεί στην υποστήριξη 
υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας), οι δράσεις 
«αυτοαπασχόλησης» προτείνεται να έχουν την μορφή «start up»: επιχορήγηση 
επιχειρήσεων Κ.Ο. για το ξεκίνημα, με βάση τον αριθμό των μελών ή των εργαζομένων 
σε αυτές.  

Πρέπει όμως να σημειωθεί, για τις σχετικές δράσεις, ότι θα πρέπει να εναρμονιστούν με 
τις κεντρικές κατευθύνσεις και το θεσμικό πλαίσιο που αναμένεται, το οποίο θα 
καθορίζει και τα διάφορα τεχνικά και διαχειριστικά χαρακτηριστικά των εν λόγω 
δράσεων υποστήριξης νέων επιχειρήσεων Κ.Ο. 

 

 

8.3 Προτάσεις για Δράσεις Κατάρτισης και Συμβουλευτικής (ΕΚΤ 
– ΑΜΘ) 

 

ΘΣ 8, ΕΠ 8iii 

Στην εν λόγω ΕΠ, οι δράσεις που περιλαμβάνονται στους δύο Ε.Σ., είναι του τύπου των 
«Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων», δηλαδή σύνολο δράσεων στις οποίες 
περιλαμβάνονται – ανάμεσα σε άλλες – και δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής.  

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση: 

 Τη στόχευση των δύο Ε.Σ. της Ε.Π. 8iii 

 Τους κλάδους που έχουν αναδειχτεί από την RIS3 

 Τους κλάδους που αφορούν οι ΟΧΕ 
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 Τα αποτελέσματα της έρευνας για τις ανάγκες των επιχειρήσεων στη 
μεταποίηση και τον τουρισμό, 

προτείνονται τα εξής προγράμματα συμβουλευτικής και κατάρτισης, ως τμήματα των 
Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων. 

Τα παρακάτω προγράμματα προτείνονται για τους τομείς που έχει αναδείξει η RIS3, 
καθώς και σε αυτούς που θα επικεντρωθούν οι ΟΧΕ (έμφαση σε τουρισμό – πολιτισμό) 
και αφορούν σε δύο επίπεδα: 

 Απόκτηση γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων 

 Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων 

 

Α. Αγροτικός Τομέας 

Α.1 Για Νέους Αγρότες: 

Στοχευμένα προγράμματα συμβουλευτικής (προτεινόμενη διάρκεια: 10-15 
συνεδρίες, ατομικές ή/και ομαδικές) με  περιεχόμενο (ενδεικτικά): 

 Υποστήριξη στη σύσταση και οργάνωση της εκμετάλλευσης 
 Υποστήριξη σε νομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά και λογιστικά θέματα 
 Σχεδιασμός και εφαρμογή Επιχειρηματικού Σχεδίου  
 Βελτίωση ατομικών προσόντων και συμπεριφορών 

 

Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα 
κάτωθι αντικείμενα, με προτεινόμενη διάρκεια 100-150 ώρες: 

 Διαχείριση - λειτουργία αγροτικής εκμετάλλευσης 
 Επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα (αγρότες – επιχειρηματίες  με γνώσεις 

οικονομικού περιεχομένου, γνώσεις για πωλήσεις, γνώσεις πληροφορικής κλπ.) 

 Καινοτομίες στον αγροτικό χώρο (συμβολαιακή γεωργία, αξιοποίηση 
σύγχρονων τεχνολογιών και συστημάτων παραγωγής για μείωση των εισροών 
στην παραγωγική διαδικασία, εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του 
πρωτογενή τομέα, αξιοποίηση τεχνολογιών για τη μείωση του όγκου και της 
τοξικότητας των αποβλήτων κλπ). 

 Ανταγωνιστικότητα στον Αγροτικό Τομέα - Μάρκετινγκ – Εμπορία αγροτικών 
προϊόντων - Συστήματα ποιότητας – πιστοποίηση  

 Χρήση Η/Υ  (βασικό πακέτο MS Office, χρήση διαδικτύου κλπ.)  

 Εκμάθηση ξένης γλώσσας (με έμφαση στα αγγλικά και την χρησιμοποιούμενη 
ορολογία στον κλάδο) 
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Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και 
δεξιοτήτων στους κάτωθι τομείς, με προτεινόμενη διάρκεια 100-150 ώρες: 

 Παραγωγή ανταγωνιστικών γεωργικών προϊόντων 
 Παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων (π.χ. βιολογικών), γεωργικών και 

κτηνοτροφικών 

 Παραγωγή ειδών ιχθυοκαλλιέργειας με εμπορική αξία 

 Νέες μέθοδοι/διαδικασίες παραγωγής και τεχνολογίας στο δασικό τομέα.  

 

Α2. Για Απασχολούμενους: 

Στοχευμένα προγράμματα συμβουλευτικής (προτεινόμενη διάρκεια: 10-15 
συνεδρίες, ατομικές ή/και ομαδικές) με  περιεχόμενο (ενδεικτικά): 

 Η λειτουργία της επιχείρησης στον αγροτικό τομέα 
 Ψυχολογική ενδυνάμωση 
 Εργασιακή συμπεριφορά 
 Διαχείριση κρίσεων 
 Επικοινωνία 
 Θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας 

 

Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα 
κάτωθι αντικείμενα, με προτεινόμενη διάρκεια 100-150 ώρες: 

 Ανταγωνιστικότητα αγροτικής επιχείρησης -  μάρκετινγκ – εμπορία αγροτικών 
προϊόντων 

 Συστήματα ποιότητας και πιστοποίηση επιχείρησης και προϊόντων 

 Χρήση Η/Υ  (βασικό πακέτο MS Office, χρήση διαδικτύου κλπ.)  

 Εκμάθηση ξένης γλώσσας (με έμφαση στα αγγλικά και την χρησιμοποιούμενη 
ορολογία στον κλάδο). 

. 

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και 
δεξιοτήτων στους κάτωθι τομείς, με προτεινόμενη διάρκεια 100-150 ώρες: 

 Καινοτομία στον αγροτικό χώρο (συμβολαιακή γεωργία, αξιοποίηση σύγχρονων 
τεχνολογιών και συστημάτων παραγωγής για μείωση των εισροών στην 
παραγωγική διαδικασία, εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του 
πρωτογενή τομέα, αξιοποίηση τεχνολογιών για τη μείωση του όγκου και της 
τοξικότητας των αποβλήτων κλπ)   

 Τεχνικές παραγωγής νέων ανταγωνιστικών γεωργικών προϊόντων 
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 Παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων (π.χ. βιολογικών), γεωργικών και 
κτηνοτροφικών 

 Νέες τεχνολογίες, μηχανήματα 

 Χειρισμός γεωργικών μηχανημάτων και αρδευτικών συστημάτων 

 Παραγωγή ειδών ιχθυοκαλλιέργειας με εμπορική αξία 

 Νέες μέθοδοι/διαδικασίες παραγωγής και τεχνολογίας στο δασικό τομέα 

 

Α3. Για Άνεργους: 

Στοχευμένα προγράμματα συμβουλευτικής (προτεινόμενη διάρκεια: 10-15 
συνεδρίες, ατομικές ή/και ομαδικές) με  περιεχόμενο (ενδεικτικά): 

 Επαγγελματικός προσανατολισμός 
 Ψυχολογική ενδυνάμωση 
 Διαχείριση κρίσεων 
 Επικοινωνιακές τεχνικές 
 Συμπεριφορά στο χώρο εργασίας 
 Τεχνικές αναζήτησης εργασίας. 

 

Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα 
κάτωθι αντικείμενα, με προτεινόμενη διάρκεια 100-150 ώρες: 

 Σύγχρονα συστήματα παραγωγής στον αγροτικό τομέα 

 Καινοτομία Ανταγωνιστικότητα επιχείρησης 

 Ποιότητα στον αγροτικό τομέα – συστήματα πιστοποίησης 

 Βασικές γνώσεις ΗΥ - ίντερνετ 

 Βασικές γνώσεις ξένης γλώσσας (έμφαση στα Αγγλικά και στην 
χρησιμοποιούμενη ορολογία στον κλάδο) 

 Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας.  

 

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και 
δεξιοτήτων στους κάτωθι τομείς, με προτεινόμενη διάρκεια 100-150 ώρες: 

 Παραγωγή (καλλιεργητικές τεχνικές) νέων ανταγωνιστικών γεωργικών προϊόντων 
 Παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων (π.χ. βιολογικών) γεωργικών και 

κτηνοτροφικών 
 Χρήση νέων τεχνολογιών, μηχανολογικού εξοπλισμού 
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 Χειρισμός γεωργικών μηχανημάτων και αρδευτικών συστημάτων 

 Τεχνικές παραγωγής ειδών ιχθυοκαλλιέργειας με εμπορική αξία 

 Νέες μέθοδοι/τεχνικές παραγωγής και τεχνολογίας στο δασικό τομέα.  

 

Β. Μεταποίηση 

Β1. Για Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες: 

Στοχευμένα προγράμματα συμβουλευτικής (προτεινόμενη διάρκεια: 10-15 
συνεδρίες, ατομικές ή/και ομαδικές) με  περιεχόμενο (ενδεικτικά): 

 Διαδικασίες σύστασης επιχείρησης 

 Φορολογικά, νομικά, εργασιακά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία 
επιχείρησης 

 Λειτουργία αγοράς και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (marketing) 

 Βελτίωση ατομικών προσόντων - Επικοινωνία 

 Διοίκηση προσωπικού 

 Εκπόνηση / υποστήριξη εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) 
ή/και σχεδίου προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών (marketing plan). 

 

Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα 
κάτωθι αντικείμενα, με προτεινόμενη διάρκεια 100-150 ώρες: 

 Οικονομική διαχείριση 

 Διαχείριση προσωπικού 

 Κοστολόγηση – τιμολόγηση 

 Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία 

 Συστήματα και πολιτικές ποιότητας 

 Πωλήσεις  - μάρκετινγκ 

 Χρήση Η/Υ  (βασικό πακέτο MS Office, χρήση διαδικτύου, ηλεκτρονικό 
μάρκετινγκ,  πωλήσεις μέσω διαδικτύου κλπ.)   

 Εκμάθηση ξένης γλώσσας (με έμφαση στα αγγλικά και την χρησιμοποιούμενη 
ορολογία στον κλάδο). 

 

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και 
δεξιοτήτων στους κάτωθι τομείς, με προτεινόμενη διάρκεια 100-150 ώρες: 
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 Οργάνωση παραγωγής – επιλογή εξοπλισμού 

 Εξαγωγικό μάρκετινγκ – αναζήτηση πελατών στο εξωτερικό 

 Logistics 

 Διαχείριση αποθεμάτων - Οργάνωση αποθήκης 

 Διακρατικό εμπόριο - διαδικασίες εξαγωγών 

 Πιστοποιήσεις επιχείρησης και σήματα ποιότητας. 

 

Β.2 Για απασχολούμενους: 

Στοχευμένα προγράμματα συμβουλευτικής (προτεινόμενη διάρκεια: 10-15 
συνεδρίες, ατομικές ή/και ομαδικές) με  περιεχόμενο (ενδεικτικά):  

 Εργασιακή συμπεριφορά 

 Ψυχολογική ενδυνάμωση 

 Διαχείριση κρίσεων 

 Επικοινωνία 

 Συμβουλευτική σε θέματα εργασιακής, ασφαλιστικής και φορολογικής 
νομοθεσίας 

 

Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα 
κάτωθι αντικείμενα και τομείς, με προτεινόμενη διάρκεια 100-150 ώρες: 

 Εκμάθηση ξένης γλώσσας (με έμφαση στα αγγλικά και την 
χρησιμοποιούμενη ορολογία στον κλάδο):  απευθύνονται κύρια σε Πωλητές, 
σε Υπάλληλους Γενικών Καθηκόντων και Χειριστές Μηχανών με Πληκτρολόγιο 
καθώς και σε Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων 
και εξοπλισμού. 

 Χρήση Η/Υ (βασικό πακέτο MS Office, χρήση διαδικτύου, κλπ): 
απευθύνονται κύρια σε πωλητές, σε χειριστές σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού. 

 Επικοινωνιακές δεξιότητες: με έμφαση κύρια σε πωλητές  

 Απόκτηση ειδικών προσόντων και δεξιοτήτων: απευθύνονται κύρια σε 
διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών και διοικητικούς και 
εμπορικούς διευθυντές καθώς και σε χειριστές σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού. 
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Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και 
δεξιοτήτων στα κάτωθι αντικείμενα και τομείς, με προτεινόμενη διάρκεια 100-300 
ώρες: 

 στις ειδικότητες (92) Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και 
αλιείας, και (75) Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων των απασχολούμενων 
στον κλάδο (10) Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής  

 στην ειδικότητα των Χειριστών σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού (81) για όλους τους κλάδους της RIS 3.  

 στην ειδικότητα των Πωλητών σε όλους τους κλάδους της RIS 3. 
 στην ειδικότητα των Ασκούντων επιστημονικά επαγγέλματα και 

μηχανικοί (ανώτερα επιστημονικά στελέχη) στο σύνολο των κλάδων της 
RIS.  (τις μεγαλύτερες ανάγκες εμφανίζει η ειδικότητα αυτή στους κλάδους (23) 
Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών, (11) Ποτά και (10) Αγροτικά Προϊόντα - 
Είδη Διατροφής και (8) Ορυχεία)  

 στην ειδικότητα (12) Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές, η οποία 
καταλαμβάνει την 4η θέση στις προβλέψεις αναγκών των επιχειρήσεων για την 
επόμενη 3ετία. 

 

Προγράμματα πρακτικής άσκησης/εργασιακής εμπειρίας Τέλος, προτείνονται 
προγράμματα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 
ανέργους, στις επιχειρήσεις των κλάδων RIS και σε ΟΧΕ, προκειμένου να υπάρχει η 
προοπτική ανεύρεση εργασίας είτε στις ίδιες τις επιχειρήσεις (σε συνέχεια της 
πρακτικής άσκησης) είτε σε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. 

 

Β.3 Για άνεργους: 

Στοχευμένα προγράμματα συμβουλευτικής (προτεινόμενη διάρκεια: 10-15 
συνεδρίες, ατομικές ή/και ομαδικές) με  περιεχόμενο (ενδεικτικά):Επαγγελματικός 
προσανατολισμός 

 Ψυχολογική ενδυνάμωση 
 Διαχείριση κρίσεων 
 Επικοινωνιακές τεχνικές 
 Συμπεριφορά στο χώρο εργασίας 
 Εργατική, ασφαλιστική νομοθεσία 
 Τεχνικές αναζήτησης εργασίας. 

 

Τα παραπάνω προτείνονται για όλα τα άτομα που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις, 
ανεξαρτήτως του κλάδου αυτών. 
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Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα 
κάτωθι αντικείμενα και τομείς, με προτεινόμενη διάρκεια 100-150 ώρες: 

 Εκμάθηση ξένης γλώσσας (με έμφαση στα αγγλικά και την 
χρησιμοποιούμενη ορολογία στον κλάδο):  απευθύνονται κύρια σε Πωλητές, 
σε Υπάλληλους Γενικών Καθηκόντων και Χειριστές Μηχανών με Πληκτρολόγιο 
καθώς και σε Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων 
και εξοπλισμού. 

 Χρήση Η/Υ (βασικό πακέτο MS Office, χρήση διαδικτύου κλπ.): 
απευθύνονται κύρια σε πωλητές, σε χειριστές σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού. 

 Επικοινωνιακές δεξιότητες: απευθύνονται κύρια σε πωλητές,  

 Απόκτηση ειδικών προσόντων και δεξιοτήτων: απευθύνονται κύρια σε 
διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών και διοικητικούς και 
εμπορικούς διευθυντές καθώς και σε χειριστές σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού. 

 

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και 
δεξιοτήτων στα κάτωθι αντικείμενα και τομείς, με προτεινόμενη διάρκεια 100-300 
ώρες: 

 στις ειδικότητες (92) Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και 
αλιείας, και (75) Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων των απασχολούμενων 
στον κλάδο (10) Αγροτικά Προϊόντα - Είδη Διατροφής  

 στην ειδικότητα των Χειριστών σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού (81) για όλους τους κλάδους της RIS 3 

 στην ειδικότητας των Πωλητών σε όλους τους κλάδους της RIS 3 
 στην ειδικότητα των Ασκούντων επιστημονικά επαγγέλματα και 

μηχανικοί (ανώτερα επιστημονικά στελέχη) στο σύνολο των κλάδων της 
RIS.  (τις μεγαλύτερες ανάγκες εμφανίζει η ειδικότητα αυτή στους κλάδους (23) 
Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών, (11) Ποτά και (10) Αγροτικά Προϊόντα - 
Είδη Διατροφής και(8) Ορυχεία)  

 στην ειδικότητα (12) Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές, η οποία 
καταλαμβάνει την 4η θέση στις προβλέψεις αναγκών των επιχειρήσεων για την 
επόμενη 3ετία. 
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Γ. Τουρισμός 

Γ.1 Για Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες: 

Στοχευμένα προγράμματα συμβουλευτικής (προτεινόμενη διάρκεια: 10-15 
συνεδρίες, ατομικές ή/και ομαδικές) με  περιεχόμενο (ενδεικτικά): 

 Διαδικασίες σύστασης επιχείρησης 

 Φορολογικά, νομικά, εργασιακά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία 
επιχείρησης 

 Οργάνωση και λειτουργία επιχείρησης 

 Αναζήτηση πελατών και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (marketing) 

 Διαχείριση προσωπικού 

 Εκπόνηση / υποστήριξη εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) 
ή/και σχεδίου προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών (marketing plan). 

 

Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα 
κάτωθι αντικείμενα, με προτεινόμενη διάρκεια 100-150 ώρες: 

 Λειτουργία τουριστικής επιχείρησης 

 Τουριστική αγορά -  το τοπικό τουριστικό προϊόν 

 Εκμάθηση ξένης γλώσσας (με έμφαση στα αγγλικά και την χρησιμοποιούμενη 
ορολογία στον κλάδο) 

 Χρήση Η/Υ (βασικό πακέτο MS Office, χρήση διαδικτύου κλπ.)  ηλεκτρονικές 
πωλήσεις, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ 

 Συστήματα και πολιτικές ποιότητας στον τουρισμό 

 Δεξιότητες επικοινωνίας  

 

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και 
δεξιοτήτων στους κάτωθι τομείς, με προτεινόμενη διάρκεια 100-150 ώρες: 

 Διαμόρφωση τουριστικού πακέτου - τοπογνωσία 

 Οικονομική διαχείριση - κοστολόγηση – τιμολόγηση τουριστικών υπηρεσιών 

 Μάρκετινγκ – αναζήτηση πελατών – διασφάλιση αγορών - διαχείριση πελατών 

 Ανταγωνιστικότητα – καινοτομία στον τουρισμό – ποιότητα υπηρεσιών 

 Θέματα πληροφορικής (ειδικά πακέτα ΗΥ για τουριστικές επιχειρήσεις) – 
διαχείριση πληροφοριών – ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων – Χρήση διαδικτύου 
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Γ.2 Για απασχολούμενους: 

Στοχευμένα προγράμματα συμβουλευτικής (προτεινόμενη διάρκεια: 10-15 
συνεδρίες, ατομικές ή/και ομαδικές) με  περιεχόμενο (ενδεικτικά):  

 Εργασιακή συμπεριφορά 
 Τεχνικές επικοινωνίας  

 Διαχείριση κρίσεων 

 Ψυχολογική ενδυνάμωση  

 Υποστήριξη σε εργασιακά, φορολογικά κλπ. θέματα  

 

Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα 
κάτωθι αντικείμενα και τομείς, με προτεινόμενη διάρκεια 100-150 ώρες: 

 Εκμάθηση ξένης γλώσσας (με έμφαση στα αγγλικά και την 
χρησιμοποιούμενη ορολογία): Αφορά στις ειδικότητες των υπαλλήλων 
πληροφόρησης πελατών, σερβιτόρων, barista, εποπτών καθαρισμού 

 Χρήση Η/Υ (βασικό πακέτο MS Office, χρήση διαδικτύου κλπ.): Το εν λόγω 
πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους πληροφόρησης πελατών 

 Επικοινωνιακές δεξιότητες, ανάπτυξη δεξιοτήτων σε στάσεις και 
συμπεριφορές (ευγένεια, ευελιξία, εργασία υπό πίεση κλπ.): Απευθύνεται 
σε υπαλλήλους πληροφόρησης πελατών και σε μάγειρες. 

 

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και 
δεξιοτήτων στα κάτωθι αντικείμενα και τομείς, με προτεινόμενη διάρκεια 100-300 
ώρες: 

Προτείνονται προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση γνώσεων για τις δύο 
ειδικότητες κατωτέρω: 

 Σερβιτόροι 

 Barista και  

 Μάγειρες. 

 

Πέραν αυτών, προκύπτει η ανάγκη για την υλοποίηση των δύο κατωτέρω 
εξειδικευμένων προγραμμάτων: 

 Θέματα πληροφορικής – διαχείριση πληροφοριών – ανάπτυξη Βάσεων 
Δεδομένων – Χρήση Διαδικτύου: Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται και σε 
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απασχολούμενα άτομα / στελέχη σε θέσεις οι οποίες σχετίζονται με το πεδίο 
αυτό 

 Προγράμματα κατάρτισης για Στελέχη Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Τουρισμού, Αναψυχής και Οργάνωσης Εκδηλώσεων με γνώσεις Τουριστικού 
μάρκετινγκ, δημόσιων σχέσεων, κλπ: Τα προγράμματα απευθύνονται στα εν 
λόγω στελέχη, προκειμένου η ΠΑΜΘ να αποκτήσει επαγγελματίες στο χώρο του 
τουρισμού με ολοκληρωμένο επαγγελματικό προφίλ. 

 

Προγράμματα πρακτικής άσκησης/εργασιακής εμπειρίας: Τέλος, προτείνονται 
προγράμματα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ως 
υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών, σερβιτόροι, βοηθοί μάγειρα και barista, 
προκειμένου να υπάρχει η προοπτική ανεύρεση εργασίας είτε στις ίδιες τις επιχειρήσεις 
(σε συνέχεια της πρακτικής άσκησης) είτε σε άλλες επιχειρήσεις του τουριστικού 
κλάδου. 

 

Γ.3 Για Άνεργους  

Στοχευμένα προγράμματα συμβουλευτικής (προτεινόμενη διάρκεια: 10-15 
συνεδρίες, ατομικές ή/και ομαδικές) με  περιεχόμενο (ενδεικτικά): 

 Επαγγελματικός προσανατολισμός 
 Ψυχολογική ενδυνάμωση 
 Διαχείριση κρίσεων 
 Επικοινωνιακές τεχνικές 
 Συμπεριφορά στο χώρο εργασίας 
 Εργατική, ασφαλιστική νομοθεσία 
 Τεχνικές αναζήτησης εργασίας. 

 

Πέραν των παραπάνω: 

Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα 
κάτωθι αντικείμενα και τομείς, με προτεινόμενη διάρκεια 100-150 ώρες: 

 Η λειτουργία της τουριστικής επιχείρησης 

 Εκμάθηση ξένης γλώσσας (με έμφαση στα αγγλικά ή/και άλλη γλώσσα 
προέλευσης τουριστών (Τουρκικά, Βουλγαρικά, Ρωσικά)  και την 
χρησιμοποιούμενη ορολογία στον κλάδο) 

 Ποιότητα υπηρεσιών -  Υγιεινή και Ασφάλεια στον τουρισμό 
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 Ανταγωνιστικότητα - Καινοτομία –- Τοπογνωσία – διαμόρφωση τουριστικού 
πακέτου 

 Χρήση Η/Υ (βασικό πακέτο MS Office, χρήση διαδικτύου κλπ.) 

 

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και 
δεξιοτήτων στα κάτωθι αντικείμενα και τομείς, με προτεινόμενη διάρκεια 100-300 
ώρες: 

Προτείνονται προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση γνώσεων στις δύο 
ειδικότητες κατωτέρω: 

 Σερβιτόροι 

 Barista 

 Βοηθοί μάγειρα 

 Στελέχη υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού. 

 

Πέραν αυτών,  και ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο και την εμπειρία των 
ωφελουμένων, προτείνεται να προσφερθεί κατάρτιση και στα παρακάτω εξειδικευμένα 
αντικείμενα: 

 Χρήση εξειδικευμένων πακέτων ΗΥ  

 Πωλήσεις – μάρκετινγκ στον τουρισμό - Σχεδιασμός τουριστικών πακέτων 

 Εξυπηρέτηση πελατών 

 

ΘΣ 9, ΕΠ 9i 

Στην εν  λόγω Επενδυτική Προτεραιότητα, στον Ε.Σ.: «Βελτίωση της πρόσβασης 
μειονεκτούντων ατόμων και περιθωριοποιημένων ομάδων στην αγορά εργασίας», 
μεταξύ άλλων προβλέπονται οι κάτωθι δράσεις: 

 Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαναπροσανατολισμός 

 Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης 

 Δράσεις προώθησης στην απασχόληση. 

Όσον αφορά τα προγράμματα συμβουλευτικής και κατάρτισης, προτείνονται τα εξής 
και αφορούν την απόκτηση γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για 
άτομα τα οποία: 

 Θα επιχορηγηθούν ως αυτοαπασχολούμενοι/ες (νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες) 
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 Υποστηρίζονται προκειμένου να εισέλθουν/επανενταχθούν στην αγορά 
εργασίας. 

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη συγκεκριμένη ΕΠ στην εξατομικευμένη συμβουλευτική 
υποστήριξη των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της παρέμβασης, ώστε να 
παρασχεθεί η κατάλληλη βοήθεια έγκαιρα και να διασφαλιστεί η απασχολησιμότητα 
του ωφελούμενου.  

Ειδικότερα: 

Για Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες 

Προτείνονται προγράμματα συμβουλευτικής και κατάρτισης για την απόκτηση γενικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων, με αντίστοιχο περιεχόμενο και διάρκεια με τα προγράμματα 
που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες και κατά προτεραιότητα στους κλάδους 
της RIS3. 

Επίσης, προτείνονται εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης  για συγκεκριμένες 
ομάδες ανέργων (πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), οι οποίοι θα 
δραστηριοποιηθούν ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες σε κλάδους / επαγγέλματα της RIS3. 

 

Για άνεργους (άνεργοι οι οποίοι θα γίνουν απασχολούμενοι σε υφιστάμενες 
επιχειρήσεις) 

Προτείνονται: 

 Προγράμματα συμβουλευτικής για επαγγελματικό προσανατολισμό / 
επαναπροσανατολισμό, γνωριμία με την αγορά εργασίας, ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη (σε περιπτώσεις που απαιτείται, π.χ. για μακροχρόνια ανέργους) 
κλπ. 

 Προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, 
με συνάφεια όμως (για την αποφυγή επικαλύψεων) με τις σχετικές 
παρεμβάσεις του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

 Εκμάθηση χρήσης Η/Υ 

 Επικοινωνιακές δεξιότητες, στάσεις, συμπεριφορές 

 ΤΠΕ 

 Logistics 

 Βασικά λογιστικά πακέτα. 

 Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, όπως στην περίπτωση των νέων 
επιχειρηματιών ανωτέρω, όταν η στόχευση αφορά σε ομάδα στόχο με ήδη 
αυξημένα προσόντα (πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης). 

 


