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Executive Summary 

This deliverable is a study based on a survey of 420 employees in the three NUTS III areas of 

Western Greece Region (Elia, Achaia and Aetoloakarnania). The employees survey was 

complemented by the three Development Enterprises (WISE Partners) located each in every 

NUTS III area, and namely by Ileiaki Development Enterprise, NEA and Trichonida. The 

overall aim of WISE project is to create an integrated employment strategy for Western 

Greece Region, a strategy which will exploit all the possibilities for employment creation at 

local level and which will promote synergies with all involved factors. This strategy will 

contribute positively to job demand and supply, will promote equal opportunities and support 

the development of a qualified labour force. Moreover, this strategy aims to develop 

entrepreneurship and the conditions for employment creation. 

 
The employees survey questionnaire collects data concerning the employee’s general 

characteristics, his/her position in the firm, and sector of economy of the firm. It also collects 

data on human capital accumulation, duration of unemployment (if ever existed) and reasons 

for having lost previous position, “bridges” to employability, adaptability to market 

conditions, measures to combat unemployment and entrepreneurship. 

 

It was found that the mean age of the employee is 35,4 years old and Achaia was the area with 

the “younger” labour force. The majority of the interviewed employees work on sectors like 

manufacture and commerce, as also tourism, transport and financial services. Concerning their 

education level, Achaia seems to attract most of the university and technological institute 

graduates, while the opposite is the case for Elia, where their majority have a post-secondary 

education. Concerning training, among those that have attended a seminar, 44.9% are women, 

a percentage which supports the view that training consists for women a “bridge” to 

employability. If the employees used to be unemployed for a certain period in the past, this 

mean duration was 8.5 months, that is 60% less than the mean duration of unemployment of 

the interviewed unemployed (see related deliverable of WISE project). This typical employee 

is a woman between 26-35 years old with a university- level education, who has received 

training and who mainly works in the tourism field or commerce or financial services. 
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A revealing element of the dynamism of the employees interviewed is the fact that the reasons 

for losing previous employment are mainly their resignation or the end of their contract. In 

both cases the interviewed people have what is called “learning by experience”, an important 

factor that supports integration into employment. 

 

When factors of employability promotion are examined in each NUTS III area, it is found that 

family status plays a more important role in Aetoloakarnania than in Western Greece Region 

in total (15.8% against 8.3% in WGR tottally), as also gender does (21.1% against 9.3%). In 

addition, there is a differentiation among age groups. People up to 25 years- old are looking 

for another position, seeking a higher salary (47.4%) and a more related field of work to their 

qualifications (18.9%). 45.2% of the employees belonging to the age group of 26-35 are also 

seeking for another post with higher remuneration. 

 

As far as adaptability is concerned, 24.3% of people interviewed is willing to change location 

in order to find better employment and working conditions. This percentage is much higher for 

young people (47.8%) and for those that are low- qualified. 
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Κεφάλαιο 1 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1..1 Στόχοι - Κύρια Θέµατα – Ερωτήµατα – Αναµενόµενα Αποτελέσµατα  

 

Στα πλαίσια του προγράµµατος WISE (Western Greece Integrated Strategy for 

Employment Stimulation) ο κεντρικός στόχος που έχει τεθεί είναι ο σχεδιασµός 

ολοκληρωµένη στρατηγικής για την προώθηση της απασχόλησης στην ∆υτική Ελλάδα. Η 

προώθηση της απασχόλησης, όταν εντάσσεται σε στρατηγικό σχέδιο,  εντοπίζεται σε έναν 

ενιαίο στόχο στον οποίο όµως µπορούν να διακριθούν τρεις επιµέρους διαστάσεις που 

αναφέρονται τόσο στο στοιχείο του χρόνου (βραχυ-, µεσο- και µακροπρόθεσµα) όσο και στις 

πηγές που τροφοδοτούν την ενίσχυση της απασχόλησης. Αυτές οι διαστάσεις είναι: 

i. Η ελαχιστοποίηση του ποσοστού του εργατικού δυναµικού που δεν είναι ενταγµένο σε 

παραγωγικές διαδικασίες.  

ii. Η ελαχιστοποίηση της αναµενόµενης απώλειας ήδη υπαρχουσών θέσεων εργασίας 

iii. Η µεγιστοποίηση του ρυθµού δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας  

 

Αυτή η µεθοδολογική προσέγγιση παρουσιάζεται στο γράφηµα 1. Και οι τρεις αυτές 

διαστάσεις, υλοποιούνται στην αγορά εργασίας µέσα από τους αντίστοιχους συµµετέχοντες 

παράγοντες, δηλαδή το µέρος του εργατικού δυναµικού  που συγκροτεί το σώµα των 

ανέργων, το µέρος του εργατικού δυναµικού που συγκροτεί το σώµα των απασχολούµενων 

και τους φυσικούς υποδοχείς του εργατικού δυναµικού, δηλαδή τις οικονοµικές µονάδες που 

αναπτύσσουν παραγωγικές δραστηριότητες και δηµιουργούν απασχόληση.   
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Γράφηµα Γ.1. ∆ιαστάσεις του στόχου της Ενίσχυσης της Απασχόλησης 

 

Η σχέση κάθε συµµετέχοντα παράγοντα στην αγορά εργασίας µε τις τρεις επιµέρους 

διαστάσεις του κεντρικού στόχου της προώθησης της απασχόλησης δίνεται στο γράφηµα 2.  

 

Οι διασυνδέσεις που καταγράφονται, αποκαλύπτουν την αλληλεξάρτηση του εργατικού 

δυναµικού που είναι ήδη ενταγµένο σε παραγωγικές δραστηριότητες, είναι δηλαδή 

απασχολούµενοι, µε τις  δύο από τις τρεις διαστάσεις που συγκροτούν τον κεντρικό στόχο της 

προώθησης της απασχόλησης. Θεωρώντας όµως ότι η ανάπτυξη των ήδη υφιστάµενων 

παραγωγικών µονάδων εξαρτάται, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, από το απασχολούµενο 

εργατικό δυναµικό και συνεκτιµώντας το γεγονός ότι ο υπο-στόχος της µείωσης της ήδη 

υφιστάµενης ανεργίας συναρτάται άµεσα την ανάπτυξη των ήδη υφιστάµενων παραγωγικών 

µονάδων προκύπτει και µια επιπλέον σαφής, αν και έµµεση, συσχέτιση ανάµεσα στο 

απασχολούµενο εργατικό δυναµικό και τη µείωση της ήδη υφιστάµενης ανεργίας. 

 

 

 

Στρατηγική 
Προώθησης 
Απασχόλησης 

Κεντρικός  
Στόχος 

Ελαχιστοποίηση 
Υφιστάµενης 
Ανεργίας 

Ελαχιστοποίηση 
Απώλειας Θέσεων 

Εργασίας 

Μεγιστοποίηση του 
ρυθµού δηµιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας 
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Γράφηµα Γ.2. Σχέσεις διαστάσεων κεντρικού στόχου µε παράγοντες αγοράς εργασίας. 

 

Άρα, το απασχολούµενο εργατικό δυναµικό, σε όρους ανθρώπινου κεφαλαίου, επηρεάζει 

τόσο την παρούσα απόδοση των παραγωγικών µονάδων όσο και τις προοπτικές µεγέθυνσης 

τους. Εποµένως, τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου κεφαλαίου επηρεάζουν και τις τρεις 

διαστάσεις του κεντρικού στόχου της προώθησης της απασχόλησης σε κάθε όµως περίπτωση 

σαν εισροή στα παραγωγικά συστήµατα είτε στην παρούσα φάση είτε στο µέλλον.  

 

Αυτή η προσέγγιση καλύπτει και την επιδίωξη της ελαχιστοποίησης της πιθανότητας µέρος 

του εργατικού δυναµικού, που στην παρούσα φάση είναι ενταγµένο σε παραγωγικές 

διαδικασίες, να απολέσει  την απασχόλησή του σε µελλοντική περίοδο. Άρα ένα από τα 

στοιχεία που συνθέτουν τη στρατηγική της ενίσχυσης της απασχόλησης είναι η 

πραγµατοποίηση εκείνων των παρεµβάσεων που διασφαλίζουν, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο 

βαθµό ότι οι σηµερινοί εργαζόµενοι θα αντιµετωπίσουν τις ελάχιστες απειλές απώλειας της 

Ελαχιστοποίηση 
Υφιστάµενης 
Ανεργίας 

Ελαχιστοποίηση 
Απώλειας Θέσεων 

Εργασίας 

Μεγιστοποίηση του 
ρυθµού δηµιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας 

Άνεργοι 

Εργαζόµενοι 

Επιχειρήσεις 

Προώθηση της 
Απασχόλησης 
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εργασίας τους. Συνοψίζοντας, το απασχολούµενο εργατικό συµβάλλει στην επίτευξη του 

κεντρικού στόχου της ενίσχυσης της απασχόλησης, µέσω της: 

• ∆ηµιουργίας νέων οικονοµικών µονάδων  

• Επιβίωσης και Ανάπτυξης υφισταµένων νέων υπαρχουσών οικονοµιών µονάδων  

Είναι προφανές ότι η δυναµική και το µέγεθος των δύο αυτών παραµέτρων προσδιορίζουν και 

το µέγεθος της απειλής που υφίσταται το απασχολούµενο εργατικό δυναµικό σε σχέση µε την 

πιθανότητα εξόδου από την απασχόληση, βραχυ- και µακροπρόθεσµα. Θα πρέπει βέβαια να 

σηµειωθεί, ότι οι παραπάνω επιµέρους διαστάσεις του κεντρικού στόχου της προώθησης της 

απασχόλησης διαχέονται και σε άλλα επίπεδα, πέρα από αυτό που αφορά το απασχολούµενο 

εργατικό δυναµικό. Τέτοια επίπεδα είναι οι εξελίξεις στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και ∆ιεθνή 

οικονοµία, οι Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές για την απασχόληση, καθώς και µια σειρά 

από αστάθµητους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιµέρους διαστάσεις του κεντρικού 

στόχου αλλά δεν είναι φυσικά εφικτό να συνεκτιµηθούν, τουλάχιστον πλήρως, στην ανάλυση 

που ακολουθεί.  

 

Με βάση τα παραπάνω προσδιορίζονται τόσο τα κεντρικά όσο και τα επιµέρους ερωτήµατα 

που τίθενται στο πλαίσιο ανάλυσης. Συγκεκριµένα εξετάζονται:  

• Τα γενικά χαρακτηριστικά των εργαζοµένων της Π∆Ε 

• Η σχέση ανάµεσα στα γενικά χαρακτηριστικά όπως αυτά προκύπτουν σε πρώτο 

στάδιο ανάλυσης µε την απασχολησιµότητα του εργατικού δυναµικού όταν η 

τελευταία εξειδικευθεί ως προς το περιεχόµενό της. 

• Η µεταβολή της πιθανότητας µια µονάδα του  ανθρώπινου δυναµικού να καταστεί 

εργαζόµενος σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά του που προσδιορίζουν την 

απασχολησιµότητα και την προσαρµοστικότητα 
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• Η σχέση ανάµεσα στην οργάνωση εργασίας και τις δυνατότητες δηµιουργίας και 

διατήρησης της Απασχόλησης από πλευράς των επιχειρήσεων.  

• Ο κίνδυνος απώλειας εργασίας σε σχέση µε βασικά χαρακτηριστικά των εργαζοµένων, 

τον δείκτη απασχολησιµότητας και τον δείκτη προσαρµοστικότητας.  

• Η συσχέτιση ανάµεσα στην επιχειρησιακή δυναµική, που διατηρεί τις ήδη υπάρχουσες 

και δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας, µε µια σειρά µεταβλητών που περιγράφουν είτε 

την ίδια την οικονοµική µονάδα και το εργατικό της δυναµικό (firm specific) είτε 

έχουν µακρο-  χαρακτήρα  (wide economy).  

 

Η δοµή της έκθεσης που ακολουθεί είναι η ακόλουθη. Στο κεφάλαιο 2 δίνονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά του πληθυσµού – στόχου, εξειδικεύονται αυτές οι µεταβλητές που 

χρησιµοποιούνται για την στρωµατοποίηση του (stratification) δείγµατος, και περιγράφονται 

τόσο η διαδικασία  δειγµατοληψίας όσο και κυρίως τα χαρακτηριστικά του δείγµατος που 

προκύπτει και µε βάση το οποίο πραγµατοποιήθηκε η έρευνα πεδίου.  

 

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τα  ποσοτικά ευρήµατα της έρευνας για µια σειρά γενικών 

και ειδικών χαρακτηριστικών των εργαζοµένων στην Π∆Ε και εκτιµάται ο βαθµός 

απασχολησιµότητας µε βάση αυτά τα στοιχεία. Στο ίδιο κεφάλαιο εκτιµάται µε οικονοµετρικό 

υπόδειγµα η συµβολή των στοιχείων της απασχολησιµότητας στην πιθανότητα  ένα µέλος του 

εργατικού δυναµικού να παρατηρηθεί ως εργαζόµενος αντί ως άνεργος.  

 

Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης επιχειρείται η αξιολόγηση των µορφών 

οργάνωσης της εργασίας  στην διατήρηση και αύξηση της απασχόλησης, η εκτίµηση των 

παραγόντων που προσδιορίζουν το επίπεδο κινδύνου απώλειας της απασχόλησης για τους 

εργαζοµένους και τέλος εκτιµάται µε οικονοµετρική τεχνική η σχέση στην επιχειρησιακή 
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δυναµική, που διατηρεί τις ήδη υπάρχουσες και δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας, µε µια σειρά 

µεταβλητών που περιγράφουν είτε την ίδια την οικονοµική µονάδα και το εργατικό της 

δυναµικό είτε το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον.  
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Κεφάλαιο 2 

Ο πληθυσµός και το δείγµα 
 

 

2.1. Ο Πληθυσµός Στόχος 

 

Σε αυτή την έκθεση, µία από τις τέσσερις που τεκµηριώνουν την βάση της 

ολοκληρωµένης στρατηγικής για την ενίσχυση της απασχόλησης στη ∆. Ελλάδα, και µε βάση 

τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν για την επίδραση που ασκεί το απασχολούµενο εργατικό 

δυναµικό στην ενίσχυση της απασχόλησης ως πληθυσµός – στόχος, ή µε άλλα λόγια 

πληθυσµός µελέτης θεωρείται το απασχολούµενο εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας ∆. 

Ελλάδας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία που αφορά τις πολιτικές 

ενίσχυσης της απασχόλησης, ανεξάρτητα από το γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς, δεν 

συναντάται η συνεκτίµηση των χαρακτηριστικών και της δυναµικής του απασχολούµενου 

εργατικού δυναµικού ως παραγόντων που µπορεί συµβάλλουν στην προώθηση της 

απασχόλησης. Οι σχετικές έρευνες συνήθως περιορίζονται στην αποτύπωση των επιδράσεων 

που ασκούν οι άλλες δύο συµµετέχουσες οµάδες, αυτές των ανέργων και των παραγωγικών 

µονάδων.   Η διαπίστωση αυτή επιβάλλει περιορισµούς στην παρούσα ανάλυση αλλά 

ταυτόχρονα δηµιουργεί στοιχεία πρωτοτυπίας που µπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιµα 

στην διαδικασία τεκµηρίωσης της πολιτικής για την προώθηση της Απασχόλησης στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας κυρίως όσον αφορά τον ολοκληρωµένο και στρατηγικό 

χαρακτήρα της. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία Απογραφής Πληθυσµού που πραγµατοποιήθηκε από την 

ΕΣΥΕ τον Μάρτιο του 20001, το µέγεθος του απασχολούµενου εργατικού δυναµικού στην 
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Περιφέρεια ανέρχεται σε 240.831 άτοµα. Η κατανοµή τους ανά Νοµό (βλ. Πίνακα Π.1) 

επιβεβαιώνει την δεσπόζουσα θέση του Ν. Αχαΐας στο σύνολο της Περιφέρειας, ενώ 

σηµαντική είναι και η διαφορά  ανάµεσα στον Ν. Αχαϊας και Ηλείας. Πρέπει πάντως να 

σηµειωθεί ότι σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα στοιχεία της Γενικής Απογραφής του 1991, ο Ν. 

Αχαϊας έχει αυξήσει το ποσοστό συµµετοχής του κατά 1,81 ποσοστιαίες µονάδες, ο Ν. Ηλείας 

κατά 0,63 ποσοστιαίες µονάδε ενώ ο Ν. Αιτωλοακανανίας είναι αυτός που έχει µειώσει τη 

συµµετοχή του κατά 2,44 µονάδες.  

 

Πίνακας Π.1. Αριθµός και ποσοστά απασχολουµένων ανά Νοµό κα Φύλλο στην Π∆Ε. 

Απασχολούµενοι2 

Νοµός 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

49,969 25,540 75,509

Αιτωλοακαρνανία 
(31.28%) (31.49%) (31.35%)

69,558 37,151 106,709
Αχαΐα 

(43.55%) (45.81%) (44.31%)

40,203 18,410 58,613
Ηλεία 

(25.17%) (22.70%) (24.34%)

Σύνολο Π∆Ε 159,730 81,101 240,831

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσµού 2001 - Επεξεργασία Ερευνητικής Οµάδας WISE 

 

Στο σύνολο της περιφέρειας, και θεωρώντας την κατανοµή απασχολουµένων ανα φύλλο - 

Νοµό  (βλ. Γράφηµα Γ.3.), η αναλογία εργαζοµένων ανδρών προς εργαζόµενες γυναίκες είναι 

2/1 λίγο µεγαλύτερη της αντίστοιχης αναλογίας στο σύνολο της χώρας που µε βάση τα 

αντίστοιχα στοιχεία του 2001 είναι 1.9/1. Μεταξύ των Νοµών δεν παρατηρούνται σηµαντικές 

                                                 
2 Τα ποσοστά στις παρενθέσεις είναι η συµµετοχή της απασχόλησης ανά Νοµό στην συνολική 
απασχόληση ανά φύλλο.  
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διαφορές στα ποσοστά συµµετοχής ανδρών γυναικών στο σύνολο της απασχόλησης πλην 

ίσως µιας µικρής υπεροχής του ποσοστού των γυναικών στον Ν. Αχαΐας και µιας υστέρησης 

του αντίστοιχου ποσοστού συµµετοχής των γυναικών στον Ν. Ηλείας. 

 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

%

Νοµός - Φυλλο

Ανδρες 66.18% 65.18% 68.59% 66.32%

Γυναίκες 33.82% 34.82% 31.41% 33.68%

Αιτωλ/νία Αχαϊα Hλεία  Π∆Ε

 
Γράφηµα Γ.3. Κατανοµή Απασχολουµένων ανά Φύλλο και Νοµό  
Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσµού 2001- Επεξεργασία Ερευνητικής Οµάδας WISE 

 

Στον Πίνακα Π.2. δίνεται η συνδυασµένη κατανοµή της απασχόλησης ανά Νοµό, Φύλλο και 

Τοµέα Παραγωγής στην Περιφερειακή Οικονοµία. Σε πρώτο στάδιο διακρίνουµε τρεις τοµείς 

παραγωγής που στη συνέχεια της παρούσας έκθεσης διακρίνονται σε επιµέρους κλάδους.  

 

Πίνακας Π.2. Κατανοµή Απασχολουµένων ανά Τοµέα Παραγωγής, Νοµό κα Φύλο στην Π∆Ε3 

Πρωτογενής ∆ευτερογενής Τριτογενής   

Νοµός Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ

16,965 10,168 27,133 10,791 1,935 12,726 22,213 13,437 35,650Αιτωλ/νία 

  (35.93%) (16.85%) (47.21%) 

Αχαΐα 8,818 4,817 13,635 17,879 3,356 21,235 42,861 28,978 71,839

                                                 
3 Τα ποσοστά σε παρενθέσεις είναι η συµµετοχή του αντίστοιχου Τοµέα Παραγωγής στο σύνολο της 
Απασχόλησης του Νοµού. Α=Άνδρες, Γ=Γυναίκες, Σ=Σύνολο 
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  (12.78%) (19.90%) (67.32%) 

13,637 7,110 20,747 7,912 981 8,893 18,654 10,319 28,973Ηλεία 

  (35.40%) (15.17%) (49.43%) 

39,420 22,095 61,515 36,582 6,272 42,854 83,728 52,734 136,462Σύνολο Π∆Ε 
 (25.54%) (17.79%) (56.66%) 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσµού 2001- Επεξεργασία Ερευνητικής Οµάδας WISE 

 

Όταν λοιπόν συνυπολογισθεί στην κατανοµή της απασχόλησης ο Τοµέας Παραγωγής η 

εικόνα αποκαλύπτει σηµαντικές διαφοροποιήσεις και µεταξύ των Νοµών αλλά και όσον 

αφορά το φύλο. Συγκεκριµένα, για το σύνολο της Περιφέρειας διαπιστώνονται σε σχέση µε το 

σύνολο της χώρας: 

 Το ποσοστό συµµετοχής στην Απασχόληση του Πρωτογενή Τοµέα Παραγωγής 

(25,5%) παρουσιάζονται σηµαντικά µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα  στο σύνολο της 

χώρας (19,8%). Πρέπει όµως να υπογραµµισθεί ότι παρουσιάζει εντονότατη τάση 

µείωσης αφού το αντίστοιχο µέγεθος στη Απογραφή του 1991 ήταν περίπου 40%. Το 

υψηλό αυτό ποσοστό  οφείλεται κατά κύριο λόγο στα πολύ υψηλά ποσοστά (περίπου 

70% µεγαλύτερα των µέσων Εθνικών) των Νοµών Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας ενώ 

το αντίστοιχο µέγεθος στον Ν. Αχαΐας είναι πολύ µικρότερο και κατά 7 περίπου 

ποσοστιαίες µονάδες µικρότερο του αντίστοιχου µέσου Εθνικού.  

 Μικρή, αλλά σε κάθε περίπτωση σηµαντική απόκλιση, παρουσιάζει το ποσοστό 

συµµετοχής στην απασχόληση της Περιφέρειας, σε σύγκριση µε την εικόνα στο 

σύνολο της χώρας, ο ∆ευτερογενής Τοµέας Παραγωγής. Ο Ν. Αχαΐας βρίσκεται λίγο 

υψηλότερα από το µέσο Εθνικό επίπεδο ενώ οι δύο άλλοι Νοµοί υπολείπονται 

σηµαντικά4.   Σε σύγκριση µε το 1991 το ποσοστό συµµετοχής του ∆ευτερογενή 

                                                 
4 Η αναφορά γίνεται µε συνεκτίµηση της απασχόλησης του κλάδου των κατασκευών. Αν δεν 
συνυπολογισθεί ο συγκεκριµένος κλάδος, δηλαδή περιορισθούµε στις καθαρά µεταποιητικές 
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Τοµέα στο Σύνολο της Απασχόλησης παρουσιάζει πολύ ελαφρά µείωση που είναι 

πάντως µικρότερη της αντίστοιχης µείωσης του αντίστοιχου εθνικού ποσοστού.  

 Ο σηµαντικότερος τοµέας που συµβάλλει στην Περιφερειακή Απασχόληση είναι ο 

Τριτογενής στον οποίο είναι προφανής η δεσπόζουσα θέση του Ν. Αχαΐας, ενώ τα 

ποσοστά των δύο άλλων Νοµών είναι σηµαντικά µικρότερα αν και σε σύγκριση µε το 

1991 παρουσίασαν σηµαντική αύξουσα, περίπου ίση µε την αντίστοιχη του Εθνικού 

ποσοστού. Πάντως το ποσοστό συµµετοχής του τριτογενή τοµέα στην συνολική 

απασχόληση της Π∆Ε είναι κατά τρεις περίπου ποσοστιαίες µονάδες µικρότερες του 

αντίστοιχου µέσου εθνικού ποσοστού, αν και ο ρυθµός µεταβολής του είναι 

µεγαλύτερος.  

 

Για να προσεγγίσουµε σε µικρότερο επίπεδο αθροιστικότητας, και άρα περισσότερο 

αξιόπιστα όσον αφορά και την δειγµατοληψία αλλά και τις αιτιώδεις σχέσεις που 

διερευνούνται, τον πληθυσµό στόχο, δηλαδή το απασχολούµενο εργατικό δυναµικό της Π∆Ε 

χρησιµοποιήθηκε η συνδυασµένη κατανοµή της απασχόλησης ανά κλάδο, και όχι τοµέα 

παραγωγής, Νοµό, Φύλο και  οµάδα ατοµικών επαγγελµάτων. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε 

την κατανοµή της ΕΣΥΕ, δηµιουργούνται οι παρακάτω κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας 

που καλύπτουν και τους τρεις τοµείς παραγωγής: 

 
Α:  Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία               

Β:  Αλιεία                                               

Γ:  Ορυχεία, λατοµεία                                   

∆:  Μεταποιητικές βιοµηχανίες  

Ε:  Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, νερού  

                                                                                                                                                         
δραστηριότητες, οι αρνητικές διαφορές για τους Νοµούς Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας αυξάνονται 
ιδιαίτερα, ενώ βελτιώνεται το ποσοστό του Ν. Αχαϊας.  
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Ζ:  Εµπόριο, επισκευές  

Η:  Ξενοδοχεία, εστιατόρια  

Θ:  Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες  

Ι:   Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί  

Κ:  ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις  

Λ:  ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

Μ:  Εκπαίδευση  

Ν:  Υγεία και κοινωνική µέριµνα  

Ξ:  ∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών  

Ο:  Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό  

Π: Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα  

ΣΤ: Κατασκευές  

Χ.: ∆ε δήλωσαν κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας  

 

Επίσης σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ οι οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων που χρησιµοποιούνται 

καταρχάς είναι οι παρακάτω:  

 
(1). Μέλη των βουλευόµενων σωµάτων, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του 

δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα 

(2). Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλµατα 

(3). Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 

(4). Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 

(5). Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα και υπαίθριες 

αγορές  

(6). Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι δασοκόµοι και αλιείς 

(7). Ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλµατα 
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(8). Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων  και εξοπλισµού και 

συναρµολογητές 

(9). Ανειδίκευτοι  εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες 

(10). ∆ήλωσαν ανεπαρκώς ή ασαφώς το επάγγελµα τους ή δε δήλωσαν επάγγελµα 

 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία απογραφής του 2001 που πραγµατοποιήθηκε από την ΕΣΥΕ η 

συνδυασµένη αυτή κατανοµή παρουσιάζεται στον πίνακα Π.4. για τον Ν. Αιτωλοακαρνανίας.  

 
Πίνακας Π.4. Κατανοµή Απασχολουµένων, ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, οµάδα 

ατοµικών επαγγελµάτων και φύλο στον Ν. Αιτωλοακαρνανίας 

Οµάδες Ατοµικών Επαγγελµάτων 
Αιτωλοακαρ-νανία 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Συνολο 73.509 5.464 6.710 3.429 4.433 6.669 25.198 9.596 4.356 4.913 2.741

 Άνδρες 49.969 4.101 3.633 1.836 2.227 4.060 15.385 8.998 4.133 3.567 2.029

Α 16.223 21 12 8 16 46 14.805 11 36 1.214 54

Β. 661 8 15 4 3 3 494 14 16 99 5

Γ. 81 2 8 5 8 4 1 10 21 19 3

∆. 3.387 211 59 115 55 37 3 2.077 523 202 105

Ε. 468 16 17 23 126 0 1 185 45 40 15

Ζ. 5.683 2.230 113 171 178 1.292 17 1.107 249 269 57

Η. 2.258 961 1 43 75 1.058 13 55 11 18 23

Θ. 3.310 63 12 150 358 141 5 187 2.176 165 53

Ι. 518 101 15 117 258 11 0 0 8 7 1

Κ. 1.179 36 633 240 107 43 1 26 11 70 12

Λ. 3.055 87 201 407 760 1.213 12 107 142 99 27

Μ. 1.893 79 1.668 53 43 4 0 2 8 32 4

Ν. 884 10 445 186 54 77 2 22 63 20 5

Ξ. 997 46 340 154 79 116 3 18 50 167 24

Ο. 22 0 0 0 0 0 2 4 0 16 0

Π. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

ΣΤ. 6.936 137 58 72 28 3 9 4.990 626 987 26

Χ. 2.412 93 36 88 77 12 17 183 148 143 1.615

 Γυναίκες  23.540 1.363 3.077 1.593 2.206 2.609 9.813 598 223 1.346 712
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Α 9.882 7 2 9 14 8 9.549 1 1 281 10

Β. 267 1 12 3 4 1 226 0 0 17 3

Γ. 19 0 2 0 6 0 0 1 2 7 1

∆. 982 39 30 51 78 46 2 516 127 77 16

Ε. 101 1 2 12 70 0 1 3 2 8 2

Ζ. 2.681 878 75 79 375 1.171 8 19 7 55 14

Η. 985 244 2 9 67 536 3 21 3 91 9

Θ. 261 12 7 16 155 13 1 3 33 17 4

Ι. 425 25 6 126 232 0 0 0 0 34 2

Κ. 881 5 220 229 234 7 0 4 2 171 9

Λ. 1.278 37 151 264 619 111 6 3 6 71 10

Μ. 2.491 25 2.184 59 82 22 2 1 1 110 5

Ν. 1.515 26 295 654 96 325 0 5 7 90 17

Ξ. 540 25 48 28 65 308 1 6 20 28 11

Ο. 270 0 0 1 0 49 1 0 0 217 2

ΣΤ. 110 8 9 13 31 1 3 6 2 35 2

Χ. 852 30 32 40 78 11 10 9 10 37 595

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσµού 2001 

 

Η αντίστοιχη κατανοµή για τον Ν. Αχαΐας είναι: 

Πίνακας Π.5. Κατανοµή Απασχολουµένων, ανα κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, οµάδα 

ατοµικών επαγγελµάτων και φύλο στον Ν. Αχαΐας 

Οµάδες Ατοµικών Επαγγελµάτων 
Αχαΐα 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Συνολο 106.709 8.626 13.930 8.907 9.989 14.601 12.259 16.068 8.394 7.906 6.029

 Άνδρες 69.558 6.171 7.245 4.445 4.144 8.287 7.767 14.544 7.560 5.015 4.380

Α 8.595 17 14 9 10 23 7.549 8 19 936 10

Β. 157 8 3 6 3 3 112 2 3 14 3

Γ. 66 8 0 3 1 1 0 11 30 9 3

∆. 7.499 512 265 474 241 77 3 3.247 1.641 559 480

Ε. 533 19 29 20 135 1 1 202 35 67 24

Ζ. 9.404 3.315 171 445 267 2.654 14 1.717 368 339 114

Η. 3.090 991 3 118 107 1.571 6 136 75 42 41



ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ- DELIVERABLE  WP 4, 5, 6.1 
 

ARTICLE 6: “WESTERN GREECE REGION INTEGRATED STRATEGY FOR EMPLOYMENT STIMULATION” 
 

21

Θ. 7.169 174 79 515 714 440 5 449 4.237 357 199

Ι. 1.206 180 46 323 587 24 1 11 6 17 11

Κ. 2.787 104 1.406 544 194 188 6 107 41 129 68

Λ. 6.433 108 538 785 1.191 2.809 40 384 212 246 120

Μ. 3.485 145 2.992 111 89 11 1 42 14 53 27

Ν. 2.034 26 966 397 125 212 6 109 110 66 17

Ξ. 1.902 84 537 280 228 213 8 45 93 323 91

Ο. 30 0 1 0 0 4 6 0 0 18 1

ΣΤ. 9.847 196 95 116 55 8 3 7.490 425 1.427 32

Χ. 5.321 284 100 299 197 48 6 584 251 413 3.139

 Γυναίκες  37.151 2.455 6.685 4.462 5.845 6.314 4.492 1.524 834 2.891 1.649

Α 4.574 3 2 6 8 6 4.396 1 1 147 4

Β. 52 1 2 0 1 2 45 0 0 1 0

Γ. 11 0 1 0 2 2 1 0 3 1 1

∆. 3.005 114 94 246 321 117 1 1.232 506 250 124

Ε. 120 2 10 4 91 0 0 4 0 2 7

Ζ. 5.627 1.485 141 216 670 2.861 5 76 27 100 46

Η. 2.309 433 2 21 185 1.366 3 71 6 191 31

Θ. 987 31 32 69 595 41 2 8 105 58 46

Ι. 1.003 66 24 286 557 5 1 0 0 58 6

Κ. 2.667 44 691 664 629 28 5 9 42 509 46

Λ. 2.947 32 375 633 1.351 303 21 12 17 178 25

Μ. 5.132 76 4.267 195 348 27 0 4 2 180 33

Ν. 3.772 29 769 1.758 393 587 2 14 22 173 25

Ξ. 1.580 50 165 131 313 721 1 4 48 98 49

Ο. 965 0 1 2 0 207 1 2 0 747 5

Π. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

ΣΤ. 231 13 30 36 70 4 2 23 3 49 1

Χ. 2.167 76 79 195 309 37 6 64 52 149 1.200

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσµού 2001 

 

Τέλος, η εικόνα για τον Ν. Ηλείας δίνεται στον πίνακα Π.6. 
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Πίνακας Π.6. Κατανοµή Απασχολουµένων, ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, οµάδα 

ατοµικών επαγγελµάτων και φύλο στον Ν. Ηλείας 

Οµάδες Ατοµικών Επαγγελµάτων 
Ηλεία 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Συνολο 58.613 3.484 4.456 2.642 3.603 6.072 17.528 7.051 2.901 6.675 4.201
 Άνδρες 40.203 2.596 2.390 1.233 1.815 3.797 11.218 6.634 2.698 4.683 3.139

Α 13.507 15 8 5 13 20 11.066 13 31 2.289 47
Β. 123 0 0 1 0 16 74 1 2 24 5
Γ. 7 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0
∆. 2.451 118 67 60 41 37 5 1.430 430 152 111
Ε. 317 2 11 14 111 0 1 117 24 26 11
Ζ. 4.172 1.445 94 66 93 1.234 10 794 114 270 52
Η. 1.584 548 4 18 49 805 22 76 11 32 19
Θ. 2.430 57 12 84 279 76 1 127 1.553 176 65
Ι. 491 68 14 125 261 6 1 3 3 7 3
Κ. 996 30 412 230 113 51 2 39 24 64 31
Λ. 2.707 46 158 263 634 1.344 8 94 84 49 27
Μ. 1.015 51 890 28 7 5 1 3 1 23 6
Ν. 604 13 292 115 49 66 3 20 31 11 4
Ξ. 927 23 372 90 59 112 3 22 27 179 40
Ο. 20 1 0 0 0 1 3 0 0 15 0
Π. 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
ΣΤ. 5.144 73 22 26 11 8 2 3.604 235 1.144 19
Χ. 3.705 106 34 108 93 14 16 288 128 219 2.699

 Γυναίκες  18.410 888 2.066 1.409 1.788 2.275 6.310 417 203 1.992 1.062
Α 7.070 2 2 2 6 1 6.248 1 2 796 10
Β. 38 0 1 0 0 6 31 0 0 0 0
Γ. 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
∆. 768 24 26 46 46 64 1 317 114 103 27
Ε. 80 0 3 5 67 1 0 0 0 2 2
Ζ. 1.892 526 52 45 168 999 5 21 9 59 8
Η. 914 177 1 10 47 537 7 27 4 92 12
Θ. 231 14 6 15 108 14 2 1 35 24 12
Ι. 362 20 4 97 213 2 0 0 0 22 4
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Κ. 863 16 176 235 213 11 0 1 15 170 26
Λ. 1.260 22 126 267 617 141 4 3 2 66 12
Μ. 1.625 29 1.416 45 51 8 1 0 3 65 7
Ν. 1.015 15 182 533 53 138 3 4 3 64 20
Ξ. 524 14 50 33 57 287 0 1 11 56 15
Ο. 313 0 0 0 0 51 1 0 0 259 2
Π. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΤ. 133 3 5 12 10 2 0 13 2 86 0
Χ. 1.319 25 15 64 132 12 7 28 3 128 905

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσµού 2001 

 

Οι τρεις αυτές κατανοµές, σε συνδυασµό µε το µέγεθος του απασχολούµενου εργατικού 

δυναµικού ανά Νοµό,  χρησιµοποιούνται για την στρωµατοποίηση (stratification) του 

δείγµατος που χρησιµοποιείται στην σχετική έρευνα  πεδίου των εργαζοµένων όπως 

αναλυτικά παρουσιάζεται στην επόµενη ενότητα  αυτής της έκθεσης.  

 

 

2.2. Μεθοδολογία – ∆ειγµατοληψία 

 

Με δεδοµένο ότι οι δυνατότητες του πρωτογενή τοµέα για τη δηµιουργία 

απασχόλησης είναι εξαιρετικά περιορισµένες και µάλλον αρνητικές αφού ήδη είναι όπως 

τεκµηριώθηκε παραπάνω ιδιαίτερα διογκωµένος και άρα αναµένεται συρρίκνωσή του, οι 

εργαζόµενοι σε αντίστοιχους κλάδους δεν συµπεριελήφθησαν στον τελικό πληθυσµό – στόχο. 

Ακόµα εξαιτίας της φύσης των δραστηριοτήτων που εντάσσονται σε αυτούς και των µικρών 

σχετικών συχνοτήτων που εµφανίζουν ενοποιήθηκαν οι κλάδοι:  

• ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί και επιχειρήσεις διαχείρισης ακίνητης 

περιουσίας – εκµισθώσεις,  (Ι  και Κ). 
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• ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, Εκπαίδευση και 

Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα και (Λ, Μ και Ν) και 

• δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 

προσωπικό (Ξ και Ο)  

 

Έτσι η τελική ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας µε βάση την οποία 

πραγµατοποιήθηκε η δειγµατοληψία της έρευνας πεδίο είναι : 

 

(A). Μεταποιητικές βιοµηχανίες                             

(B). Εµπόριο, επισκευές                                   

(C). Ξενοδοχεία, εστιατόρια                                   

(D). Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες                       

(E). Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες                 

(F). Εκπαίδευση, Υγεία και Πρόνοια                                               

(G). Παροχή Υπηρεσιών                             

(H). Κατασκευές  

 

 Με βάση αυτές τις ενοποιήσεις κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας διαµορφώθηκε και η 

τελική κατηγοριοποίηση των οµάδων ατοµικών επαγγελµάτων ως: 

 

(1). Ανώτερα ∆ιοικητικά και ∆ιευθυντικά Στελέχη Ιδιωτικού Τοµέα 

(2). Επιστηµονικά, Καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλµατα 

(3). Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και συναφή επαγγέλµατα 

(4). Υπάλληλοι γραφείου και συναφή επαγγέλµατα 

(5). Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές 
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(6). Ειδικευµένοι τεχνίτες και συναφή τεχνικά επαγγέλµατα 

(7). Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων µηχανηµάτων και εξοπλισµού 

(8). Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες 

 

Έτσι το τελικά προκύπτον δείγµα µε το οποίο και πραγµατοποιήθηκε η έρευνα πεδίου των 

εργαζοµένων είναι αυτό που δίνεται στους πίνακες. Π.7, Π.8 και Π.9 για τους Νοµούς  

Αιτωλοακαρνανίας, την Αχαΐας και την Ηλείας αντίστοιχα.  

Πίνακας Π.7. Στρωµατοποίηση ∆είγµατος Έρευνας Εργαζοµένων Ν. Αιτωλ/νίας  

Οµάδες Ατοµικών Επαγγελµάτων ΑΙΤΩΛΟ- 

ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΣΥΝΟΛΟ 

Κλάδος ΑΝ∆ΡΕΣ 

Σύνολο 12 10 6 6 12 29 11 8 94 

Α 2 1 0 0 0 8 3 2 16 

Β 5 1 1 0 3 3 1 2 16 

C 1 2 0 0 4 0 0 0 7 

D 1 0 0 2 0 1 5 1 10 

E 1 1 1 1 0 0 0 0 4 

F 0 3 4 3 5 2 0 0 17 

G 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

H 2 1 0 0 0 15 2 3 23 

Κλάδος ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Σύνολο 4 10 5 8 8 2 2 5 44 

Α 0 0 0 0 0 2 2 0 4 

Β 2 0 0 1 4 0 0 0 7 

C 2 0 0 0 2 0 0 1 5 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 0 1 2 2 0 0 0 1 6 

F 0 9 3 5 1 0 0 1 19 

G 0 0 0 0 1 0 0 2 3 

H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 138 
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Στο δείγµα περιελήφθησαν 450 εργαζόµενοι που κατανέµονται ανά φύλο και Νοµό όπως 

φαίνεται στο γράφηµα Γ.4.  

 

Πίνακας Π.8. Στρωµατοποίηση ∆είγµατος Έρευνας Εργαζοµένων Ν. Αχαΐας  

Οµάδες Ατοµικών Επαγγελµάτων 

ΑΧΑΪΑ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

ΣΥΝΟ 

ΛΟ 

Κλάδος ΑΝ∆ΡΕΣ 

Σύνολο 15 16 10 9 20 33 17 11 131 

Α 2 1 1 0 0 8 4 2 18 

Β 6 0 1 1 6 5 2 1 22 

C 4 0 0 0 4 0 0 0 8 

D 0 0 2 2 2 2 9 1 18 

E 2 3 1 1 0 0 0 0 7 

F 0 11 2 3 7 1 0 1 25 

G 0 1 1 1 1 0 0 2 6 

H 1 0 2 1 0 17 2 4 27 

Κλάδος ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Σύνολο 6 15 11 12 14 3 2 7 70 

Α 0 1 1 2 0 0 0 1 5 

Β 3 0 1 1 5 0 0 0 10 

C 2 0 0 0 2 0 0 1 5 

D 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

E 0 2 3 4 0 0 1 2 12 

F 0 13 6 5 3 0 0 0 27 

G 0 0 0 0 4 0 0 3 7 

H 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 201 

 

Η κατανοµή τους ανά Νοµό και φύλο δίνεται στο γράφηµα Γ.5. τόσο για το σύνολο της 

Περιφέρειας όσο και για κάθε έναν από τους τρείς Νοµούς. Η κατανοµή ανά Νοµό και Οµάδα 

Ατοµικών Επαγγελµάτων απεικονίζεται στο Γράφηµα Γ.6. Ακόµα θεωρώντας ότι οι κλάδοι Α 
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και Η συγκροτούν τον δευτερογενή τοµέα παραγωγής ενώ οι υπόλοιποι  τον τριτογενή τοµέα 

παραγωγής η κατανοµή των εργαζοµένων του δείγµατος ανάµεσα στους δύο τοµείς δίνεται 

στο γράφηµα Γ.7 για το σύνολο της Π∆Ε.  

 

Πίνακας Π.9. Στρωµατοποίηση ∆είγµατος Έρευνας Εργαζοµένων Ν. Ηλείας  

Οµάδες Ατοµικών Επαγγελµάτων 

ΗΛΕΙΑ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

ΣΥΝΟ 

ΛΟ 

Κλάδος ΑΝ∆ΡΕΣ 

Σύνολο 9 7 4 6 11 17 9 14 77 
Α 2 0 0 0 0 5 2 1 10 
Β 4 0 0 0 4 3 0 2 13 
C 2 0 0 0 2 0 0 0 4 
D 0 0 0 2 0 0 6 1 9 
E 0 2 2 4 0 0 0 0 8 
F 0 4 2 0 5 0 0 2 13 
G 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
H 1 0 0 0 0 8 1 8 18 

Κλάδος ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Σύνολο 3 7 4 5 8 1 1 6 35 
Α 0 0 0 0 0 1 1 1 3 
Β 2 0 0 1 4 0 0 0 7 
C 1 0 0 0 2 0 0 0 3 
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E 0 1 1 4 0 0 0 2 8 
F 0 6 3 0 0 0 0 0 9 
G 0 0 0 0 2 0 0 6 8 
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 112 

 

Όπως προκύπτει από το γράφηµα Γ.5 η αναλογία ανδρών γυναικών είναι της τάξης του 2 προς 

1 που αντιστοιχεί στην αντίστοιχη αναλογία στον πληθυσµό που έχει ήδη παρουσιασθεί. Τα 
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ποσοστά ανά νοµό είναι 30,67% για τον Ν. Αιτωλοακαρνανίας, 44,67% για τον Ν. Αχαΐας και 

24,89% για τον Ν. Ηλείας που επίσης ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη συµµετοχή των τριών  

Νοµών στο σύνολο της Περιφέρειας.  
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Γράφηµα Γ.5. Κατανοµή δείγµατος ανά φύλο και Νοµό.  

 

Η αναλογία σε σχέση µε τον τοµέα παραγωγής είναι 28% για τον δευτερογενή τοµέα, 

µεταποίηση και κατασκευές και 72% για τον τριτογενή τοµέα, ποσοστά που δεν αποκλίνουν 

από τις αντίστοιχες αναλογίες στο σύνολο του απασχολούµενου εργατικού δυναµικού της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Φυσικά αυτές ιδιότητες του δείγµατος που σχεδιάσθηκε 

προκύπτουν από τον τρόπο, στρωµατοποίηση, που αυτό κατασκευάσθηκε.  

 

Συνεκτιµώντας την στρωµατοποίηση του δείγµατος ως προς το φύλο, τον κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας, την οµάδα ατοµικού επαγγέλµατος και τον Νοµό εξασφαλίζεται ότι η 

συγκεκριµένη έρευνα δεν χαρακτηρίζεται από µεροληψία δειγµατοληψίας (sampling bias).  

Το στοιχείο αυτό επιτρέπει την γενίκευση των συµπερασµάτων που προκύπτουν από την 
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έρευνα µε βάση το συγκεκριµένο δείγµα για το σύνολο του εργατικού δυναµικού της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  
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Γράφηµα Γ.6. Κατανοµή δείγµατος ανά  Επάγγελµα και Νοµό.  
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Γράφηµα Γ.7. Κατανοµή δείγµατος ανά Τοµέα Παραγωγής και Νοµό.  

 

Με βάση τα παραπάνω, οι τρεις Αναπτυξιακές Εταιρείες, εταίροι στο πρόγραµµα WISE, 

υλοποίησαν την έρευνα πεδίου µε βάση ερωτηµατολόγιο για  εργαζοµένους που δίνεται στο 
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Παράρτηµα Ι της παρούσας έκθεσης. Στο Παράρτηµα ΙΙ δίνεται και ο πίνακας κωδικοποίησης 

(coding list) των ερωτήσεων.  

 

Οι επιχειρήσεις στις οποίες εντάσσονται οι εργαζόµενοι που πήραν µέρος στην έρευνα πεδίου 

επιλέχθηκαν µε τυχαίο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η αµεροληψία των αποτελεσµάτων που 

προκύπτουν. Συγκεκριµένα, επελέγησαν µε τυχαίο τρόπο από τους αντίστοιχους καταλόγους 

των κατά τόπους Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων ή από τους καταλόγους µελών 

αντίστοιχων Επαγγελµατικών Ενώσεων. Στην συνέχεια, και σε κάθε µία από τις επιχειρήσεις 

που εντάχθηκαν στο δείγµα έγινε αντιστοίχηση εργαζοµένων – ειδικοτήτων σύµφωνα µε την 

σχετική κατηγοριοποίηση που έχει προαναφερθεί. Οι υπεύθυνοι έρευνας σε κάθε Νοµό 

οριστικοποίησαν έτσι την λίστα των εργαζοµένων ανά επιχείρηση (κλάδο) – φύλο και 

κάνοντας τις απαραίτητες προσαρµογές στις ειδικότητες όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο σε 

συνεννόηση µε την ερευνητική οµάδα  του Πανεπιστηµίου Πατρών.  

 

Επιδιώχθηκε, στις περισσότερες περιπτώσεις, και όπου ήταν δυνατόν οι συνεντεύξεις µε τους 

εργαζοµένους να πραγµατοποιούνται εκτός χώρου εργασίας και ωραρίου του για λόγους που 

σχετίζονται µε την αµεροληψία των απαντήσεων τους. Τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια  

παραδόθηκαν  στο  σύνολό τους στην ερευνητική οµάδα που µετά την αποκωδικοποίηση 

προχώρησε στις σχετικές αναλύσεις. Τα σηµαντικότερα στοιχεία αυτής της ποσοτικής 

ανάλυσης  προσδιορίζουν µια σειρά από ποιοτικές παραµέτρους που χαρακτηρίζουν την 

Απασχόληση στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και παρατίθενται σε αυτή την Έκθεση. Τέλος 

πρέπει να  σηµειωθεί ότι από τον συνολικό αριθµό ερωτηµατολογίων (450) κάποιες 

ερωτήσεις, όπως είναι φυσικό δεν απαντήθηκαν, και κατά συνέπεια ο αριθµός των 

επεξεργάσιµων (workable) ερωτηµατολογίων είναι µικρότερος του συνολικού αριθµού τους. 
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Οι αποκλίσεις είναι ιδιαίτερα µικρές και δεν επηρεάζουν σε καµιά περίπτωση τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν.  
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Κεφάλαιο 3 
Χαρακτηριστικά Εργαζοµένων και Απασχολησιµότητα 

 

 
3.1. Γενικά Χαρακτηριστικά του Εργαζόµενου 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο δίνονται καταρχάς τα βασικά – γενικά χαρακτηριστικά του τυπικού 

εργαζόµενου στην Περιφέρεια ∆υτική Ελλάδα όπως αυτά προσδιορίζονται από την σχετική 

έρευνα πεδίου.  

 

3.1.1 Ηλικία 

 

Στον πίνακα Π.10 δίνονται βασικά περιγραφικά στατιστικά µέτρα της κατανοµής της ηλικίας 

των εργαζοµένων τόσο στο σύνολο της περιφέρειας όσο και στους τρεις επιµέρους Νοµούς. Η 

µέση ηλικία για το σύνολο της περιφέρειας είναι 35,4 έτη ενώ σηµαντικά µεγαλύτερη είναι 

στον Ν. Ηλείας που φθάνει στα 37,6 έτη. Η µεγαλύτερη µεταβλητικότητα εµφανίζεται στον 

Ν. Ηλείας ενώ η µικρότερη στον Ν. Αχαΐας που παρουσιάζει και την µικρότερη µέση τιµή.  

 

Πίνακας Π.10. Περιγραφικά στατιστικά ηλικίας εργαζοµένων 

Στατιστικό Π∆Ε Αιτ/νία Αχαΐα Ηλεία

Μέσος 35.38 34.88 34.14 37.60

Τυπική Απόκλιση 8.71 8.08 7.95 9.87

Συντ. Μεταβλητικότητας 0.25 0.23 0.23 0.26

∆ιάµεσος 34.00 33.50 34.00 35.00

Min 20.00 23.00 20.00 21.00

Max 75.00 60.00 75.00 65.00



ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ- DELIVERABLE  WP 4, 5, 6.1 
 

ARTICLE 6: “WESTERN GREECE REGION INTEGRATED STRATEGY FOR EMPLOYMENT STIMULATION” 
 

33

Κύρτωση  0.84 0.76 3.23 -0.70

Λοξότητα 0.89 0.98 1.09 0.52

1ο τεταρτηµόριο 29.00 30.00 28.00 29.75

3ο τεταρτηµόριο 40.00 39.00 38.00 45.25

 

Σε γενικές γραµµές δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τριών Νοµών όταν 

εξετάζεται η γενική εικόνα που σκιαγραφείται από τα βασικά στατιστικά πλην ίσως από το 

γεγονός ότι στον Ν. Αχαΐας η κατανοµή της ηλικίας παρουσιάζει ελαφρά κλίση προς τις 

µικρότερες ηλικίες, σε αντίθεση µε τον Ν. Ηλείας που παρουσιάζει αντίστοιχη κλίση προς τις 

µεγαλύτερες ηλικίες.  Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνεται και από την κατανοµή 

συχνοτήτων της µεταβλητής της ηλικίας που δίνεται στον πίνακα Π.11. Τα αντίστοιχα 

ποσοστά παρουσιάζονται στο γράφηµα Γ.8.  

 

Πίνακας Π.11. Κατανοµή ηλικίας εργαζοµένων ανά Νοµό* 

 Τάξεις Ηλικίας* 
Νοµός 

<25 26-35 36-50 >50 Σύνολο

22 44 35 14 115
Αιτωλ/νία 

(19.13%) (38.26%) (30.43%) (12.17%) (100%)

41 57 68 17 183
Αχαΐα 

(22.40%) (31.15%) (37.16%) (9.29%) (100%)

20 39 45 6 110
Ηλεία 

(18.18%) (35.45%) (40.91%) (5.45%) (100%)

83 140 148 37 408
Π∆Ε 

(20.34%) (34.31%) (36.27%) (9.07%) (100%)

* Οι αριθµοί στις παρενθέσεις είναι τα ποσοστά της αντίστοιχης ηλικιακής οµάδας στο σύνολο των 
απασχολουµένων στον Νοµό. 
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Γράφηµα Γ.8. Ποσοστά συµµετοχής ηλικιακών οµάδων  ανά Νοµό. 
 
 
Έτσι το πιο «νεανικό» εργατικό δυναµικό είναι αυτό του Ν. Αχαΐας, ενώ αντίστοιχα το πιο 

γερασµένο του Ν. Ηλείας. Σηµαντικές διαφορές παρουσιάζονται στην κατανοµή της ηλικίας 

ανά φύλο που δίνονται στον πίνακα Π.12, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά  δίνονται στο Γράφηµα 

Γ.9. Συγκεκριµένα τα ποσοστά συµµετοχής των γυναικών είναι σηµαντικά µικρότερα, σε 

σύγκριση µε τα αντίστοιχα των ανδρών,  στις ηλικιακές οµάδες (έως 25 και µεγαλύτερο του 

50), ενώ δεν παρατηρούνται συνολικά σηµαντικές διαφορές στο ηλικιακό διάστηµα 26 έως 50 

ετών. Συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι κοινωνικοί λόγοι (δηµιουργία οικογένειας, ανατροφή 

παιδιών) θα έπρεπε να συνεπάγονται µάλλον µια αντίστροφη εικόνα, το συγκεκριµένο 

αποτέλεσµα δεν µπορεί παρά να αποδοθεί σε ιδιαίτερα εµπόδια εισόδου που αντιµετωπίζουν 

οι γυναίκες στις αντίστοιχες ηλικιακές κατηγορίες για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.  

 

Πίνακας Π.12. Κατανοµή ηλικίας εργαζοµένων ανά Φύλο*  

 Τάξεις Ηλικίας 
Φύλλο 

<25 26-35 36-50 >50 Σύνολο 

61 91 107 31 276
Άνδρες 

(22.10%) (32.97%) (38.77%) (11.23%) (100%)

Γυναίκες 22 49 41 6 132
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 (16.67%) (37.12%) (31.06%) (4.55%) (100%)

83 140 148 37 408
Σύνολο 

(20.34%) (34.31%) (36.27%) (9.07%) (100%)

* Οι αριθµοί στις παρενθέσεις είναι τα ποσοστά της αντίστοιχης ηλικιακής οµάδας στο σύνολο των 
απασχολουµένων ανά φύλο.  

 
 

Για την πρώτη ηλικιακή οµάδα (<25 χρόνων) τα εµπόδια αυτά θα πρέπει να θεωρηθούν σαν 

εµπόδια πρώτης εισόδου ενώ για την δεύτερη (>50 χρόνων) µάλλον ως εµπόδια επανεισόδου. 

Η µικρή αυτή συµµετοχή των δύο συγκεκριµένων ηλικιακών οµάδων, και ιδιαίτερα των νέων 

γυναικών, στο σύνολο των εργαζοµένων γυναικών στην περιφέρεια, υποδεικνύει ένα από τα 

ζητήµατα – στόχους. 
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Γράφηµα Γ.8. Ποσοστά συµµετοχής ηλικιακών οµάδων  ανά Νοµό. 
 
 

3.1.2 Κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας 

 

Ο σχεδιασµός της έρευνας πεδίου επιτρέπει στην ερευνητική οµάδα την εκτίµηση της 

κατανοµής των εργαζοµένων ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Από τα εµπειρικά 

ευρήµατα προκύπτει ότι ο σηµαντικότεροι τοµείς, από την άποψη της απασχόλησης για το 
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σύνολο της Περιφέρειας είναι αυτοί των µεταποιητικών επιχειρήσεων και του εµπορίου. 

Σηµαντική είναι επίσης η συµβολή των επιχειρήσεων του κλάδου του τουρισµού, του κλάδου 

µεταφορών – επικοινωνιών – αποθήκευσης καθώς και των κατασκευών.   

 

Πίνακας Π.13.  Κατανοµή εργαζοµένων ανά κλάδο οικονοµικής  

δραστηριότητας και ηλικία 

 Τάξεις Ηλικίας 
Κλάδος 

<25 26-35 36-50 >50 Σύνολο 

9 28 36 2 75 
Μεταποίηση 

(2.27%) (7.05%) (9.07%) (0.50%) (18.89%) 

6 17 17 11 51 
Κατασκευές 

(1.51%) (4.28%) (4.28%) (2.77%) (12.85%) 

24 19 15 5 63 
Τουρισµός 

(6.05%) (4.79%) (3.78%) (1.26%) (15.87%) 

7 21 18 9 55 Μεταφορές- Επικ/νίες  

Αποθήκευση (1.76%) (5.29%) (4.53%) (2.27%) (13.85%) 

2 6 28 5 41 
Εκπαίδευση, Υγεία 

(0.50%) (1.51%) (7.05%) (1.26%) (10.33%) 

25 19 17 11 72 
Εµπόριο 

(6.30%) (4.79%) (4.28%) (2.77%) (18.14%) 

9 16 11 4 40 Χρηµατοοικονοµικές  

& Άλλες Υπηρεσίες (2.27%) (4.03%) (2.77%) (1.01%) (10.08%) 

82 126 142 47 397 
Σύνολο 

(20.65%) (31.74%) (35.77%) (11.84%) (100.00%) 

 
 
Στον πίνακα Π.13 δίνεται η συνδυασµένη κατανοµή των εργαζοµένων ανά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας και ηλικία για το σύνολο της Π∆Ε. Στην οµάδα εργαζοµένων που η ηλικία 
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τους είναι µέχρι 25 ετών οι κύριοι τοµείς απασχόλησης είναι αυτοί του εµπορίου και του 

τουρισµού. Στην ηλικιακή οµάδα από 26 µέχρι 35 έτη οι κύριοι τοµείς απασχόλησης είναι 

αυτοί της µεταποίησης και των µεταφορών – αποθήκευσης – επικοινωνιών. Στην ηλικιακή 

οµάδα από 26 µέχρι 50 έτη οι κλάδοι της Μεταποίησης και της Εκπαίδευσης – Υγείας είναι 

αυτοί που συµβάλλουν περισσότερο στην απασχόληση ενώ στην ηλικιακή οµάδα που 

περιλαµβάνει εργαζόµενους άνω των 50 ετών κυρίαρχη είναι η συµβολή των κατασκευών και 

του εµπορίου.   

 

Σχετικοί στατιστικοί έλεγχοι δείχνουν ότι αν εξετάσουµε την παραπάνω κατανοµή ανά Νοµό 

εντοπίζονται οι παρακάτω σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την συνολική εικόνα για 

την Περιφέρεια: 

 

 Στην Αιτωλοακαρνανία: (i) αυξηµένη συµµετοχή στην ηλικιακή οµάδα (<25) των 

κλάδων του τουρισµού και των µεταφορών, (ii) των άλλων υπηρεσιών στις ηλικιακές 

οµάδες (26-35] και (36-50] και (iii) πολύ µικρότερη συµµετοχή της µεταποίησης όλων 

των ηλικιακών οµάδων εκτός της ηλικιακής οµάδας (36-50].  

 Στην Αχαΐα: (i) ο κλάδος του εµπορίου και των διαφόρων υπηρεσιών, παρουσιάζει 

αυξηµένη συµµετοχή στην ηλικιακή οµάδα (<25), (ii) ο κλάδος της µεταποίησης και 

των µεταφορών – αποθήκευσης – επικοινωνιών στις ηλικιακές οµάδες (26-35] και (36-

50] και (iii) ο κλάδος των κατασκευών σηµαντικά µικρότερη συµµετοχή στην ηλικιακή 

οµάδα (<35).  

 Στην Ηλεία: (i) σηµαντικά αυξηµένη συµµετοχή του τουρισµού στην απασχόληση που 

περιλαµβάνει άτοµα µε ηλικία µικρότερη των 36 ετών και (ii) σηµαντικά µικρότερη 

συµµετοχή της µεταποίησης και της Εκπαίδευσης – Υγείας σε όλες τις ηλικιακές 
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οµάδες εκτός της (26-35] για την µεταποίηση και (36-50] για την Εκπαίδευση και 

Υγεία.  

 

Η κατανοµή της απασχόλησης ανά φύλο και κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας δίνεται στον 

πίνακα Π.14. ενώ η γραφική απεικόνιση στο Γράφηµα Γ.8. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει 

ότι για τους άνδρες οι κύριοι τοµείς απασχόλησης είναι η µεταποίηση το εµπόριο και οι 

κατασκευές ενώ για τις γυναίκες ο τουρισµός, ο κλάδος της εκπαίδευσης – υγείας και ο 

κλάδος των χρηµατοοικονοµικών και άλλων υπηρεσιών. 

 

.   

Πίνακας Π.1.4. Κατανοµή εργαζοµένων ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας και φύλο 

Κλάδος

Φύλο 

Μετα- 

ποίηση 

Κατα- 

σκευές 

Τουρι- 

σµός 

Μετ/ρές 

Επικ/νίες 

Εκ/ση, 

Υγεία 

Εµπό- 

ριο 

Άλλες 

Υπηρεσίες 
Σύνολο 

Γυναίκες 4.36% 0.47% 8.72% 4.23% 5.96% 4.79% 5.71% 32.39%

Άνδρες 14.53% 12.38% 7.15% 9.62% 4.37% 13.35% 4.37% 67.61%

Σύνολο 18.89% 12.85% 15.87% 13.85% 10.33% 18.14% 10.08% 100.00%

 

Όπως προκύπτει από σχετικά στατιστικά τεστ (Pearson 2X ) αποδεικνύει ότι οι σχετικές 

διαφορές που παρατηρούνται ανά κλάδο δραστηριότητας και φύλο παραµένουν σταθερές αν 

το επίπεδο ανάλυσης συµπεριλάβει µια επιπλέον διάσταση, αυτής της κατανοµής ανά Νοµό. 

∆εν υπάρχει δηλαδή κάποια περιοχή στην Π∆Ε που εµφανίζει τάση ιδιαίτερης 

ανισοκατανοµής της απασχόλησης ως προς το φύλο των εργαζοµένων αν συνυπολογισθεί το 

στοιχείο της κλαδικής κατανοµής των δραστηριοτήτων που βέβαια διαφοροποιεί την σύνθεση 

της κατανοµής της απασχόλησης ως προς το φύλο.  
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0% 5% 10% 15% 20%

Μεταποίηση

Κατασκευές

Τουρισµός

Μεταφορές- Επικ/νίες

Εκπαίδευση, Υγεία

Εµπόριο

Άλλες Υπηρεσίες
Κ
λα
δο
ς

Ανδρες
Γυναίκες

 
Γράφηµα Γ.8. Ποσοστά συµµετοχής ανά φύλο και κλάδο δραστηριότητας. 
 

Πίνακας Π.15. 2X  Έλεγχοι ανεξαρτησίας: Φύλο-Κλάδος 

 Τιµή

Κριτηρίου

Βαθµοί

Ελευθερίας

Ασυµπτωτική 

σηµαντικότητα 

(2-πλευρη) 

Pearson 2X   73.158 11 0.000

Λόγος Πιθανοφάνειας 94.681 11 0.000

Γραµµική προς  

γραµµική σχέση  

40.701 1 0.000

 

 

Με άλλα λόγια ο στατιστικά σηµαντικός παράγοντας διαφοροποίησης της απασχόλησης µεταξύ 

ανδρών – γυναικών στην Περιφέρεια δεν έχει γεωγραφικά χαρακτηριστικά αλλά εξαρτάται 

έντονα από την φύση των δραστηριοτήτων που δηµιουργούν την αντίστοιχη απασχόληση (βλ. 

πίνακας Π.15).   

 

Έτσι οι διαφορές που παρατηρούνται, παραµένουν σταθερές, ανάµεσα σε φύλο και κλάδο, µε 

αυτές που παρατηρούνται όταν εξετάζεται η κατανοµή ανά Νοµό των κλάδων οικονοµικής 

δραστηριότητας που συµβάλλουν στην συνολική απασχόληση του εργατικού δυναµικού του 
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Νοµού. Ως εκ τούτου, ενώ η µεταβλητή της ηλικίας όπως δείχθηκε παραπάνω, επηρεάζει 

σηµαντικά την κλαδική κατανοµή της απασχόλησης σε νοµαρχιακό επίπεδο δεν συµβαίνει το 

ίδιο µε τον παράγοντα του φύλου. Μια µικρή µόνο διαφοροποίηση µπορεί να θεωρηθεί η 

περίπτωση του Ν. Αχαΐας  όπου το ποσοστό των γυναικών εµφανίζεται ελαφρά υψηλότερο 

των άλλων δύο Νοµών στους κλάδους των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και της 

µεταποίησης. Αυτή η διαφοροποίηση ερµηνεύεται µάλλον αποτελεσµατικά αν συνεκτιµηθεί ο 

ρόλος του αστικού κέντρου της Πάτρας που παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση επιχειρήσεων 

του κλάδου χρηµατοοικονοµικών και άλλων υπηρεσιών καθώς και του κλάδου της 

µεταποίησης. 

 

 

3.1.3. Επίπεδο Εκπαίδευσης 

 

Το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζοµένων της Π∆Ε που συµµετείχαν στη έρευνα 

πεδίου αποτυπώνεται σε σχετική µεταβλητή που παίρνει τις τιµές  (i) ∆ηµοτικό, (ii) Γυµνάσιο, 

(iii) Λύκειο, (iv) AEI/TEI, (v) Μεταπτυχιακές σπουδές και (vi) Μεταλυκειακή Εκπαίδευση 

(ΙΕΚ). Η κατανοµή των σχετικών συχνοτήτων δίνεται στο γράφηµα Γ.9. Η κατανοµή 

συχνοτήτων καθώς και οι αντίστοιχες αθροιστικές συχνότητες δίνονται στον πίνακα Π.16.  
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5.25%
12.00%

29.25%

22.00%

26.75%

4.75%

∆ηµοτικό Γυµνάσιο Λύκειο Μεταλυκειακή ΑΕΙ/ΤΕΙ Μεταπτυχιακό
 

Γράφηµα Γ.9. Κατανοµή Συχνοτήτων επιπέδου εκπαίδευσης στην Π∆Ε 

 

Πίνακας Π.16. Αθροιστικές Συχνότητες του επιπέδου εκπαίδευσης 

Εκπαίδευση Συχνότητα
Αθροιστική

Συχνότητα

∆ηµοτικό 21 5.25%

Γυµνάσιο 48 17.25%

Λύκειο 117 48.50%

Μεταλυκειακή 88 70.50%

ΑΕΙ/ΤΕΙ 107 95.25%

Μεταπτυχιακό 19 100.%

 

Από αυτά τα στοιχεία προκύπτει καταρχάς µια έντονη συγκέντρωση σε δύο κατηγορίες: (i) 

αυτές των αποφοίτων Λυκείου και (ii) των πτυχιούχων Τµηµάτων Πανεπιστηµιακής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σηµαντική είναι επίσης και η συµµετοχή στην συνολική 

απασχόληση εργαζοµένων µε µεταλυκειακή εκπαίδευση (ΙΕΚ). Μπορούµε να 

παρατηρήσουµε ότι από άποψη εκπαίδευσης διαµορφώνονται δύο κύριοι πυρήνες. Ο πρώτος 

αποτελείται από άτοµα χαµηλής ειδίκευσης και ο δεύτερος από άτοµα υψηλής ειδίκευσης που 

είτε προέρχονται από την τριτοβάθµια εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) είτε από την µεταλυκειακή 

(ΙΕΚ).  
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Σηµαντικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των 

εργαζοµένων ανά Νοµό. Η σχετική κατανοµή συχνοτήτων δίνεται στον πίνακα Π.17. Εύκολα 

προκύπτει ότι στον Ν. Αχαΐας παρουσιάζεται εντονότατη συγκέντρωση εργαζοµένων υψηλής 

ειδίκευσης που προέρχεται από εργαζοµένους Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης ενώ την ακριβώς αντίθετη εικόνα παρουσιάζει ο Ν. Ηλείας όπου το ποσοστό 

εργαζοµένων υψηλής ειδίκευσης είναι ιδιαίτερα µικρό ενώ προέρχεται κατά κύριο λόγο από 

πτυχιούχους µεταλυκειακής εκπαίδευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό εργαζοµένων 

στον Ν. Ηλείας µε µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών είναι 0% ενώ στον Ν. Αχαΐας και 

Αιτωλοακαρνανίας είναι 7.03% και 5.26% αντίστοιχα. Αυτές οι έντονες διαφοροποιήσεις του 

επιπέδου εκπαίδευσης των εργαζοµένων ανά Νοµό, αν και σε κάποιο βαθµό δικαιολογείται 

από την διαφορετική κλαδική κατανοµή των παραγωγικών δραστηριοτήτων κάθε Νοµού, δεν 

παύει να απεικονίζει συγκριτικό πλεονέκτηµα στον Ν. Αχαΐας και αντίστοιχο συγκριτικό 

µειονέκτηµα του Ν. Ηλείας. Προφανώς το υψηλό ποσοστό εργαζοµένων µε µεταλυκειακή 

εκπαίδευση που παρατηρείται στον Ν. Ηλείας δεν αρκεί για να καλύψει αυτό το κενό.  

 

Πίνακας Π.17. Κατανοµή επιπέδου εκπαίδευσης εργαζοµένων ανά Νοµό  

Νοµός 
Εκπαίδευση 

Αιτωλ/νία Αχαΐα Ηλεία
Π∆Ε 

∆ηµοτικό 7 9 5 21

% Εκπαίδευση (33.33%) (42.86%) (23.81%) (100.00%)

% Νοµό (6.14%) (4.86%) (4.13%) (5.00%)

Γυµνάσιο 10 20 18 48

% Εκπαίδευση (20.83%) (41.67%) (37.50%) (100.00%)

% Νοµό (8.77%) (10.81%) (14.88%) (11.43%)

Λύκειο 36 41 27 104

% Εκπαίδευση (34.62%) (39.42%) (25.96%) (100.00%)

% Νοµό (31.58%) (22.16%) (22.31%) (24.76%)

ΑΕΙ/ΤΕΙ 39 71 29 139

% Εκπαίδευση (28.06%) (51.08%) (20.86%) (100.00%)
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% Νοµό (34.21%) (38.38%) (23.97%) (33.10%)

Μεταπτ/κές 6 13 0 19

% Εκπαίδευση (31.58%) (68.42%) (0.00%) (100.00%)

% Νοµό (5.26%) (7.03%) (0.00%) (4.52%)

Μεταλυκειακές 16 30 42 88

% Εκπαίδευση (18.18%) (34.09%) (47.73%) (100.00%)

% Νοµό (14.04%) (16.22%) (34.71%) (20.95%)

Σύνολο 114 184 121 419

% Εκπαίδευση (27.14%) (44.05%) (28.81%) (100.00%)

% Νοµό(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)
2X  Έλεγχοι Ανεξαρτησίας 

Τιµή 

Κριτηρίου 

Βαθµοί 

Ελευθερίας 

Ασυµπτωτική 

σηµαντικότητα 

(2-πλευρη) 

Pearson 2X 33.739 10 0.000

Λόγος 

Πιθανοφάνειας

37.616 10 0.000

Γραµµική προς 

γραµµική σχέση 

4.483 1 0.034

 

Το στοιχείο αυτό όµως αποκαλύπτει και το περιεχόµενο της ζήτησης εργασίας που 

εκδηλώνεται στον Ν. Ηλείας που θυµίζουµε ότι  παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση στον 

κλάδο του τουρισµού. Πρόκειται για άτοµα µέσης ειδίκευσης µε χαµηλό µέσο ηλικίας και µε 

σηµαντικό ποσοστό συµµετοχής των γυναικών. Τα στοιχεία αυτά περιγράφουν τον 

αντιπροσωπευτικό εργαζόµενο των µικροµεσαίων  τουριστικών µονάδων που αναπτύχθηκαν 

στην χώρα µας κυρίως τις δύο τελευταίες δεκαετίες στηριγµένες σε τουριστικά συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα που προκύπτουν κυρίως από το φυσικό περιβάλλον.  

 

Αντίθετα στον Ν. Αχαΐας εµφανίζεται σηµαντική συγκέντρωση απασχολουµένων υψηλής 

ειδίκευσης που συγκροτούν έναν πυρήνα ανθρώπινου κεφαλαίου που µπορεί να στηρίξει την 

ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων έντασης γνώσης και τεχνολογίας. Το γεγονός αυτό 
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αντικατοπτρίζεται και στην κλαδική κατανοµή των επιχειρήσεων του Ν. Αχαΐας που δόθηκε 

παραπάνω.  

 

0%

20%

40%

60%

80%

Γυναίκες 3.97% 3.31% 24.50% 42.38% 3.31% 35.95%

Άνδρες 5.62% 16.10% 25.09% 27.34% 5.24% 63.57%

∆ηµοτ. Γυµν. Λύκειο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μεταπτ/
κές

Μεταλυκ
ειακές

 
Γράφηµα Γ.10. Κατανοµή επιπέδου εκπαίδευσης εργαζοµένων ανά φύλο  
 

Τέλος, στον Ν. Αιτωλοακαρνανίας ενώ το ποσοστό των εργαζοµένων µε υψηλή ειδίκευση 

(ΑΕΙ/ΤΕΙ και Μεταπτυχιακές Σπουδές) είναι λίγο µεγαλύτερο του µέσου όρου του συνόλου 

της Π∆Ε παρατηρείται επίσης σηµαντικότατη συµµετοχή των εργαζοµένων που ανήκουν στις 

πρώτες κλίµακας εκπαίδευσης. Το συµπέρασµα αυτό µπορεί να προκύψει από την σύγκριση 

των πινάκων Π.16 και Π.17. Τέλος ένα στοιχείο που πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι στο 

σύνολο των απασχολουµένων, και στην κατηγορία εκπαίδευσης ΑΕΙ/ΤΕΙ το ποσοστό των 

γυναικών υπερβαίνει κατά 15 περίπου ποσοστιαίες µονάδες το αντίστοιχο ποσοστό των 

ανδρών. Το στοιχείο αυτό πέρα από το ότι συσχετίζεται µε την κλαδική κατανοµή της 

απασχόλησης ανδρών γυναικών σηµατοδοτεί και τα εµπόδια ειδίκευσης που πρέπει να 

ξεπεράσουν οι γυναίκες για να ενταχθούν, ως εργαζόµενες, σε παραγωγικές µονάδες.  
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Πίνακας Π.18. Κατανοµή εργαζοµένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης και θέση 

Θέση 

Εκπαίδευση Εργατικό 

Προσωπικό

∆ιοικητικό

Προσωπικό

∆ιευθυντικό 

Προσωπικό

Σύνολο

∆ηµοτικό 19 2 0 21

% Εκπαίδευση (90.5% (9.5%) (0.00%) (100.0%)

% Θέση (10.2% (1.2%)  (0.00%) (5.2%)

Γυµνάσιο 42 2 1 45

% Εκπαίδευση (93.3% (4.4%) (2.2%) (100.0%)

% Θέση (22.5% (1.2%) (2.1% (11.1%)

Λύκειο 60 34 10 104

% Εκπαίδευση (57.7%) (32.7%) (9.6%) (100.0%)

% Θέση (32.1%) (19.9%) (21.3%) (25.7%)

ΑΕΙ/ΤΕΙ 26 83 21 130

% Εκπαίδευση (20.0%) (63.8%) (16.2%) (100.0%)

% Θέση (13.9%) (48.5%) (44.7%) (32.1%)

Μεταπτ/κες 0 14 5 19

% Εκπαίδευση (0.00%) (73.7%) (26.3%) (100.0%)

% Θέση (0.00%) (8.2%) (10.6%) (4.7%)

Μεταλυκειακές 40 36 10 86

% Εκπαίδευση (46.5%) (41.9%) (11.6%) (100.0%)

% Θέση (21.4%) (21.1%) (21.3%) (21.2%)

Σύνολο 187 171 47 405

% Εκπαίδευση (46.2%) (42.2%) (11.6%) (100.0%)

% Θέση (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

 

Στον πίνακα Π.18 δίνεται η κατανοµή των εργαζοµένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης και θέση 

που κατέχουν στην επιχείρηση που εργάζονται. Η τελευταία µεταβλητή έχει κατηγοριοποιηθεί 

σε (i) εργατικό προσωπικό, (ii)  διοικητικό προσωπικό και (iii) διευθυντικό προσωπικό.  
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3.1.4. Κατάρτιση 

 

Το 42% των εργαζοµένων στην Π∆Ε έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα πρόγραµµα 

κατάρτισης. Αντίθετα το 58% των εργαζοµένων δεν έχει ενταχθεί ποτέ σε διαδικασίες 

απόκτησης δεξιοτήτων και προσόντων του χαρακτήρα της κατάρτισης. Συνυπολογίζοντας ότι 

την τελευταία 15ετία και στο σύνολο τη χώρας αλλά και στην Π∆Ε ειδικότερα ένα πολύ 

µεγάλο µέγεθος πόρων, µε αφετηρία κυρίως το ΕΚΤ, έχει προσανατολισθεί στην κατάρτιση 

του εργατικού δυναµικού τα παραπάνω ποσοστά του εργατικού δυναµικού που έχουν ενταχθεί 

σε προγράµµατα κατάρτισης θα πρέπει να θεωρούνται µάλλον ιδιαίτερα µικρά.  

 

Πίνακας Π.19. Κατάρτιση εργαζοµένων στην Π∆Ε 

Κατάρτιση 

 
Απόλυτη

Συχνότητα
Ποσοστό

Ναι 169 42.14%

Όχι 232 57.86%

Σύνολο 401 100.00%

Περιεχόµενο Κατάρτισης 

Θέµα Προγράµµατος 
Απόλυτη

Συχνότητα
Ποσοστό

Τεχνικά Θέµατα 27 19.01%

Θέµατα ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων 73 51.41%

Άλλο5 42 29.58%

Σύνολο6 142 100.00%

 

Στο κάτω µέρος του Πίνακα Π.19 δίνεται η κατανοµή των εργαζοµένων που έχουν 

παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα πρόγραµµα κατάρτισης ανά κατηγορία προγραµµάτων 

                                                 
5 Προγράµµατα κατάρτισης που δεν σχετίζονται µε θέµατα επιχειρήσεων 
6 Η διαφορά που παρατηρείται µε το σύνολο των καταρτισθέντων εργαζοµένων (168) οφείλεται στο γεγονός ότι 
ένας αριθµός δεν απάντησε στην σχετική ερώτηση.  
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κατάρτισης. Έχουν ορισθεί τρεις τέτοιες κατηγορίες: (i) Προγράµµατα κατάρτισης που το 

περιεχόµενό τους αντιστοιχεί σε τεχνικά θέµατα, (ii) προγράµµατα κατάρτισης που το 

περιεχόµενό τους αντιστοιχεί σε θέµατα διοίκησης επιχειρήσεων (management, marketing, 

χρηµατοοικονοµική διαχείριση κ.λ.π.) και (iii) σε προγράµµατα κατάρτισης που το 

περιεχόµενό τους δεν σχετίζεται άµεσα µε οικονοµικές δραστηριότητες. Η τελευταία 

κατηγορία αν και µπορεί να συµβάλλει έµµεσα στην διαδικασία κοινωνικής ανάπτυξης και 

στην βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι σχετίζεται µε την 

ένταξη του εργατικού δυναµικού σε παραγωγικές διαδικασίες. Εν τούτοις σε αυτή η 

κατηγορία προγραµµάτων κατάρτισης έχει ενταχθεί περίπου το ένα τρίτο των εργαζοµένων.  

 

Στον πίνακα Π.20 δίνεται η κατανοµή των εργαζοµένων που έχουν παρακολουθήσει 

προγράµµατα κατάρτισης στους τρεις Νοµούς της Π∆Ε ενώ στον πίνακα Π.21 δίνεται η 

αντίστοιχη κατανοµή των εργαζοµένων που έχουν παρακολουθήσει προγράµµατα κατάρτισης 

ανά φύλο.  

 

Πίνακας Π.20. Κατάρτιση εργαζοµένων στην Π∆Ε ανά Νοµό 

Νοµός 

 Αιτωλ/νία Αχαΐα Ηλεία 
Σύνολο

Ναι 47 79 42 168 

% της Κατάρτισης (27.98%) (47.02%) (25.00%) (100%) 

% στην Π∆Ε (42.34%) (46.20%) (35.59%) (42.0%) 

% Συνόλου (11.75%) (19.75%) (10.50%) (42.0%) 

Όχι 64 92 76 232 

% της Κατάρτισης (27.59%) (39.66%) (32.76%) (100%) 

% στην Π∆Ε (57.66%) (53.80%) (64.40%) (58.0%) 

% Συνόλου (16.00%) (23.00%) (19.00%) (58.0%) 

Σύνολο 111 171 118 400 

% της Κατάρτισης (27.75%) (42.75%) (29.52%) (100.0%) 

% στην Π∆Ε (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 
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% Συνόλου (27.75%) (42.75%) (29.52%) (100.0%) 
2X  Έλεγχοι Ανεξαρτησίας 

 Τιµή 

Κριτηρίου 

Βαθµοί 

Ελευθερίας 

Ασυµπτωτική 

σηµαντικότητα 

(2-πλευρη) 

Pearson 2X   3.231 2 0.199 

Λόγος Πιθανοφάνειας 3.256 2 0.196 

Γραµµική προς  

γραµµική σχέση  

1.128 1 0.288 

 

 

Πίνακας Π.21. Κατάρτιση εργαζοµένων στην Π∆Ε ανά Φύλο 

Κατάρτιση 
Φύλλο 

Ναι Όχι
Σύνολο 

Γυναίκες 75 69 144

% Φύλο (52.1%) (47.9%) (100.0%)

% Κατάρτιση (44.9%) (29.9%) (36.2%)

Άνδρες 92 162 254

% Φύλο (36.2%) (63.8%) (100.0%)

% Κατάρτιση (55.1%) (70.1%) (63.8%)

Σύνολο 167 231 398

% Φύλο (42.0%) (58.0%) (100.0%)

% Κατάρτιση (100.0%) (100.0%) (100.0%)
2X  Έλεγχοι Ανεξαρτησίας 

 Τιµή 

Κριτηρίου 

Βαθµοί

Ελευθερίας

Ασυµπτωτική 

σηµαντικότητα

(2-πλευρη)

Pearson 2X 9.546 2 .008 

Λόγος Πιθανοφάνειας 9.509 2 .009 

Γραµµική προς

γραµµική σχέση

.190 1 .663 

 

Όπως προκύπτει και από τους στατιστικούς ελέγχους 2X , που δίνονται στο κάτω µέρος των 

πινάκων Π.20 και Π.21, ενώ δεν παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 
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τριών Νοµών, τέτοιες διαφορές προκύπτουν µεταξύ ανδρών και γυναικών. Συγκεκριµένα, στο 

σύνολο των εργαζοµένων που έχουν συµµετάσχει σε ένα τουλάχιστον πρόγραµµα κατάρτισης, 

το 44.9% είναι γυναίκες και το 55.1% άνδρες ενώ στο σύνολο του δείγµατος µόλις το 36.2% 

είναι γυναίκες και το 63.8% άνδρες. Συνυπολογίζοντας ότι οι γυναίκες αντιµετωπίζουν 

ισχυρότερα εµπόδια ένταξης στις παραγωγικές λειτουργίες, σε σχέση µε τους άντρες, το 

συγκεκριµένο αποτέλεσµα ενισχύει την άποψη ότι η κατάρτιση µπορεί να θεωρηθεί, λίγο ως 

πολύ, ως αποτελεσµατικό εργαλείο προώθησης της απασχόλησης.   

 

Η κατάρτιση των εργαζοµένων ανά κλάδο παρουσιάζεται στο γράφηµα Γ.11.    

 

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

Ναι

Όχι

Μεταποίηση Κατασκευές Τουρισµός Μεταφορές- Επικ/νίες

Εκπαίδευση, Υγεία Εµπόριο Άλλες Υπηρεσίες

 
Γράφηµα Γ.11. Κατανοµή  εργαζοµένων ανά κλάδο και κατάρτιση.  
 
 

Προκύπτει ότι οι κλάδοι Μεταφορών – Αποθήκευσης - Επικοινωνιών και κατασκευών είναι 

αυτοί στους οποίους παρουσιάζονται τα µεγαλύτερα ελλείµµατα κατάρτισης. Αντίθετα οι 

κλάδοι του τουρισµού, της εκπαίδευσης – υγείας και των χρηµατοοικονοµικών κα άλλων 

υπηρεσιών εµφανίζουν τα µεγαλύτερα ποσοστά εργαζοµένων που έχουν συµµετάσχει σε 

προγράµµατα κατάρτισης.  Σχετικά µε τους δύο κλάδους που παρουσιάζουν έντονα 

ελλείµµατα κατάρτισης, πρέπει να σηµειωθεί ότι δεδοµένου ότι στις αναπτυξιακές προοπτικές 
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της Περιφέρειας έχει προβλεφθεί η εκµετάλλευση τής σύνδεσης της µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα 

µεταφορών το συγκεκριµένο στοιχείο αποκαλύπτει σηµαντική αδυναµία. Το ίδιο, αν και σε 

µικρότερο βαθµό, ισχύει και για τον κλάδο των κατασκευών αν συνυπολογίσουµε το 

εκτεταµένο κατασκευαστικό πρόγραµµα που υλοποιήθηκε αλλά  και συνεχίζει να υλοποιείται 

στα  πλαίσια των Κοινοτικών Πλαισίων στήριξης.  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης η κατανοµή των καταρτισθέντων εργαζοµένων ανά επίπεδο 

εκπαίδευσης που παρουσιάζεται στον πίνακα Π.22. 

 
Πίνακας Π.22. Κατάρτιση εργαζοµένων στην Π∆Ε ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης  

και Κατάρτισης 

∆ηµο-

τικό 

Γυµνά-

σιο 
Λύκειο 

ΑΕΙ/ 

ΤΕΙ 

Μεταπτυ-

χιακά 

Μεταλυ-

κειακή 
Σύνολο

Ναι 1 4 40 76 10 37 168

% Κατάρτισης (0.59%) (2.38%) (23.81%) (45.23%) (5.95%) (22.02%) (100%)

% Eκπαίδευσης (5.00%) (8.69%) (40.82%) (57.14%) (52.63%) (44.58%) (42.10%)

Όχι 19 42 58 57 9 46 231

% Κατάρτισης (8.22%) (18.18%) (25.11%) (24.67%) (3.90%) (19.91%) (100%)

% Eκπαίδευσης (95.00%) (91.30%) (59.18%) (42.85%) (47.37%) (55.42%) (57.89%)

Σύνολο 20 46 98 133 19 83 399

% Κατάρτισης (5.01%) (11.53%) (24.56%) (33.33%) (4.76%) (20.80%) (100%)

% Eκπαίδευσης (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

 
 

Μπορεί να υποστηριχθεί ότι το σύστηµα κατάρτισης που ακολουθήθηκε τα προηγούµενα 

χρόνια στην Περιφέρεια δηµιούργησε, σε αυτούς που τελικά εντάχθηκαν ως απασχολούµενοι 

στην αγορά εργασίας, ένα δυϊκό σχήµα. Από την µια πλευρά έχουµε την οµάδα των 
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εργαζοµένων υψηλής ειδίκευσης λόγω τη εκπαίδευσής τους (πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, και κάτοχοι 

µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών)  που ταυτόχρονα έχουν και σηµαντικά υψηλότερη 

συµµετοχή σε προγράµµατα κατάρτισης σε σχέση µε του άλλους µη υψηλής ειδίκευσης. Από 

την άλλη πλευρά οι εργαζόµενοι µέσης ή χαµηλής ειδίκευσης από την πλευρά της τυπικής 

εκπαίδευσης υστερούν επίσης και σε εµπειρίες κατάρτισης. Από µια διαφορετική οπτική 

γωνία µπορεί να υποστηριχθεί ότι οι επιχειρήσεις όταν προσλαµβάνουν εργαζοµένους  

υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου «απαιτούν» και την επιπλέον κατάρτισή τους, ενώ δεν 

επιβάλλουν τέτοιους περιορισµούς στην περίπτωση εργαζοµένων µέσης ή χαµηλής 

εκπαιδευτικής στάθµης. Προφανώς το γεγονός αυτό σχετίζεται µε την κατανοµή των 

εργαζοµένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης – κατάρτισης σε σχέση µε τα καθήκοντα – θέση που 

ασκούν στις επιχειρήσεις που εργάζονται (βλ. Πίνακας Π.23).  

 

Πίνακας Π.23. Κατανοµή καταρτισθέντων εργαζοµένων ανά θέση.  

Εργατικό 

Προσωπικό

∆ιοικητικό

Προσωπικό

∆ιευθυντικό 

Στέλεχος

Σύνολο 

Αριθµός 50 80 32 162

%  Κατάρτιση 30.9% 49.4% 19.8% 100.0%

 

3.1.5. Εργασιακή Εµπειρία 

 

Ένα από τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά των εργαζοµένων του δείγµατος είναι η 

προηγούµενη εργασιακή τους κατάσταση. Όπως προκύπτει από το γράφηµα Γ.12 η µεγάλη 

πλειοψηφία (57%) είχαν σχέση εξαρτηµένης εργασίας είτε µε οικονοµικές µονάδες στην ίδια 

περιοχή που εργάζονται και στην περίοδο διεξαγωγής τη έρευνας (37%) είτε µε οικονοµικές 

µονάδες σε άλλη περιοχή (20%). Μόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό (2%) απάντησε ότι πριν την 

παρούσα εργασία του ήταν επιχειρηµατίας καταγράφοντας την πολύ µικρή κινητικότητα από 

την συγκεκριµένη κατηγορία εργατικού δυναµικού προς την εξαρτηµένη εργασία.  
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Επιχειρηµατίας
2% Εργασία στην 

ίδια περιοχή
37%

Εργασία σε άλλη 
περιοχή

20%

Άνεργος 
25%

Άλλες 
υποχρεώσεις

16%

 
Γ.12. Προηγούµενη Εργασιακή κατάσταση εργαζοµένων.   
 
 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η κατηγορία των εργαζοµένων που πριν την παρούσα εργασία τους 

ήταν άνεργοι. Η συγκεκριµένη κατηγορία αντιστοιχεί στο 25% του συνόλου των 

εργαζοµένων. Ο µέσος χρόνος ανεργίας τους είναι 8.5 µήνες, δηλαδή  περίπου κατά 60% 

µικρότερος του µέσου χρόνου ανεργίας των ανέργων. Ένας τυπικός εργαζόµενος αυτής της 

κατηγορίας είναι κυρίως γυναίκα ηλικίας 26-35 ετών µε Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, που 

έχει συµµετάσχει σε προγράµµατα κατάρτισης και ο τοµέας απασχόλησης της είναι κατά 

κύριο λόγο ο τουρισµός, το εµπόριο και οι χρηµατοοικονοµικές και άλλες υπηρεσίες.   

Συνεκτιµώντας την άποψη των Hillage & Pollard (1998:12) σύµφωνα µε την οποία η 

απασχολησιµότητα είναι «η ικανότητα µετακίνησης µέσα στην αγορά εργασίας για την 

πραγµατοποίηση της αειφόρου απασχόλησης και ταυτόχρονα για το κάθε άτοµο η 

απασχολησιµότητα εξαρτάται από τη γνώση, τις δεξιότητες και τη νοοτροπία που διαθέτει, 

τον τρόπο που χρησιµοποιεί αυτά τα πλεονεκτήµατα» το συγκεκριµένο εύρηµα καταδεικνύει 

ότι αυτό το στοιχείο αν και δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένο στους εργαζόµενους της Π∆Ε, 
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είναι σαφές ότι διαφέρει σηµαντικά από το αντίστοιχο χαρακτηριστικό των ανέργων (βλ. 

σχετική έρευνα πεδίου). 

 
3.2. Η Πιθανότητα Απασχόλησης ως προς τις Βασικές Παραµέτρους 

Απασχολησιµότητας 

 

Μέχρι αυτό το σηµείο έχουν εντοπισθεί και αναλυθεί βασικά χαρακτηριστικά των 

εργαζοµένων στην Π∆Ε ως προς τη γεωγραφική τους κατανοµή, την ηλικία τους, το φύλο 

τους, την οικογενειακή τους κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσή τους, την κατάρτισή τους, την 

εργασιακή τους εµπειρία, τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας στον οποίο εργάζονται και 

το περιεχόµενο της θέσης απασχόλησης που καλύπτουν. Έχει δηλαδή καταγραφεί το σύνολο 

εκείνων των στοιχείων που όπως προκύπτει από την διεθνή βιβλιογραφία  επηρεάζει 

αποφασιστικά την επιτυχή ένταξη του εργατικού δυναµικού. Από την άλλη πλευρά τα ίδια 

στοιχεία έχουν καταγραφεί, από άλλη έρευνα πεδίου του WISE (βλ. αντίστοιχη έκθεση), και 

για εκείνο το µέρος του εργατικού δυναµικού της Περιφέρειας που δεν έχει ενταχθεί σε 

παραγωγικές λειτουργίες, παραµένουν δηλαδή άνεργοι. ∆εδοµένου ότι οι δύο έρευνες 

διεξήχθησαν το ίδιο χρονικό διάστηµα έχει εξασφαλισθεί ότι τα µέλη του εργατικού 

δυναµικού της Π∆Ε µπορεί στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο να χαρακτηρισθούν είτε σαν 

εργαζόµενοι είτε σαν άνεργοι. Ουσιαστικά έχουν διακριθεί δύο οµάδες που η µία µπορεί να 

χαρακτηρισθεί σαν οµάδα ελέγχου (control group) ως προς την άλλη.  

Ουσιαστικά δηλαδή ελέγχεται µια εκδοχή της άποψης σύµφωνα µε την οποία µπορεί να γίνει 

ένας διαχωρισµός επιδεξιοτήτων σε «σταθερές» (hard) και «εύκαµπτες» (soft), όπου οι 

σταθερές είναι θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις που σχετίζονται µε τη θέση εργασίας και οι 

µη σταθερές ή εύκαµπτες είναι δεξιότητες επικοινωνίας και προσωπικά χαρακτηριστικά  και 

ενθουσιασµός. Σύµφωνα µε τους Hillage & Pollard (1998), McQuaid & Lindsay (2002:617) 
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και Lindsay et al (2003:188), η απασχολησιµότητα είναι το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης 

διαφόρων παραγόντων, οι οποίοι είναι τα πλεονεκτήµατα της απασχολησιµότητας (βασικές 

επιδεξιότητες, επικοινωνία και ικανότητα επίλυσης προβληµάτων και εργασία σε οµάδα), η 

ατοµική παρουσίαση (βιογραφικό σηµείωµα, αιτήσεις, συνέντευξη), η προσωπική ανάπτυξη 

(ικανότητες και επιδεξιότητες διαχείρισης καριέρας) και το ευρύτερο πλαίσιο (κατάσταση της 

αγοράς εργασίας και εξωτερικοί κοινωνικο- οικονοµικοί παράγοντες κατά την αναζήτηση 

εργασίας). Έτσι τα ειδικά χαρακτηριστικά της απασχολησιµότητας  µπορούν να διακριθούν σε 

γνώση, δεξιότητες και νοοτροπία. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει µια  κατηγοριοποίηση 

προσωπικών δεξιοτήτων και προσόντων που µε αυστηρό ή περισσότερο χαλαρό ορισµό 

χρησιµοποιούνται στην παρούσα προσέγγιση. 

Χαρακτηριστικό Γνώση που αποκτάται Απόκτηση µέσω… Μέτρηση µέσω… 
Γνώση και κατανόηση Βασική γνώση 

κατανόησης αιτίων και 
αποτελεσµάτων 

∆ιδασκαλίας, µελέτης, 
έκθεσης, διατύπωσης 
ενδιαφέροντος  

Εξετάσεων, τεστ 

Κλίσεις και 
χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας 

Καλή επίδοση σε 
συγκεκριµένους τύπους 
εργασίας ή 
συµπεριφοράς 

Της ίδιας της ζωής. Η 
εργασία δε δίνει 
απαραίτητα την 
ευκαιρία για 
µεγιστοποίηση του 
χαρακτηριστικού αυτού 

Ψυχοµετρικά τεστ, 
προφίλ κλίσεων 

∆εξιότητες βασισµένες 
στη γνώση 

Ικανότητα ανάγνωσης 
και γραφής, γραπτής 
και προφορικής 
παρουσίασης, 
µαθηµατικές γνώσεις 
και σε υψηλότερο 
επίπεδο 
περιλαµβάνονται 
επίσης γνώσεις Η/Υ 
και οικονοµικές 
αναλύσεις 

Καθοδήγηση, κριτική, 
πράξη, εµπειρία 

Τεστ, εκτιµήσεις, έργα 
και αναθέσεις 

Πρακτικές δεξιότητες Επιδεξιότητες τεχνικές, 
µουσικές και 
καλλιτεχνικές 
ικανότητες, δεξιότητες, 
όπως κατασκευές, 
µαγειρική, οδήγηση, 
ζωγραφική κλπ 

Πρακτική καθοδήγηση, 
αντίδραση, 
πειραµατισµός, 
καλλιέργεια 

Παρατήρηση 
εργασιών, ποιότητα 
αποτελέσµατος 

Προσωπικά χαρίσµατα Αξίες, προσωπικές, 
κοινωνικές και 
οργανωτικές 
δεξιότητες, νοοτροπία 
απέναντι στην εργασία, 
εργατικότητα κλπ 

Μίµηση, έκθεση, αυτό-
ανάλυση, ενδυνάµωση 
της συµπεριφοράς 

Εντυπώσεις, 
συνεντεύξεις, κέντρα 
εκτίµησης, επίδραση 
στους οργανισµούς, τις 
καταστάσεις και τους 
ανθρώπους 
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ΠΗΓΗ: Hillage & Pollard, 1998:13. 
 

Έτσι δηµιουργήθηκε ένα σύνολο δεδοµένων που περιλαµβάνει 415 εργαζόµενους και 547 

ανέργους. Ουσιαστικά δηλαδή ενοποιούνται οι δύο βάσεις δεδοµένων που προέκυψαν από τις 

δύο αντίστοιχες έρευνες πεδίου που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια του WISE στην Π∆Ε. 

Καταρχάς δηµιουργείται η εξαρτηµένη µεταβλητή ( )EMPLOYM που παίρνει την τιµή 0 αν η 

παρατήρηση αναφέρεται σε άνεργο και την τιµή 1 αν αναφέρεται σε εργαζόµενο. Αυτή η 

µεταβλητή θα ελεγχθεί στην συνέχεια αν, µε ποιο τρόπο και σε ποιο βαθµό επηρεάζεται από 

τα ειδικά χαρακτηριστικά του εργατικού δυναµικού.  Σε αυτό λοιπόν το σηµείο η ερευνητική 

οµάδα του Πανεπιστηµίου Πατρών είναι σε θέση να ελέγξει την επίδραση των βασικών 

χαρακτηριστικών των ατόµων που συγκροτούν το εργατικό δυναµικό, εργαζόµενοι και 

άνεργοι, στην πιθανότητα να ενταχθούν σε παραγωγικές λειτουργίες. Η µεθοδολογία που 

ακολουθείται και που προσδιορίζεται από την φύση της µεταβλητής 

( )EMPLOYM περιγράφεται πολύ σύντοµα στην επόµενη παράγραφο.  

 

3.2.1. Τα ∆υαδικά Υποδείγµατα.  

 

Στην περίπτωση που ερευνάται σε αυτό το µέρος του προγράµµατος, η εξαρτηµένη 

µεταβλητή είναι δυαδική (binary) και η σχετική συνάρτηση εκτιµάται µε µοντέλο probit ή 

logit αφού η ύπαρξη δυαδικών εξαρτηµένων µεταβλητών καθιστά την απλή παλινδρόµηση µη 

κατάλληλη προσέγγιση. Η τελευταία, µεταξύ άλλων, στο προκύπτον υπόδειγµα των υπό 

συνθήκη µέσων (conditional means) επιβάλλει µη αποδεκτούς περιορισµούς στα κατάλοιπα 

(residuals). Ακόµα, οι προσαρµοσµένες τιµές (fitted values) της εξαρτηµένης µεταβλητής  που 

προέρχονται από µια απλή γραµµική παλινδρόµηση δεν είναι περιορισµένες στο διάστηµα 

[ ]0,1 . Αντίθετα η προσέγγιση από µοντέλο probit είναι σχεδιασµένη έτσι που να 
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αντιµετωπίζει τις ιδιαιτερότητες των δυαδικών εξαρτηµένων µεταβλητών. Ας υποθέσουµε ότι 

η πιθανότητα να παρατηρήσουµε την τιµή 1 της εξαρτηµένης µεταβλητής ( )y είναι: 

( ) ( )Pr 1 , 1iob y F= = − − ;
i ix β x β  

όπου ( )ix είναι η µήτρα των ανεξάρτητων µεταβλητών, δηλαδή των παραγόντων που 

επηρεάζουν την ( )Pr 1iob y = , β  ένα διάνυσµα προς εκτίµηση παραµέτρων, και F  µια 

συνεχής, αυστηρά αύξουσα συνάρτηση που παίρνει µια πραγµατική τιµή και επιστρέφει µια 

τιµή µεταξύ 0 και 1. Η επιλογή του τύπου της συνάρτησης F  προσδιορίζει και τον τύπο του 

δυαδικού µοντέλου. Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι:  

( ) ( )Pr 0 ,iob y F= = − '
i ix β x β  

Στην περίπτωση του µοντέλου probit η παραπάνω σχέση γίνεται:  

( ) ( ) ( )Pr 1 , 1iob y = = −Φ − = Φ; ;
i i ix β x β x β  

όπου  Φ  είναι η αθροιστική (cumulative) συνάρτηση της τυπικής κανονικής κατανοµής 

(standard normal distribution). Με δεδοµένο έναν τέτοιο µπορούµε να εκτιµήσουµε τις 

παραµέτρους του υποδείγµατος χρησιµοποιώντας την µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας 

(maximum likelihood). Η συνάρτηση πιθανοφάνειας ( )l β δίνεται από την σχέση (Greene, 

1997): 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )' '

0
log log 1 1 log

n

i i i i
i

l L y F x y F xβ β
=

= = − − + − −∑β β  

Οι συνθήκες α’ τάξης για την συγκεκριµένη συνάρτηση πιθανοφάνειας είναι µη γραµµικές 

συναρτήσεις κι έτσι η εκτίµηση των παραµέτρων γίνεται µε µη γραµµικές µεθόδους. Αν 

θεωρήσουµε ότι η Φ  είναι η αθροιστική κατανοµή της logistic κατανοµής προκύπτει το 

δυαδικό µοντέλο logit στο οποίο η πιθανότητα ορίζεται ως: 

( ) ( ) ( )
Pr 1 , 1

1 1
i

e eob y
e e

−

−
= = − =

+ +

' '
i i

' '
i i

x β x β

i x β x β
x β  
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Η ερµηνεία των τιµών των συντελεστών των δυαδικών µοντέλων είναι µάλλον σύνθετη 

εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν αντικατοπτρίζουν άµεσα οριακές επιδράσεις (marginal effects) 

των ανεξάρτητων µεταβλητών στην εξαρτηµένη. Οι οριακές επιδράσεις υπολογίζονται των 

( )ix στην υπο συνθήκη πιθανότητα (conditional probability) δίνονται ως: 

( ) ( ) j
j

E y
f β

∂
= −

∂
i '

i

x β
x β

x
 

όπου ( ) ( )f x dF x dx= είναι η συνάρτηση πυκνότητας που συνδέεται µε την F . Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι τα jβ  σταθµίζονται µε έναν παράγοντα f  που εξαρτάται από τις τιµές όλων 

των ανεξάρτητων µεταβλητών (regressors) που περιλαµβάνονται στην µήτρα x . Ακόµα 

σηµειώνεται ότι αφού η συνάρτηση πυκνότητας είναι µη αρνητική, η κατεύθυνση της 

επίδρασης µιας µεταβολής της ix  εξαρτάται µόνο από το πρόσηµο των συντελεστών iβ . Μια 

εναλλακτική ερµηνεία των εκτιµηθέντων συντελεστών προκύπτει από την παρατήρηση  ότι οι 

λόγοι των συντελεστών µας παρέχουν ένα µέτρο των σχετικών µεταβολών στις πιθανότητες: 

( )
( )

i jj

k i k

E y x x

E y x x

ββ
β β

∂ ∂
=
∂ ∂

 

Αυτά είναι τα βασικά µεθοδολογικά στοιχεία εκτίµησης των σχετικών υποδειγµάτων που 

χρησιµοποιούνται στην ανάλυση που ακολουθεί. Στην περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετες 

πληροφορίες τεχνικού χαρακτήρα θα δίνονται στο αντίστοιχο σηµείο που αναφέρονται.  

 
 
3.2.2 Προσδιοριστικοί παράγοντες απασχολησιµότητας 

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την απασχολησιµότητα, δηλαδή  στην περίπτωση των 

δυαδικών υποδειγµάτων οι ανεξάρτητες µεταβλητές ix , έχουν αποτυπωθεί σε επιµέρους  

µεταβλητές. Συγκεκριµένα το φύλο απεικονίζεται στην µεταβλητή ( )GENDER που παίρνει 



ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ- DELIVERABLE  WP 4, 5, 6.1 
 

ARTICLE 6: “WESTERN GREECE REGION INTEGRATED STRATEGY FOR EMPLOYMENT STIMULATION” 
 

58

την τιµή 0 αν η παρατήρηση αναφέρεται σε άνδρες και 1 αν η παρατήρηση αναφέρεται σε 

γυναίκες. Η οικογενειακή κατάσταση αποτυπώθηκε στην µεταβλητή ( )MARSTAT  που 

παίρνει την τιµή 0 αν η παρατήρηση αναφέρεται σε άγαµο και την τιµή 1 αν η παρατήρηση 

αναφέρεται σε έγγαµο. Η επίδραση του τόπου κατοικίας των ανέργων και ο τόπος 

εγκατάστασης της οικονοµικής µονάδας στην οποία εργάζονται οι απασχολούµενοι 

«συλλαµβάνεται» από τις µεταβλητές ( )DACH και ( )DAITL . Η πρώτη παίρνει την τιµή 1 αν 

η παρατήρηση αναφέρεται στον Ν. Αχαΐας και 0 διαφορετικά ενώ η δεύτερη παίρνει την τιµή 

1 αν η παρατήρηση αναφέρεται  στον Ν. Αιτωλοακαρνανίας και 0 διαφορετικά7. Η ηλικία, 

εργαζοµένων και ανέργων,  αποτυπώνεται στην µεταβλητή ( )AGE ενώ η κατάρτιση στην 

µεταβλητή ( )TRAIN που παίρνει την τιµή 0 αν η παρατήρηση αναφέρεται σε άτοµο που έχει 

συµµετάσχει σε πρόγραµµα κατάρτισης και την τιµή 0 αν η παρατήρηση αναφέρεται σε άτοµο 

που δεν έχει συµµετάσχει σε πρόγραµµα κατάρτισης. Το επίπεδο εκπαίδευσης αποτυπώνεται 

στην ψευδοµεταβλητή ( )EDUCAT  που παίρνει την τιµή 0 αν η παρατήρηση αφορά 

εργαζόµενο ή άνεργο χαµηλής ειδίκευσης  και 1 αν  η παρατήρηση αφορά εργαζόµενο ή 

άνεργο υψηλής ειδίκευσης. Ως άτοµα υψηλής ειδίκευσης λόγω εκπαίδευσης, όπως έχει 

προαναφερθεί, θεωρούµε τα άτοµα µε εκπαίδεση ΑΕΙ/ΤΕΙ, κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων 

σπουδών και άτοµα µε µεταλυκειακή εκπαίδευση. Η προηγούµενη εργασιακή κατάσταση 

αποτυπώνεται στην µεταβλητή ( )EXPER  που παίρνει την τιµή 0 είτε στην περίπτωση που η 

παρατήρηση αναφέρεται σε ανέργους που δεν έχουν εργασθεί ποτέ είτε αναφέρεται σε 

εργαζοµένους που στην ακριβώς προηγούµενη περίοδο ήταν άνεργοι. Στις άλλες περιπτώσεις 

                                                 
7 Στην ουσία υπάρχει και µια τρίτη ψευδοµεταβλητή (dummy variable), αυτή που αναφέρεται στiς 

παρατηρήσεις του Ν. Ηλείας, που αφορά την γεωγραφική κατανοµή εργαζοµένων και ανέργων. Αυτή 

όµως παραλείπεται γιατί σε συνδυασµό µε τις  ( )DACH και ( )DAITL  δηµιουργεί προβλήµατα 

ακριβούς πολυσυγγραµµικότητας (exact multicoλlinearity) (Judge et al., 1988) 
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η συγκεκριµένη µεταβλητή παίρνει την τιµή 1. Ακόµα και για να εντοπισθούν ειδικά 

χαρακτηριστικά του δείγµατος δηµιουργήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν οι πολλαπλασιαστικές 

µεταβλητές (multiplicative variables) ( )*GENAGE GENDER AGE= , ( )*AGED AGE EDUCAT= , 

( )*GEED GENDER EDUCAT= , ( )*EDEX EDUCAT EXPER= και 

( )*TRED TRAIN EDUCAT=  .  

 

Το συγκεκριµένο µοντέλο probit εκτιµήθηκε µε την χρήση του οικονοµετρικού πακέτου 

EViews 3.1. Τα αποτελέσµατα της εκτίµησης καθώς και οι οριακές επιδράσεις δίνονται στο 

πίνακα ΕΚ.1. 

 

Πίνακας ΕΚ.1. Εκτιµήσεις Μέγιστης Πιθανοφάνειας Probit Aπασχολησιµότητας 

Εξαρτηµένη Μεταβλητή ( )EMPLOYM  

Συντελεστές 
Οριακές 

Επιδράσεις8 

 

Ανεξάρτητη 

Μεταβλητή Τιµή 

(Z –στατιστικό) 

 

( )*P Z z>  
Τιµή 

(z – στατιστικό) 

Σταθερος ορος  0.879

(2.213)

0.006 __ 

GENDER  -0.093

(-1.854)

0.019 -0.073 

(-2.212) 

MARSTAT  -0.007

(-0.675)

0.358 __ 

DACH  -0.018

(-0.772)

0.266 __ 

                                                 
8 ∆ίνονται οι οριακές επιδράσεις µόνο για τις µεταβλητές που η επίδρασή τους είναι στατιστικά 

σηµαντική. Για τις µη στατιστικά σηµαντικές µεταβλητές δεν έχει νόηµα ο υπολογισµός των 

οριακών επιδράσεων αφού εξ’ ορισµού αυτή είναι µηδενική.  
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DAITL  0.044

(0.228)

0.655 __ 

AGE  -0.052

(-1.041)

0.434 __ 

TRAIN  0.041

(1.072)

0.142 __ 

EDUCAT  -0.071

(-4.098)

0.000 -0.102 

(-3.552) 

EXPER  -0.103

(-2.752)

0.001 -0.065 

(-2.112) 

GENAGE  -0.073

(-3.188)

0.000 -0.111 

(-3.628) 

AGED  -0.107

(-1.643)

0.041 -0.081 

(-1.771) 

GEED  -0.088

(-3.091)

0.000 -0.043 

(-4.331) 

EDEX  -0.064

(-1.755)

0.052 -0.022 

(-1.677) 

TRED  -0.045

(-1.489)

0.087 -0.035 

(-1.417) 

Log L−  -531.391

Restricted Log L−  -601.612

 (13 )LR df  140.440
2 McFadden R  0.117

Akaike  1.232

N  962

: 0 :N Dep =  547

: 1:N Dep =  415

 

Στον πίνακα ΕΚ.2 δίνονται οι παρατηρούµενες (actual) τιµές στο δείγµα  και οι 

προβλεπόµενες (predicted) τιµές από το µοντέλο. Όπως φαίνεται στην κατηγορία των 

ανέργων που περιλαµβάνει 547 παρατηρήσεις προβλέπονται σωστά, δηλαδή σαν άνεργοι  458 
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παρατηρήσεις ή αλλιώς το 83.73%. Από την άλλη πλευρά στην κατηγορία των εργαζοµένων 

προβλέπονται σωστά 354 περιπτώσεις στο σύνολο των 415 δηλαδή ένα ποσοστό 85.30%. Στο 

σύνολο του δείγµατος προβλέπονται σωστά 812 περιπτώσεις σε σύνολο 962 που αντιστοιχούν 

σε ποσοστό επιτυχίας 84.41%. Άρα και στο σύνολο του δείγµατος, εργαζόµενοι – άνεργοι, 

αλλά και σε κάθε επιµέρους οµάδα µπορεί να υποστηριχθεί ότι η προβλεπτική ικανότητα του 

υποδείγµατος είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και ατά συνέπεια µπορούν να εξαχθούν αξιόπιστα 

συµπεράσµατα αν στηριχθούµε σε αυτό.   

 

Πίνακας ΕΚ.2. Προβλέψεις υποδείγµατος Probit  

Προβλεπόµενα 
Παρατηρούµενα 

Άνεργοι Εργαζόµενοι 
Σύνολο 

Άνεργοι 458 61 547

Εργαζόµενοι 89 354 415

Σύνολο 547 415 962

 

Αν εξετάσουµε τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων του υποδείγµατος probit του πίνακα ΕΚ.1 

πρέπει καταρχάς να παρατηρήσουµε ένα εντυπωσιακό στοιχείο που συνδέεται µε την 

µεταβλητή της κατάρτισης ( )TRAIN . Συγκεκριµένα, οι πιθανότητες ένα άτοµο, µε όλους τους 

υπόλοιπους παράγοντες να παραµένουν σταθεροί  στο µέσο επίπεδό τους, δεν αυξάνουν όταν 

αυτό έχει ενταχθεί σε διαδικασίες κατάρτισης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε το µέγεθος 

των πόρων που έχουν επενδυθεί την τελευταία 15ετία στην κατάρτιση του ανθρώπινου 

δυναµικού οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τουλάχιστον για την Π∆Ε το σύστηµα κατάρτισης σαν 

µέσο προώθησης της απασχόλησης χαρακτηρίζεται µάλλον από πολύ µικρή 

αναποτελεσµατικότητα. Ακόµα και όταν η µεταβλητή ( )TRAIN συνδυάζεται µε άλλα 

χαρακτηριστικά των ατόµων, όπως η ηλικία και το φύλο, η επίδρασή της εξακολουθεί να 
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παραµένει στατιστικά µη σηµαντική. Μόνο στην περίπτωση που η µεταβλητή της κατάρτισης 

συνδυασθεί µε την µεταβλητή της εκπαίδευσης, δηλαδή στην περίπτωση της µεταβλητής 

( )TRED υπάρχει, µόνο οριακά, θετική επίδραση στην πιθανότητα ένα άτοµο να παρατηρηθεί 

σαν εργαζόµενος αντί σαν άνεργος. Ανάλογο συµπέρασµα είχε διαµορφωθεί και στην 

περίπτωση που εξετάσθηκε η συνδυασµένη κατανοµή της µεταβλητής της κατάρτισης και της 

µεταβλητής του επιπέδου εκπαίδευσης. Επίσης δεν παρατηρείται στατιστικά σηµαντική 

επίδραση της γεωγραφικής κατανοµής του ανθρώπινου δυναµικού ανάµεσα στους τρεις 

Νοµούς της Περιφέρειας καθώς και της οικογενειακής κατάστασης όταν η τελευταία 

µεταβλητή δεν συνδυάζεται µε άλλα στοιχεία των ατόµων.  

 

Αντίθετα προκύπτει ότι το φύλο είναι σηµαντικός παράγοντας απασχολησιµότητας και 

συγκεκριµένα ότι οι γυναίκες έχουν µικρότερες πιθανότητες κατά 7.3% σε σχέση µε τους 

άνδρες, να ενταχθούν σε οικονοµικές µονάδες σαν εργαζόµενες µε τους λοιπούς παράγοντες 

να παραµένουν σταθεροί. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η επίδραση του συνδυασµού του φύλλου 

µε την ηλικία, δηλαδή της µεταβλητής ( )GENAGE όπου όπως προκύπτει ότι οι γυναίκες 

έχουν µεγάλης ηλικίας έχουν µικρότερες πιθανότητες να παρατηρηθούν  σαν εργαζόµενες 

αντί σαν άνεργες κατά 111%. Ακόµα πρέπει να παρατηρηθεί ότι η ηλικία του εργατικού 

δυναµικού δεν φαίνεται να επηρεάζει τις πιθανότητες απασχόλησής τους. Αντίθετα ο 

συνδυασµός της ηλικίας µε την εκπαίδευση ( )AGED έχει θετική επίδραση (οριακή επίδραση 

8.1%). Άρα τα ποσοστά ανεργίας µέσα στην οµάδα του εργατικού δυναµικού υψηλής 

ειδίκευσης αφορούν κατά κύρια λόγο άτοµα µικρής ηλικίας. Αλλιώς ένας πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ 

µέσης ή µεγαλύτερης ηλικίας έχει 8.1% µικρότερη πιθανότητα να παρατηρηθεί ως άνεργος σε 

σχέση µε έναν αντίστοιχης ειδίκευσης µικρότερης ηλικίας. Προφανώς σε αυτό το σηµείο είναι 

η επίδραση του παράγοντα της εµπειρίας.  
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Πράγµατι όπως φαίνεται από τα σχετικά αποτελέσµατα η επίδραση στην απασχολησιµότητα 

της µεταβλητής ( )EXPER είναι θετική και στατιστικά σηµαντική αυξάνοντας την πιθανότητα 

να παρατηρηθεί ένα άτοµο ως εργαζόµενος αντί ως άνεργος κατά 6.5%. Θετική και 

στατιστικά σηµαντική είναι επίσης η επίδραση του συνδυασµού του φύλου µε το επίπεδο 

εκπαίδευσης (οριακή επίδραση της GEED  –0.043) και της εκπαίδευσης µε την εµπειρία  

(οριακή επίδραση της EDEX  –0.022) 

 

3.3. Άλλοι Παράγοντες Απασχολησιµότητας 

3..3.1 Κοινωνικό κεφάλαιο και απασχολησιµότητα 

Από την σχετική βιβλιογραφία, προκύπτει ότι η ένταξη στην αγορά εργασίας 

πραγµατοποιείται σε διαδοχικά στάδια.  Η επιτυχηµένη ολοκλήρωση του κάθε σταδίου 

εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των υποψήφιων εργαζοµένων καθώς και από το φυσικό, 

κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον στα πλαίσια του οποίου πραγµατοποιείται η 

οικονοµική λειτουργία. Αυτό συµβαίνει κατά ένα δυναµικό τρόπο, όπου τα χαρακτηριστικά 

των εργαζοµένων διαµορφώνονται από το εξωτερικό περιβάλλον και ταυτόχρονα επιδρούν σε 

αυτό. Η ικανότητα ένταξης σε µια παραγωγική µονάδα, η οποία επηρεάζει σε µικρότερο ή 

µεγαλύτερο βαθµό την απόδοση αυτής της οικονοµικής µονάδας, επηρεάζεται σε µεγάλο 

βαθµό από τα χαρακτηριστικά του συσσωρευµένου ανθρώπινου κεφαλαίου. Τα προσωπικά 

γνωρίσµατα, τα κοινωνικά δίκτυα, η προηγούµενη γνώση (Ardichvili et al, 2003), το 

κοινωνικό κεφάλαιο καθώς και ο πολιτιστικός χαρακτήρας της κοινότητας (Morrisson, 2000) 

αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιτυχηµένη αναγνώριση ευκαιριών. Στη βάση αυτών 

των στοιχείων εκτιµάται η συσσώρευση κοινωνικού κεφαλαίου  µε δύο µεταβλητές. Η πρώτη 

είναι αυτή που απεικονίζει τους δεσµούς  και την γνώση των εργαζοµένων µε την τοπική 

κοινωνία και οικονοµία και οφείλεται στο γεγονός ότι γεννήθηκαν και µεγάλωσαν στην 

περιοχή που εργάζονται. Τα αποτελέσµατα απεικονίζονται στο γράφηµα Γ.13.  
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Γεννήθηκα και 
µεγάλωσα σε άλλη 

περιοχή
47%

Γεννήθηκα και 
µεγάλωσα στην 

περιοχή
53%

 
Γράφηµα Γ. 13. Σχέση εργαζοµένων µε την τοπική κοινωνία 
 
 

Από την άλλη πλευρά, όπως έχει αναφερθεί στην έκθεση του Local Baseline Analysis του 

WISE, στην σχετική βιβλιογραφία γίνεται ένας διαχωρισµός δεξιοτήτων των εργαζοµένων σε 

«σταθερές» (hard) και «εύκαµπτες» (soft), όπου οι σταθερές είναι θεωρητικές και τεχνικές 

γνώσεις που σχετίζονται µε τη θέση εργασίας και οι µη σταθερές ή εύκαµπτες είναι δεξιότητες 

επικοινωνίας και προσωπικά χαρακτηριστικά που αποτυπώνονται σε κοινωνικές διαδικασίες. 

Σύµφωνα µε McQuaid & Lindsay (2002:617) και Lindsay et al (2003:188), η 

απασχολησιµότητα είναι το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης διαφόρων παραγόντων, οι 

οποίοι είναι τα πλεονεκτήµατα της απασχολησιµότητας (βασικές επιδεξιότητες, επικοινωνία 

και ικανότητα επίλυσης προβληµάτων και εργασία σε οµάδα), η ατοµική παρουσίαση 

(βιογραφικό σηµείωµα, αιτήσεις, συνέντευξη), η προσωπική ανάπτυξη (ικανότητες και 

επιδεξιότητες διαχείρισης καριέρας) και το ευρύτερο πλαίσιο (κατάσταση της αγοράς 

εργασίας και εξωτερικοί κοινωνικο- οικονοµικοί παράγοντες κατά την αναζήτηση εργασίας). 

Οι εύκαµπτες ικανότητες των εργαζοµένων που αποτυπώνονται στην ένταξή τους στην 

λειτουργία «µη οικονοµικών διαδικασιών» της τοπικής κοινωνίας αποτυπώνονται στην 

µεταβλητή της συµµετοχής τους: (α) στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (β) σε Επαγγελµατικά 
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Επιµελητήρια και Συλλόγους και (γ) σε Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους. Τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν από την έρευνα πεδίου σε σχέση µε το συγκεκριµένο ζήτηµα 

παρουσιάζονται στο γράφηµα Γ.14.   

Kανενα
79%

Επαγγελµατικά 
Επιµελ.

7%

Τοπ. Αυτοδιοίκηση
6%

Αθλητικός 
Σύλλογος

8%

 
Γραφηµα Γ.14. «Εύκαµπτα» (soft) χαρακτηριστικά των εργαζοµένων 
 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διερεύνηση των αιτίων που οι εργαζόµενοι της έρευνας βρέθηκαν 

εκτός παραγωγικών λειτουργιών. Η κατανοµή συχνοτήτων της µεταβλητής αυτής δίνεται στον 

πίνακα Π.24.   

Πίνακας Π.24. Λόγοι απώλειας απασχόλησης 
Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Απόλυση 23 8.3% 

Παραίτηση 89 32.0% 

Λήξη Σύµβασης 67 24.1% 

Ολοκλήρωση Έργου 36 12.9% 

∆ιάλυση επιχείρηση 

εργοδότη 

21 7.6% 

∆ιάλυση ιδιόκτητης 

επιχείρησης 

4 1.4% 

Άλλο 38 13.7% 

Σύνολο 278 100.0% 
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Αποκαλυπτικό στοιχείο της δυναµικότητας των ατόµων που βρίσκονται στην παρούσα φάση 

σε θέσεις απασχόλησης είναι το γεγονός ότι οι κυριότερος λόγοι είναι η παραίτηση των 

εργαζοµένων και η λήξη της σύµβασής τους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι και στις δύο αυτές 

περιπτώσεις οι εργαζόµενοι έχουν προσθέσει στις δεξιότητές τους τα στοιχεία που 

προκύπτουν από την διαδικασία «µάθησης µέσω εµπειρίας» (learning by experience) που 

θεωρείται, τουλάχιστον από την διεθνή βιβλιογραφία, σηµαντικός παράγοντας για την ένταξη 

σε παραγωγικές µονάδες. Η θεώρηση αυτή καλύπτεται στο πλαίσιο της απασχολησιµότητας 

και καταγράφεται από τους Gazier (2001) και Barret et al (2001). Το συµπέρασµα αυτό 

βρίσκεται σε συµφωνία µε τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσµάτων 

της ερώτησης 7 του ερωτηµατολογίου που παρουσιάσθηκαν παραπάνω (βλ. γράφηµα Γ.12).  

 
 
3.3.2. Απασχολησιµότητα και Μικρο-, Μάκρο- Παράγοντες 

 

Σύµφωνα µε τους Evans et al (1999) και Kleinman et al (1998), προτείνεται ένας διαχωρισµός 

των στοιχείων που αφορούν την προσφορά και τη ζήτηση της απασχολησιµότητας, όπως 

επίσης και ένας διαχωρισµός σε «µίκρο-» και «µάκρο-» παράγοντες. Σύµφωνα µε αυτές τις 

διακρίσεις, προκύπτουν οι παρακάτω κατηγορίες: 

 παράγοντες που αφορούν τη ζήτηση σε µικρο- επίπεδο (διαθέσιµες θέσεις στην τοπική 

οικονοµία για όσους µπαίνουν για πρώτη φορά ενεργά σε αυτή, διαδικασίες 

πρόσληψης) 

 παράγοντες που αφορούν τη ζήτηση σε µακρο- επίπεδο (ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη 

ζήτηση εργασίας σε µια ευρύτερη περιοχή, µακροοικονοµικές κυβερνητικές πολιτικές 

κλπ) 
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 παράγοντες που αφορούν την προσφορά σε µικρο- επίπεδο (βασικές προσωπικές και 

σχετικές µε την εργασία επιδεξιότητες και προσόντα) 

 παράγοντες που αφορούν την προσφορά σε µάκρο- επίπεδο (µεταφορική υποδοµή, 

υποδοµή για τη φροντίδα παιδιών, παρουσία διαφόρων µορφών διακρίσεων) 

Αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους οι εργαζόµενοι εντάχθηκαν στην απασχόληση, και 

που αντιστοιχεί στην ερώτηση 11 του ερωτηµατολογίου (βλ. Παράρτηµα) φαίνεται ότι η 

απασχολησιµότητα στην Π∆Ε εξαρτάται θετικά κατά κύριο λόγο από τους παράγοντες που 

αφορούν την προσφορά  σε µικρο- επίπεδο. Σαν τέτοιοι θεωρούνται χαρακτηριστικά των 

εργαζοµένων όπως η µεθοδική αναζήτηση εργασίας (50.5%), οι κοινωνικές σχέσεις – 

γνωριµίες (44.3%) και το επίπεδο εκπαίδευσης – κατάρτισης των εργαζοµένων (41.2). 

Αντίθετα φαίνεται να επηρεάζουν αρνητικά την απασχολησιµότητα  οι πλευρές της ζήτησης 

είτε σε  µακρο- (µακροοικονοικές πολιτικέ, πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης, πολιτικές 

ανάπτυκης) είτε σε µικρο- επίπεδο (διαδικασίες πρόσληψης, ρυθµός δηµιουργίας νέων θέσεων 

απασχόλησης) όπως και οι παράγοντες που διαµορφώνουν την προσφορά σε µακρο- επίπεδο 

(υποδοµές, προσβασιµότητα κλπ).  

 

18.3%

8.3%

41.2%

9.3%

44.3%

50.5%

13.3%

5.5%

1.9%

Ηλικία

Οικογενειακή Κατάσταση

Εκπαίδευση - Κατάρτιση

Φύλλο

Κοινωνικότητα

Μεθοδική Αναζήτηση Εργασίας

Ζήτηση ειδικότητας

Οικονοµικό Περιβάλλον

΄Άλλο

 
Γράφηµα Γ.15. Σηµαντικότητα Παραγόντων Απασχολησιµότητας 
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∆ιακρίνοντας τους παράγοντες της προώθησης της απασχολησιµότητας ανά Νοµό (βλ. πίνακα 

Π.25) προκύπτουν οι ακόλουθες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την συνολική εικόνα που 

αποτυπώνεται για την Π∆Ε.  Ο παράγοντας της οικογενειακής κατάστασης παρουσιάζει 

σηµαντική θετική απόκλιση (15.8% έναντι 8.3% στην Π∆Ε) στην περίπτωση του Ν. 

Αιτωλοακαρνανίας. Το ίδιο συµβαίνει και µε τον παράγοντα του φύλου στον ίδιο Νοµό 

(21.1% έναντι 9.3% στην Π∆Ε). Οι δύο αυτές µεταβλητές συγκροτούν προσωπικά 

χαρακτηριστικά των εργαζοµένων σε µικρο- επίπεδο και στην πλευρά της προσφοράς ενώ 

αποκαλύπτουν στοιχεία διακρίσεων µε βάση µη οικονοµικά χαρακτηριστικά.   

 

 
Πίνακας Π.25. Σηµαντικότητα Παραγόντων Απασχολησιµότητας ανά Νοµό 

Νοµός 
Παράγοντας  

Αιτωλ/νία Αχαΐα Ηλεία
Σύνολο 

Ηλικία 29 37 11 77

 % Παράγοντα (37.7%) (48.1%) (14.3%) (100.0%)

 % Νοµό (25.4%) (20.0%) (9.1%) (18.3%)

Οικογενειακή Κατάσταση 18 10 7 35

 % Παράγοντα (51.4%) (28.6%) (20.0%) (100.0%)

 % Νοµό (15.8%) (5.4%) (5.8%) (8.3%)

Εκπαίδευση - Κατάρτιση 49 84 40 (173

 % Παράγοντα (28.3%) (48.6%) (23.1%) (100.0%)

 % Νοµό (43.0%) (45.4%) (33.1%) (41.2%)

Φύλο 24 9 6 39

 % Παράγοντα (61.5%) (23.1%) (15.4%) (100.0%)

% Νοµό (21.1%) (4.9%) (5.0%) (9.3%)

Κοινωνικότητα 59 66 61 186

 % Παράγοντα (31.7%) (35.5%) (32.8%) (100.0%)

 % Νοµό (51.8%) (35.7%) (50.4%) (44.3%)

Μεθοδικότητα αναζήτησης 

εργασίας 

78 62 72 212

 % Παράγοντα (36.8%) (29.2%) (34.0%) (100.0%)

 % Νοµό (68.4%) (33.5%) (59.5%) (50.5%)

Ζήτηση Ειδικότητας 14 28 14 56
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 % Παράγοντα (25.0%) (50.0%) (25.0%) (100.0%)

 % Νοµό (12.3%) (15.1%) (11.6%) (13.3%)

Οικονοµικό Περιβάλλον 5 15 3 23

 % Παράγοντα (21.7%) (65.2%) (13.0%) (100.0%

 % Νοµό (4.4%) (8.1%) (2.5%) (5.5%)

Άλλο 0 6 2 8

 % Παράγοντα (0.0%) (75.0%) (25.0%) (100.0%)

 % Νοµό  (0.0%) (3.2%) (1.7%) (1.9%)

 

Σηµαντικές διαφοροποιήσεις, και για τους τρεις Νοµούς, απεικονίζονται στους παράγοντες 

της κοινωνικότητας – γνωριµιών της µεθοδικότητας στην αναζήτηση εργασίας. Συγκεκριµένα 

και οι δύο παράγοντες εµφανίζουν σηµαντική θετική απόκλιση από το ποσοστό της 

Περιφέρειας στους Νοµούς Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας ενώ αρνητική απόκλιση στον Ν. 

Αχαΐας. Καθώς οι δύο αυτοί παράγοντες προσδιορίζουν το βαθµό σύνδεσης της επιχείρησης 

µε την τοπική οικονοµία και κοινωνία (embededness) σχετίζεται άµεσα µε το µέγεθος και τον 

παραγωγικό χαρακτήρα της περιοχής. (Psaltopoulos et al., 2001b). Αυτό οφείλεται στην 

ταυτόχρονη δράση δύο παραγόντων: πρώτον στο ότι η ενσωµάτωση της επιχείρησης στην 

τοπική οικονοµία µειώνει τον αντιλαµβανόµενο επιχειρηµατικό κίνδυνο και αυξάνει τη 

διάθεση του επιχειρηµατία να διακινδυνεύσει τα κεφάλαιά του και δεύτερον στο ότι ο υψηλός 

βαθµός ενσωµάτωσης µιας επιχείρησης στην τοπική οικονοµία µπορεί να δείχνει τη δράση 

οριζόντιων επιχειρηµατικών δικτύων, η οποία πάντα οφείλεται, και ουσιαστικά καλύπτει, 

αναπτυγµένη κοινωνική συνοχή και κοινωνικό κεφάλαιο φιλικό προς την επιχειρηµατικότητα. 

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σηµασία που έχει η ενεργή υποστήριξη προς τοπικά 

επιχειρηµατικά δίκτυα και η ύπαρξη αναπτυγµένου κοινωνικού κεφαλαίου. 

Τέλος πρέπει να σηµειωθεί η αρνητική απόκλιση από τον µέσο της Π∆Ε που εµφανίζει ο 

παράγοντας «Εκπαίδευση – Κατάρτιση» στον Ν. Ηλείας και η σχετικά σηµαντική θετική 

απόκλιση του παράγοντα «Οικονοµικό Περιβάλλον» στον Ν. Αχαΐας. Και οι δύο αυτές 
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αποκλίσεις ερµηνεύονται από τα χαρακτηριστικά των οικονοµικών δραστηριοτήτων (κλαδική 

κατανοµή) που έχει συζητηθεί παραπάνω. Ταυτόχρονα αυτές οι αποκλίσεις σηµατοδοτούν και 

σηµαντικά πεδία παρεµβάσεων για την βελτίωση της απασχολησιµότητας τόσο στο σύνολο 

της Π∆Ε όσο και σε κάθε Νοµό ιδιαίτερα.  

 

Στην ίδια κατεύθυνση, της απασχολησιµότητας, βρίσκεται και η ερώτηση 11 του 

ερωτηµατολογίου που αναφέρεται στα χαρακτηριστικά αφενός των εργαζοµένων και 

αφετέρου του οικονοµικού περιβάλλοντος που µεγιστοποιούν τις πιθανότητες των πρώτων να 

διατηρήσουν την απασχόλησή τους. Τα αποτελέσµατα της έρευνας σε σχέση µε την 

συγκεκριµένη(-ες) µεταβλητή(-ες) δίνονται στο γράφηµα Γ.16. 

 

0%
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80%
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ΕυελιξίαΟικονοµικό Περιβάλλον
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Γράφηµα Γ.16. Απασχολησιµότητα – ∆ιατήρηση Εργασίας 

  

Τα αποτελέσµατα αυτά αποκαλύπτουν την σηµαντικότητα του παράγοντα της επιχειρησιακής 

κουλτούρας στην διατήρηση της απασχόλησης για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Στην ουσία 

αυτό που προκύπτει, στην προέκτασή του, αποτελεί επιβεβαίωση της άποψης των Amihud 

and Lev (1991) σύµφωνα µε την οποία οι διαφορές που παρατηρούνται στην απόδοση 
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(performance) και την αύξηση (growth) του µεγέθους της απασχόλησης των επιχειρήσεων 

ερµηνεύεται από τις διαφορές στην επιχειρηµατική κουλτούρα. Μάλιστα, η τελευταία 

σύµφωνα µε τους Amihud and Lev (1991), είναι µη µεταφέρσιµη (non-transferable) και σε 

σηµαντικό βαθµό αφανής (tacit). Άρα η ικανότητα από την µια των ίδιων των επιχειρήσεων 

να δηµιουργήσουν επιχειρηµατική κουλτούρα µε αντίστοιχα χαρακτηριστικά και αφετέρου η 

δυνατότητα των εργαζοµένων να ενταχθούν χωρίς προβλήµατα σε αυτή, συµβάλλοντας έτσι 

µέσα από την συνέπειά τους στην επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων, προσδιορίζει τις 

πιθανότητες διατήρησης της απασχόλησης των εργαζοµένων για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η 

προσέγγιση αυτή έχει συµπληρωµατικό χαρακτήρα στην ανάλυση του ρόλου της οργάνωσης 

της εργασίας σαν παράγοντα προώθησης της απασχόλησης. Στην επόµενη παράγραφο 

αναλύονται εκτενέστερα τα ζητήµατα οργάνωσης της εργασίας.  
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Κεφάλαιο 4  

Οργάνωση Εργασίας, Κίνδυνοι Απώλειας Απασχόλησης 

και Απόδοση Επιχειρήσεων.  

 

4.1. Οργάνωση της Εργασίας.  

 

Με τον όρο «οργάνωση της εργασίας» γίνεται λόγος για «τους παράγοντες του εργασιακού 

περιβάλλοντος, που καθορίζουν την έκταση στην οποία µπορούν οι εργαζόµενοι να κάνουν 

χρήση των δεξιοτήτων και της δηµιουργικότητάς τους, προωθώντας µε αυτό τον τρόπο την 

εργασιακή ικανοποίηση και την προσωπική ανάπτυξη» (Totterdill, 2002:12). Με βάση το 

Savage (2001:5) η οργάνωση της εργασίας είναι «η εφαρµογή αρχών και πρακτικών στις 

επιχειρήσεις µε στόχο την ανάπτυξη της δηµιουργικότητας και αφοσίωσης των εργαζοµένων 

σε όλα τα επίπεδα για την επίτευξη συγκριτικού πλεονεκτήµατος και την αντιµετώπιση των 

επιχειρηµατικών και υπηρεσιακών προκλήσεων που τίθενται από το κοινωνικό, οικονοµικό 

και τεχνολογικό περιβάλλον, µέσα στο οποίο δρα η επιχείρηση». H οργάνωση της εργασίας 

αφορά: 

 τη βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας µε την επιτυχή εφαρµογή 

καινοτοµιών σε προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες  

 υψηλότερα ποσοστά καινοτοµίας σε προϊόντα και υπηρεσίες, που οδηγούν σε 

οικονοµική ανάπτυξη και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
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 τη δυνατότητα να έχουν οι εργαζόµενοι περισσότερο έλεγχο στο εργασιακό τους 

περιβάλλον και περισσότερες ευκαιρίες για καινοτοµία, µάθηση και υγεία και ποιότητα 

στο χώρο εργασίας (Totterdill, 2002:12-13). 

Υπάρχει µια σειρά κοινωνικών λόγων, οι οποίοι στηρίζουν την ανάγκη της εργασιακής 

οργάνωσης. Αυτοί είναι οι εξής: καταρχήν, η κατάλληλη εργασιακή οργάνωση  συνεισφέρει 

στην απασχόληση σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Καθώς δεν είναι επιθυµητή µια 

κοινωνία µε υψηλά επίπεδα ανεργίας, η τοποθέτηση των ατόµων σε θέσεις εργασίας αποτελεί 

το πρώτο σκαλί της κλίµακας των κοινωνικών ευκαιριών. ∆εύτερον η µεγάλη ποικιλία 

ευκαιριών και η ευελιξία οδηγεί σε καλύτερες θέσεις απασχόλησης, οι οποίες 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εργαζοµένων. Το φάσµα επιλογής τους διευρύνεται 

ακόµη περισσότερο όταν διαθέτουν περισσότερες δεξιότητες και κατά συνέπεια η δια βίου 

µάθηση είναι το κλειδί στην υψηλή ποιότητα απασχόλησης. Τέλος, υπάρχει ανάγκη αύξησης 

του αριθµού των θέσεων υψηλής απόδοσης και παραγωγικότητας, στις οποίες τα άτοµα 

δουλεύουν όχι πιο σκληρά αλλά πιο έξυπνα (Danish EU Presidency, 2002:6-7).  

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύουν τα παραπάνω είναι η εισαγωγή της καινοτοµίας στην 

εργασιακή οργάνωση, κάτι το οποίο δε γίνεται εφικτό, καθώς εµφανίζεται µια σειρά 

εµποδίων. Τέτοια είναι, για παράδειγµα, το γεγονός ότι δεν είναι γνωστά τα οφέλη της 

καινοτοµικής δραστηριότητας και των νέων µορφών εργασιακής οργάνωσης στους µάνατζερ, 

τους κοινωνικούς εταίρους και τους οργανισµούς στήριξης επιχειρήσεων, η περιορισµένη 

πρόσβαση σε µεθόδους και πηγές στήριξης της µάθησης και της καινοτοµίας, η µικρή 

συµµετοχή του εργατικού δυναµικού στις νέες µορφές εργασιακής οργάνωσης, η όχι ευνοϊκή 

νοοτροπία σε εταιρικό και οργανωτικό επίπεδο και κατά συνέπεια η ανικανότητα να επέλθει η 

αλλαγή, η έλλειψη ενός νοµικού πλαισίου συνθηκών για νέες µορφές εργασιακής οργάνωσης 

κλπ (Totterdill, 2002:15-16; Danish EU Presidency, 2002:16). 
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Η Commission of the European Communities (1998:11; 1999:21) διακρίνει τους εξής τύπους 

νέων µορφών εργασιακής οργάνωσης που βελτιώνουν την επιχειρηµατική κουλτούρα και 

επηρεάζουν θετικά την προώθηση της απασχόλησης: 

i. νέες οργανωτικές δοµές: βασισµένες σε οργάνωση µε προσανατολισµό στην αγορά, 

οµαδική εργασία και δοµές µε αποκεντρωµένη απόδοση αρµοδιοτήτων  

ii. νέες επιχειρηµατικές πρακτικές: περιλαµβάνουν συνεχή βελτίωση, διαχείριση ποιότητας 

κλπ. 

iii. αυξηµένη επένδυση σε εκπαίδευση και κατάρτιση: για τη βελτίωση των δεξιοτήτων, της 

ικανότητας επίλυσης προβληµάτων και τη διευκόλυνση της οµαδικής εργασίας 

iv. νέα εταιρική κουλτούρα: µεγαλύτερη εµπιστοσύνη, περισσότερη συµµετοχή, µεγαλύτερη 

προσωπική αυτονοµία, εστίαση στον πελάτη και την ποιότητα 

v. νέες περισσότερο ευέλικτες και λιγότερο ιεραρχικές εργασιακές µέθοδοι: µε περισσότερη 

ευελιξία της εργασίας και παρουσία νέων µορφών, οµάδων και περιεχοµένου εργασίας, 

µεγαλύτερη χρήση της ηµιαπασχόλησης κλπ. 

vi. νέες τεχνικές µέτρησης της απόδοσης 

vii. νέα συστήµατα επιβράβευσης: περιλαµβάνουν bonus γνώσης, προσωπικής και οµαδικής 

απόδοσης κλπ. 

 

Η ανάλυση των υπολοίπων παραγόντων, ανά Νοµό, αποκαλύπτει ότι το Οικονοµικό 

Περιβάλλον παρουσιάζει σηµαντική θετική απόκλιση στην περίπτωση του Ν. Αχαΐας. ∆εν 

υπάρχουν άλλες διαφορές ως προς τον Νοµό. Επίσης δεν παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ως 

προς το φύλο, την ηλικία και την εκπαίδευση. Αντίθετα υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ως 

προς τον κλάδο. Συγκεκριµένα,  παρατηρείται σηµαντική θετική απόκλιση του παράγοντα της 
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ζήτησης της συγκεκριµένης ειδικότητας στους κλάδους των κατασκευών και της εκπαίδευσης 

– υγείας. 

 

4.2. Προσαρµοστικότητα.  

 

Σε σχέση µε την προσαρµοστικότητα, η κατάσταση απεικονίζεται σε µικρότερο ή µεγαλύτερο 

βαθµό, από τα αποτελέσµατα των απαντήσεων στις ερωτήσεις 12 και 13 του σχετικού 

ερωτηµατολογίου. Τα αποτελέσµατα δίνονται στον πίνακα Π.26. και Π.27.  

 
Πίνακας Π.26. Λόγοι αναζήτησης άλλης εργασίας 
Λόγοι  Ποσοστό

Μεγαλύτερες Αποδοχές 32.60%

Μεγαλύτερη Συνάφεια µε ειδίκευση 4.50%

Άλλος λόγος 3.80%

Μη αναζήτηση άλλη εργασίας 59.80%

 

Σηµαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται όσον αφορά την ηλικία των εργαζοµένων. 

Συγκεκριµένα, η ηλικιακή οµάδα έως 25 ετών αναζητά άλλη εργασία από την τρέχουσα, 

επιδιώκοντας µεγαλύτερες αποδοχές (47.4%) και µεγαλύτερη συνάφεια ως προς την 

ειδίκευσή τους σε ποσοστό (18,9%). Αντίστοιχη θετική απόκλιση παρουσιάζει η ηλικιακή 

οµάδα 26-35 ετών µε ποσοστό 45,2% των εργαζοµένων να αναζητούν διαφορετική εργασία 

µε µεγαλύτερες αποδοχές.  

 
Στον πίνακα Π.27 και στο γράφηµα  Γ.17 απεικονίζεται ένα άλλο χαρακτηριστικό της 

προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων, και συγκεκριµένα αυτό που αφορά την προθυµία 

τους να αλλάξουν τόπο κατοικίας σε περίπτωση εύρεσης εργασίας πού είτε θα συνδέεται µε 

µεγαλύτερες αποδοχές είτε θα έχει µεγαλύτερη συνάφεια µε την ειδίκευσή τους.  
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Πίνακας Π.27. Προσαρµοστικότητα – Αλλαγή τόπου κατοικίας 
Συχνότητα Ποσοστό

Ναι 98 24.3%

Όχι 228 56.4%

∆εν το έχω σκεφτεί 78 19.3%

Σύνολο 404 100.0%

 

Ένα σηµαντικό ποσοστό (24.3%) δηλώνει τέτοια πρόθεση. Το ποσοστό αυτό εµφανίζεται 

σαφώς αυξηµένο στους νέους (47.8%) και σε άτοµα µε χαµηλό επίπεδο ειδίκευσης.  

 

∆εν το έχω σκεφτεί

Οχι

Ναι

 
Γράφηµα Γ.17. Προσαρµοστικότητα – Αλλαγή τόπου κατοικίας 
 

Ένα ποσοστό 11% των θέσεων εργασίας επιδοτείται (βλ. Γράφηµα Γ. 18).  Η κατανοµή της 

επιδότησης ανά κλάδο δίνεται στον πίνακα Π. 28, ενώ η κατανοµή των επιδοτήσεων θέσεων 

εργασίας ανά ηλικία δίνεται στον πίνακα Π.29.  
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Γράφηµα Γ.18. Επιδοτούµενες θέσεις εργασίας στην Π∆Ε. 

 

Όπως φαίνεται και από τους 2X  ελέγχους ανεξαρτησίας του πίνακα Π.28 οι διαφοροποιήσεις 

µεταξύ των κλάδων όσον αφορά τις επιδοτούµενες θέσεις εργασίας ανά κλάδο είναι 

σηµαντικές. Συγκεκριµένα πολύ αυξηµένη εµφανίζεται η συµµετοχή του κλάδου Εκπαίδευση 

– Υγεία – Πρόνοια και στη συνέχεια του κλάδου των κατασκευών.  

 

 

 

Πίνακας Π.28. Επιδοτούµενες Θέσεις Εργασίας ανά κλάδο.   
Κλάδος Επιδότηση Όχι 

Επιδότηση 

∆εν Απαντώ Σύνολο 

Μεταποίηση 2 36 1 39

% Κλάδος (5.1%) (92.3%) (2.6%) (100.0%)

% Επιδότηση (4.5%) (10.8%) (8.3%) (10.0%)

Κατασκευές 5 55 60

% Κλάδος (8.3%) (91.7%) (0.0%) (100.0%)

% Επιδότηση (11.4%) (16.5%)  (0.0%) (15.4%)
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Εµπόριο 3 52 1 56

% Κλάδος (5.4%) (92.9%) (1.8%) (100.0%)

% Επιδότηση (6.8%) (15.6%) (8.3%) (14.4%)

Τουρισµός 1 27 1 29

% Κλάδος (3.4%) (93.1%) (3.4%) (100.0%)

% Επιδότηση (2.3%) (8.1%) (8.3%) (7.5%)

Μεταφορές 

Επικοινωνίες 

2 26 1 29

% Κλάδος (6.9%) (89.7%) (3.4%) (100.0%)

% Επιδότηση (4.5%) (7.8%) (8.3%) (7.5%)

Χρηµατοοικονοµικές 

Υπηρεσίες 

4 43 47

% Κλάδος (8.5%) (91.5% (0.0%) (100.0%)

% Επιδότηση (9.1%) (12.9%)  (0.0%) (12.1%)

Εκπαίδευση – Υγεία – 

Πρόνοια 

27 91 8 126

% Κλάδος (21.4%) (72.2%) (6.3%) (100.0%)

% Επιδότηση (61.4%) (27.3%) (66.7%) (32.4%)

Άλλες Υπηρεσίες  3 3

% Κλάδος (0.0%) (100.0%) (0.0%) (100.0%)

% Επιδότηση  (0.0%) (0.9%)  (0.0%) (0.8%)

Σύνολο 44 333 12 389

% Κλάδος (11.3%) (85.6%) (3.1%) (100.0%)

% Επιδότηση (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)
2X  Έλεγχοι Ανεξαρτησίας 

Στατιστικό Τιµή 

Κριτηρίου

Βαθµοί 

Ελευθερίας

Ασυµπτωτική 

Σηµαντικότητα 

(2 - πλευρη)

Pearson 2X 29.759 14 .008

Λόγος Πιθανοφάνειας 31.767 14 .004

Γραµµική προς 

γραµµική σχέση 

3.662 1 .056

N 389

 



ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ- DELIVERABLE  WP 4, 5, 6.1 
 

ARTICLE 6: “WESTERN GREECE REGION INTEGRATED STRATEGY FOR EMPLOYMENT STIMULATION” 
 

79

Σηµαντικές είναι επίσης και οι διαφορές που εµφανίζονται ως προς τις επιδοτούµενες θέσεις 

εργασίας ανά ηλικιακή οµάδα των εργαζοµένων. Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα του πίνακα  

Π.29 και των ελέγχων ανεξαρτησίας προκύπτει ότι οι επιδοτήσεις αφορούν κατά κύριο λόγο 

εργαζόµενους που η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα 25 χρόνια και δευτερευόντως 

εργαζοµένους µε ηλικία µεγαλύτερη των 50 ετών.  Σε αυτό το σηµείο µπορεί να υποστηριχθεί 

ότι πράγµατι η κατεύθυνση των πόρων όσον αφορά την επιδότηση της απασχόλησης έρχεται 

να στηρίξει τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, από την άποψη της ηλικίας, όσον αφορά 

τη θέση τους στην απασχόληση . 

 
Πίνακας Π.29. Επιδοτούµενες Θέσεις Εργασίας ανά ηλικία.   
Ηλικία Επιδότηση Όχι 

Επιδότηση 

∆εν Απαντώ Σύνολο 

<25 ετών 10 29 2 41

% Ηλικία (24.4%) (70.7%) (4.9%) (100.0%)

% Επιδότηση (23.3%) (9.0%) (20.0%) (10.9%)

26-35 ετών 21 156 6 183

% Ηλικία (11.5%) (85.2%) (3.3%) (100.0%)

% Επιδότηση (48.8%) (48.4%) (60.0%) (48.8%)

36-50 ετών 9 112 2 123

% Ηλικία (7.3%) (91.1%) (1.6%) (100.0%)

% Επιδότηση (20.9%) (34.8%) (20.0%) (32.8%)

>50 ετών 3 25 28

% Ηλικία (10.7%) (89.3%) (0.0%) (100.0%)

% Επιδότηση (7.0%) (7.8%)  (0.0%) (7.5%)

Σύνολο 43 322 10 375

% Ηλικία (11.5%) (85.9%) (2.7%) (100.0%)

% Επιδότηση (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)
2X  Έλεγχοι Ανεξαρτησίας 

Στατιστικό Τιµή 

Κριτηρίου 

Βαθµοί

Ελευθερίας

Ασυµπτωτική 

Σηµαντικότητα 

(2 - πλευρη)

Pearson 2X 11.614 6 .071

Λόγος 11.138 6 .084
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Πιθανοφάνειας

Γραµµική προς 

γραµµική σχέση 

1.692 1 .193

N 375

 

 

4.3. Κίνδυνος απώλειας απασχόλησης 

 

Για να εκτιµηθεί η συµβολή επιµέρους χαρακτηριστικών των εργαζοµένων αλλά και του 

οικονοµικού περιβάλλοντος στην πιθανότητα απώλεια εργασίας τους χρησιµοποιήθηκε ένα 

ordered probit µοντέλο. Η µεταβλητή του κινδύνου απώλειας της εργασίας 

( )RISKUNEMP πιθανότητας κατασκευάσθηκε µε βάση την ερώτηση 22 του 

ερωτηµατολογίου (βλ. Παράρτηµα). Συγκεκριµένα ο κίνδυνος απώλειας της εργασίας ενός 

θεωρείται «υπαρκτός», οπότε η µεταβλητή ( )RISKUNEMP παίρνει την τιµή 0 αν στην 

σχετική ερώτηση ο εργαζόµενος έχει απαντήσει ότι θεωρεί το ενδεχόµενο να χάσει τη δουλειά 

του τα επόµενα 2 χρόνια ή σαν βέβαιο ενδεχόµενο (1), ή σαν πολύ πιθανό ενδεχόµενο (2). O 

εργαζόµενος θεωρείται ότι είναι ουδέτερος ως προς τον κίνδυνο (risk neutral) όταν στην 

αντίστοιχη ερώτηση επιλέγει το ενδεχόµενο (3). Σε αυτή την περίπτωση η µεταβλητή 

( )RISKUNEMP  παίρνει την τιµή 1. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή ο εργαζόµενος 

θεωρεί ότι  ο κίνδυνος απώλειας της εργασίας του είναι µικρός (4) ή ανύπαρκτος (5) η 

µεταβλητή  ( )RISKUNEMP  παίρνει την τιµή 2. Άρα σε αυτή την περίπτωση  η εξαρτηµένη 

µεταβλητή, δηλαδή η ( )RISKUNEMP , παίρνει εναλλακτικά τις τιµές 0, 1, 2. Οι κατανοµές 

συχνοτήτων της µεταβλητής της ερώτησης 22 καθώς και της µεταβλητής ( )RISKUNEMP που 

δηµιουργήθηκε από την ερ. 22 δίνονται στο πίνακα  Π.30.  
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Πίνακας Π.30. Κίνδυνος Απώλειας Εργασίας .   

Ερώτηση 22 Μεταβλητή ( )RISKUNEMP  

Απειλή απώλειας 

εργασίας  

Συχνό- 

τητα 

Σχετική 

Συχνότητα  

Συχνό- 

τητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Βέβαιο (1) 12 3.07%    

Πολύ Πιθανό  (2) 32 8.18% Υψηλός Κίνδυνος (0) 44 11.25% 

Ουδέτερο (3) 143 36.57% Ουδέτερος (1) 143 36.57% 

Μάλλον Απίθανο (4)  104 26.60% Χαµηλός Κίνδυνος (2) 204 52.17% 

Απίθανο  (5) 100 25.58%    

Σύνολο 391 100.00%  Σύνολο 391 100.00% 

 

Η κατανοµή της µεταβλητής ( )RISKUNEMP παρουσιάζεται επίσης και στο γράφηµα Γ.19.  

Υψηλός 
Κίνδυνος

11%

Ουδέτερος
37%

Χαµηλός 
Κίνδυνος

52%

 
Γράφηµα Γ.19. Κατανοµή της µεταβλητής ( )RISKUNEMP . 
 

 

4.3.1. Τα υπόδειγµα διατεταγµένης δυαδικής µεταβλητής.  

 

Η εκτίµηση των υποδειγµάτων διατεταγµένων δυαδικών (ordered binary) εξαρτηµένων 

µεταβλητών στηρίζεται σε σηµαντικό βαθµό στα απλά υποδείγµατα probit που έχουν 
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παρουσιασθεί παραπάνω. Όπως και στην περίπτωση του απλού probit θεωρούµε µια 

λανθάνουσα (latent) εξαρτηµένη µεταβλητή *
iy  που εξαρτάται γραµµικά από έναν αριθµό 

ανεξάρτητων µεταβλητών x : 

*
iy e= +'

ix b  

όπου e  είναι µια τυχαία µεταβλητή. Η παρατηρούµενη κατηγορία για την iy  βασίζεται στην 

*
iy  σύµφωνα µε τον ακόλουθο κανόνα: 

*
1
*

1 2
*

2 3

*

0 αν
1 αν
2 αν
... ... ...   ...   ...
Μ αν

i

i

i i

M i

y g
g y g

y g y g

g y

 ≤
 ≤ ≤= ≤ ≤


 ≤

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι πραγµατικές τιµές που επιλέγονται για να απεικονίσουµε τις 

κατηγορίες της µεταβλητής iy  είναι απολύτως αυθαίρετες. Αυτό όµως που απαιτείται από το 

υπόδειγµα είναι οι µεγαλύτερες κατηγορίες (οµάδες κινδύνου) να αντιστοιχούν σε 

µεγαλύτερες τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής (δηλαδή µεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας 

εργασίας) έτσι ώστε  αν i jy y< να συνεπάγεται και * *
i jy y<  . Έτσι προκύπτει (Aitchison and 

Silvey, 1957) ότι οι πιθανότητες παρατήρησης κάθε τιµή της  iy  δίνεται από τις σχέσεις: 

 

( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1

2 1

3 2

Pr 0

Pr 1

Pr 1

....   ....    ....    ....    ....    ....   ....   .....   ....    .....   

....   ....    ....    ....    ....    .... 

i

i

i

ob y F g

ob y F g F g

ob y F g F g

= = −

= = − − −

= = − − −

x,b,g x'b

x,b,g x'b x'b

x,b,g x'b x'b

( ) ( )
 ....   .....   ....    ..... 

Pr 1i Mob y M F g= = − −x,b,g x'b
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όπου F  είναι η αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων των λαθών e . Οι τιµές των οριακών 

(threshold) παραµέτρων g  εκτιµώνται µαζί µε τις τιµές των παραµέτρων b  µε την 

µεγιστοποίηση της ακόλουθης συνάρτησης του λογαρίθµου της πιθανοφάνειας: 

 

( ) ( )( ) ( )( )

( )( )

, log Pr 0 log Pr 1

                   +  .... + log Pr
i i

i

i i
i y M i y M

i
i y M

l b g ob y ob y

ob y M

∋ = ∋ =

∋ =

= = + = +

=

∑ ∑

∑

i i

i

x ,b,g x ,b,g

x ,b,g
 

Για την µεγιστοποίηση της ( ),l b g χρησιµοποιούνται τυπικές επαναληπτικές (iterative) 

µέθοδοι. Ακόµα, το οικονοµετρικό πακέτο που χρησιµοποιείται στην παρούσα ανάλυση 

(EViews) χρησιµοποιεί αναλυτικές µεθόδους δευτέρων παραγώγων για την εκτίµηση των 

παραµέτρων και της µήτρας των διακυµάνσεων των συντελεστών. Οι εκτιµήσεις των 

συντελεστών îb , όπως και στην περίπτωση του απλού µοντέλου probit, δεν έχουν άµεση 

ερµηνεία οριακών επιδράσεων (Johnston and Dinardo, 1997).  Συγκεκριµένα το πρόσηµο των 

συντελεστών îb  δείχνει την κατεύθυνση της µεταβολής της πιθανότητας, που προκαλείται από 

µεταβολή µιας ix ,  µια παρατήρηση να βρεθεί στις ακραίες κατηγορίες ( )0  or  y y M= = . Η 

πιθανότητα ( )Pr 0ob y =  µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση µε το 

πρόσηµο του îb  ενώ η πιθανότητα ( )Pr ob y M=  µεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση µε 

το πρόσηµο του îb . Η επίδραση στην πιθανότητα µια παρατήρηση να βρεθεί σε οποιαδήποτε 

ενδιάµεση κατηγορία δίνεται από τη σχέση: 

( ) ( ) ( )1Pr k k

j j j

ob y k F g F g
b b b

+∂ = ∂ − ∂ −
= −

∂ ∂ ∂
x΄b x΄b

 

για 1,..., 1k M= − . 
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4.3.2. Προσδιοριστικοί Παράγοντες κινδύνου απώλειας εργασίας 

 

Χρησιµοποιώντας την οικονοµετρική προσέγγιση του διατεταγµένου probit που πολύ 

σύντοµα παρουσιάσαµε στην προηγούµενη παράγραφο, επιχειρήσαµε να προσεγγίσουµε 

εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο απώλειας της εργασίας των 

απασχολουµένων του δείγµατος  όπως αυτός αποτυπώνεται στην µεταβλητή 

( )RISKUNEMP µε τον τρόπο που αυτή ορίσθηκε παραπάνω. Σαν ερµηνευτικές µεταβλητές, 

µετά από ελέγχους σε διαδοχικές εναλλακτικές µορφές της συγκεκριµένης συνάρτησης 

κινδύνου, χρησιµοποιήθηκαν η µεταβλητή της εκπαίδευσης ( )AGE  η µεταβλητή 

εκπαίδευσης στο τετράγωνο ( )2AGE , η µεταβλητή του φύλου ( )GENDER , η µεταβλητή του 

επιπέδου εκπαίδευσης ( )EDUCAT η µεταβλητή της οικογενειακής κατάστασης ( )MARSTAT , 

η ψευδοµεταβλητή ( )DINDTR που παίρνει την τιµή 1 αν η παρατήρηση ανήκει στον κλάδο 

του εµπορίου και  0 αλλιώς, η ψευδοµεταβλητή  ( )DINDCON  που παίρνει την τιµή 1 αν η 

παρατήρηση ανήκει στον κλάδο των κατασκευών και  0 αλλιώς καθώς και οι 

πολλαπλασιαστικές µεταβλητές ( )1 *GENIND GENDER DINDTR=  και 

( )2 *AGEIND AGE DINDCON=  

 

Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων µέγιστης πιθανοφάνειας µε την οικονοµετρική προσέγγιση 

του µοντέλου διατεταγµένου probit τόσο για τους συντελεστές îb  όσο και για τους 

συντελεστές ˆ ig δίνονται στον πίνακα ΕΚ.3.  
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Πίνακας ΕΚ.3. Εκτιµήσεις παραγόντων κινδύνου απώλειας εργασίας (ordered probit) 
Εξαρτηµένη Μεταβλητή ( )RISKUNEMP  

Συντελεστές îb  Συντελεστές ˆ jg   

Ανεξάρτητη 

Μεταβλητή Τιµή 

(z –στατιστικό) 

 

( )*P Z z>  

Όριο 

∆ιαστή-

µατος 

Τιµή 

(z – στατιστικό) 

AGE  1.632

(1.945)

0.042 1ĝ ___ 

( )2AGE  -0.019

(-1.924)

0.044 2ĝ 0.893 

(4.644) 

GENDER  -0.026

(-2.089)

0.027 3ĝ 1.743 

(3.297) 

EDUCAT  0.072

(3.618)

0.000  

MARSTAT  -0.022

(1.042)

0.546  

DINDTR  -0.008

(-1.488)

0.092  

DINDCON  0.014

(0.988)

0.605  

1GENIND  -0.032

(-2.255)

0.011  

2AGEIND  -0.049

(-4.066)

0.000  

Log L−  -333.599

.  Avg Log L−  -5.752

Akaike  1.232

 Schwarz criterion  11.993

 Hannn Qunn
criterion

−
 11.842

N  391
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Στον πίνακα ΕΚ.4 δίνονται οι παρατηρούµενες και οι προβλεπόµενες από το υπόδειγµα τιµές 

ανά κατηγορία κινδύνου. Ακόµα δίνονται οι αποκλίσεις το άθροισµα των πιθανοτήτων και το 

µέγεθος του σφάλµατος.  

 
Πίνακας ΕΚ.4. Προβλεπόµενος Κίνδυνος από το µοντέλο 

Αριθµός 

Παρατη-

ρήσεων

Αριθµός 

Παρατ. µε max

πιθανότητα

Σφάλµα
Άθροισµα 

Πιθανοτήτων 
Σφάλµα

Υψηλός Κίνδυνος 44 49 -5 44.432 0.334

Ουδέτερος 143 151 -8 71.091 -0.187

Χαµηλός Κίνδυνος 204 191 13 115.523 0.412

Σύνολο 391 391 44 231.045 

 

Στον πίνακα ΕΚ.4 υπάρχουν δύο στήλες µε την επικεφαλίδα «σφάλµα». Η πρώτη αντιστοιχεί 

στην διαφορά µεταξύ του αριθµού των εργαζοµένων που επέλεξαν τη συγκεκριµένη 

απάντηση και του αριθµού των εργαζοµένων που η πιθανότητα να ανήκει ένας εργαζόµενος 

στην αντίστοιχη κατηγορία κινδύνου είναι µέγιστη. Η δεύτερη στήλη σφάλµατος ισούται µε 

την διαφορά µεταξύ του πραγµατικού αριθµού που επιλέγουν τη συγκεκριµένη κατηγορία 

σφάλµατος και το άθροισµα όλων των πιθανοτήτων όλων των εργαζοµένων για τη 

συγκεκριµένη κατηγορία κινδύνου απώλειας της εργασίας του. Από τις εκτιµήσεις µέγιστης 

πιθανοφάνειας καταρχάς προκύπτει ότι η οικογενειακή κατάσταση και η ένταξη των 

εργαζοµένων στον κλάδο των κατασκευών δεν είναι στατιστικά σηµαντικοί παράγοντες για 

τον προσδιορισµό του επιπέδου κινδύνου απώλειας της εργασίας9.  Επίσης ελέγχθηκε η 

                                                 
9 Σηµειώνεται ότι ελέγχθηκε η επίδραση της ένταξης των εργαζοµένων και στους οκτώ κλάδους που 

έχουν χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης.. Οι σχετικοί έλεγχοι έδειξαν ότι ο 

συνυπολογισµός τους δεν βελτιώνει την απόδοση (performance) του υποδείγµατος κινδύνου και 

αφού αυτές οι µεταβλητές έχουν χαρακτήρα ψευδοµεταβλητών δηµιουργούν σηµαντικά προβλήµατα 

πολυσυγγραµµικότητας επιλέχθηκε τελικά η αφαίρεσή τους,   
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επίδραση παραγόντων γεωγραφικής κατανοµής µε τις µεταβλητές ( )DACH και 

( )DAITL αλλά δεν βρέθηκε σηµαντική επίδραση. Επίσης οριακά σηµαντική (σε επίπεδο 10% 

περίπου) είναι η επίδραση της µε µεταβλητής ( )DINDTR και αρνητική. Αντίθετα στατιστικά 

σηµαντική αποδεικνύεται η επίδραση τόσο της µεταβλητής της ηλικίας όσο και της ίδιας 

µεταβλητής στο τετράγωνο αποκαλύπτοντας την ύπαρξη µη-µονοτονικών επιδράσεων. 

Συγκεκριµένα η πιθανότητα να απολέσει ένας εργαζόµενος την εργασία του, των λοιπών 

παραγόντων παραµενόντων σταθερών, ελαχιστοποιείται στην ηλικία των 42.7 ετών. Μετά 

από αυτό το κρίσιµο όριο η πιθανότητα αυτή αυξάνει. Η σχέση ανάµεσα στην ηλικία και τον 

κίνδυνο απώλειας της εργασίας απεικονίζεται στο γράφηµα Γ.20.  
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Γράφηµα Γ.20. Σχέση Ηλικίας – Κινδύνου Απώλειας Εργασίας 

 

Η εκπαίδευση, που αποτυπώνει το επίπεδο ειδίκευσης των εργαζοµένων, ασκεί όπως 

αναµενόταν θετική και στατιστικά σηµαντική επίδραση στις πιθανότητες µη απώλειας της 

απασχόλησης των εργαζοµένων.  Σηµαντικά αυξηµένους κινδύνους αντιµετωπίζουν οι άνδρες 

σε σχέση µε τις γυναίκες ενώ οι δύο πολλαπλασιαστικές µεταβλητές ( )1GENIND  και 
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( )2AGEIND αποκαλύπτουν δύο οµάδες µε υψηλό κίνδυνο. Η πρώτη αφορά γυναίκες που 

εργάζονται σε επιχειρήσεις του κλάδου του χονδρικού – λιανικού εµπορίου και η δεύτερη 

εργαζόµενους µεγάλης ηλικίας στον κλάδο των κατασκευών. Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο 

υπόδειγµα, οι δύο αυτές οµάδες εργαζοµένων αναµένεται να τροφοδοτήσουν σηµαντικά την 

ανεργία την επόµενη διετία στην ∆. Ελλάδα. Αν µάλιστα ληφθεί υπόψη η σηµαντική 

συµµετοχή του κλάδου του εµπορίου στο σύνολο της απασχόλησης της Π∆Ε το πρόβληµα 

αναµένεται να είναι σε απόλυτους αριθµούς ιδιαίτερα σηµαντικό. Όσον αφορά τον κλάδο των 

κατασκευών και τον υψηλό κίνδυνο που εντοπίζεται σε αυτή την περίπτωση πρέπει να 

συνεκτιµηθεί το γεγονός ότι µια σειρά από σηµαντικού µεγέθους κατασκευαστικά έργα  στην 

περιοχή της Π∆Ε βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσής τους καθώς και το στοιχείο ότι το 

κόστος χρήµατος δεν αναµένεται να µειωθεί παραπέρα αφού ήδη βρίσκεται σε πολύ χαµηλά 

επίπεδα. Αυτό το φθηνό χρήµα  έχει τροφοδοτήσει τα τελευταία χρόνια, κυρίως µε τα 

στεγαστικά δάνεια, µια σηµαντική αύξηση στον τοµέα των κατασκευών που δηµιούργησε 

σηµαντική απασχόληση στον κλάδο των κατασκευών. Τέλος  τα  κρίσιµα σηµεία από τον 

υψηλό κίνδυνο στην ουδετερότητα είναι το 0.893 (<1) και από την ουδετερότητα στην 

περιοχή της σχετικής ασφάλειας το 1.743 (<2).  

 

Για το σύνολο των εργαζοµένων, ανεξάρτητα από το πόσο πιθανό θεωρούν το ενδεχόµενο της 

απώλειας της εργασίας τους την επόµενη πενταετία διερευνήθηκε ποιοι και σε ποια έκταση 

είναι οι παράγοντες εκείνοι που συντείνουν στην διόγκωση του κινδύνου.  

 

 

 

 

 



ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ- DELIVERABLE  WP 4, 5, 6.1 
 

ARTICLE 6: “WESTERN GREECE REGION INTEGRATED STRATEGY FOR EMPLOYMENT STIMULATION” 
 

89

Πίνακας Π.31. Ένταση κινδύνου εργαζοµένων ανά παράγοντα 

Ένταση Κινδύνου 

Παράγοντας Κινδύνου 
Υψηλός 

Κίνδυνος

Μέσος 

Κίνδυνος

Χαµηλός 

Κίνδυνος

Κακή πορεία Επιχείρησης και µείωση 

προσωπικού  14.7% 17.6% 67.7%

∆ιάλυση  Επιχείρησης 13.6% 12.2% 74.2%

Εξαγορά-Συγχώνευση Επιχείρησης 6.6% 16.8% 76.6%

Ηλικία Εργαζοµένου 13.2% 13.5% 73.3%

Εκπαίδευση - Κατάρτιση 12.3% 14.7% 73.0%

Νέος Εξοπλισµός και υποκατάσταση 

εργασίας 11.8% 15.2% 73.0%

Μετεγκατάσταση επιχείρησης  σε άλλη 

περιοχή 7.3% 7.3% 85.4%

Αντικατάσταση  νεότερο περισσότερο 

ειδικευµένο εργαζόµενο  20.7% 16.5% 62.8%

Προσωπικές σχέσεις µε διευθυντικά στελέχη 

επιχείρησης 23.3% 4.8% 71.9%

 

 

 

4.4. Απόδοση Επιχειρήσεων – Χαρακτηριστικά Εργαζοµένων 

 

Όπως αναφέρθηκε στις εισαγωγικές παρατηρήσεις αυτής της έκθεσης, µπορεί να ταυτοποιηθεί  

µια µάλλον σύνθετη σχέση ανάµεσα στην δηµιουργία-διατήρηση θέσεων απασχόλησης και 

την επιχειρηµατική απόδοση. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την άποψη Malcomson (1986), η 

εσωτερική δοµή των οικονοµικών µονάδων και συγκεκριµένα ο τρόπος οργάνωσης της 

εργασίας (ιεραρχία, κίνητρα κλπ)  επηρεάζει  την απόδοση τους που µε την σειρά της 

επηρεάζει  τις πιθανότητες επέκτασης των οικονοµικών µονάδων στο επίπεδο της αύξησης 

της απασχόλησης.. Έτσι οι δυνατότητες δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, ή 
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διατήρησης των ήδη υφισταµένων,  εξαρτάται από την δυναµικότητα των επιχειρήσεων. Σε 

αυτή το µέρος της παρούσας έκθεσης επιχειρείται καταρχάς να διερευνηθεί η δυναµικότητα 

της επιχείρησης σε συνδυασµό µε τις πιθανότητες επέκτασης της απασχόλησης που αυτή 

δηµιουργεί.  

 

Η δυναµικότητα κατηγοριοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις 

 

 Επιχειρήσεις που επεκτείνονται αν και ο κλάδος τους συρρικνώνεται  

 Επιχειρήσεις που επεκτείνονται και ο κλάδος τους επεκτείνεται  

 Επιχειρήσεις που συρρικνώνονται και ο κλάδος τους επίσης συρρικνώνεται  

 Επιχειρήσεις που συρρικνώνονται και ο κλάδος τους µεγεθύνεται.  

 

Είναι προφανές ότι η κατηγορία (i) περιλαµβάνει τις πλέον δυναµικές επιχειρήσεις ενώ η 

κατηγορία  (iv) τις επιχειρήσεις που είναι οι πλέον φθίνουσες. Οι κατηγορίες (ii) και (iii) 

αναφέρονται σε επιχειρήσεις που η δυναµικότητά τους είτε είναι θετική αλλά τροφοδοτείται 

από το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον (κλάδος) είτε σε επιχειρήσεις που η συρρίκνωσή 

τους οφείλεται επίσης στην εξέλιξη του κλάδου. Οι δύο αυτές κατηγορίες επιχειρήσεων 

αφαιρούνται από το δείγµα αφού η σχέση απόδοσης ανάπτυξης µε την συνεπαγόµενη 

επίδραση στην απασχόληση δεν καθορίζεται ενδογενώς. Έτσι παραµένουν επιχειρήσεις που 

είτε επεκτείνονται είτε συρρικνώνονται αυτοτελώς. Έτσι κατασκευάζεται η µεταβλητή 

( )GROWTH που παίρνει τις τιµές 0 (συρρίκνωση) και 1 (επέκταση). Η κατανοµή της 

συγκεκριµένης µεταβλητής δίνεται στον πίνακα  Π.32. 
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Πίνακας Π.32. Πορεία Επιχείρησης και πορεία κλάδου της.  

Πορεία Επιχείρησης  

Χειροτέρευση 

(0) 

Βελτίωση  

(1) 

Σύνολο 

Χειροτέρευση 

(0) 

75

(37.88%)

123

(62.12%)

198 

(100.00%) 

Βελτίωση 

 (1) 

113

(54.07%)

96

(45.93%)

209 

(100.00%) 

Π
ορ
εί
α 
Κ
λά
δο
υ 

Σύνολο 188

(46.19%)

219

(53.81%)

407 

(100.00%) 

 

Με βάση τη λογική που προαναφέρθηκε, επιλέγονται εκείνες οι παρατηρήσεις που ανήκουν 

στις κατηγορίες (0,1) και (1,0). Άρα το τελικό  δείγµα για το συγκεκριµένο πλαίσιο ανάλυσης 

περιλαµβάνει 236 παρατηρήσεις, από τις οποίες οι 113 παίρνουν την τιµή 0 και οι 123 

παίρνουν την τιµή 1. Η µεταβλητή ( )GROWTH  είναι προφανώς δυαδική µεταβλητή και άρα 

η κατάλληλη οικονοµετρική µέθοδος εκτίµησης της σχετικής συνάρτησης είναι αυτή των 

µοντέλων probit – logit για τους λόγους που έχουν ήδη αναλυθεί. Τα περιγραφικά στατιστικά 

και το µέγεθος κάθε Στις ανεξάρτητες µεταβλητές του υποδείγµατος δυαδικής εξαρτηµένη 

µεταβλητής (binary dependent variable model) έχουν συµπεριληφθεί οι µεταβλητές που 

προκύπτουν από τις απαντήσεις των εργαζοµένων στην ερώτηση  21 του σχετικού 

ερωτηµατολογίου. Επειδή οι σχετικές απαντήσεις έχουν δοθεί σε πενταβάθµια κλίµακα  

κατασκευάσθηκαν για κάθε εναλλακτική απάντηση δυαδικές ψευδοµεταβλητές (dummy 

variables) που παίρνουν την τιµή ο αν η σχετική εναλλακτική έχει επιλεγεί στην κλίµακα  1 

έως 3, και την τιµή 1 αν η εναλλακτική απάντηση έχει επιλεγεί σε κλίµακα 4 ή 5. Έτσι η κάθε 

ψευδοµεταβλητή παίρνει την 0 αν το συγκεκριµένο στοιχείο κατατάσσεται στα αδύναµα 

σηµεία της, και την τιµή 1 αν κατατάσσεται στα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα. Με αυτό τον 
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τρόπο κατασκευάσθηκαν οι παρακάτω ανεξάρτητες µεταβλητές για το συγκεκριµένο 

υπόδειγµα: 

 

i. ( )PRODQUAL : ποιότητα προϊόντος  

ii. ( )PRODKIND : είδος προϊόντος 

iii. ( )PERS : το προσωπικό της επιχείρησης 

iv. ( )LOCAT : ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης 

v. ( )MARKET : το µέγεθος της αγοράς 

vi. ( )DISTRIB : το δίκτυο διανοµής της επιχείρησης  

vii. ( )FINANCE : η χρηµατοοικονοµική κατάσταση της επιχείρησης  

viii. ( )PRICE : οι τιµές πώλησης και  

ix. ( )MANAGM : το επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης.  

 

Στον πίνακα Π.33 δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων για τις µεταβλητές µε βάση τις οποίες 

κατασκευάσθηκαν οι παραπάνω ψευδοµεταβλητές. Ακόµα στο γράφηµα Γ. 21 δίνεται η 

κατανοµή συχνοτήτων (0,1) κάθε ψευδοµεταβλητής  όπως αυτές τελικά συµπεριλήφθηκαν 

στο υπόδειγµα.  
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Πίνακας Π.33. Κατανοµή συχνοτήτων συγκριτικών µειονεκτηµάτων – πλεονεκτηµάτων 

επιχειρήσεων κατά τους εργαζόµενους 

Κλίµακα 
Παράγοντας 

1 2 3 4 5
Σύνολο 

Ποιότητα προϊόντος 8 7 47 107 190 359 

% κατηγορίας 2.23% 1.95% 13.09% 29.81% 52.92% 100.00% 

Είδος προϊόντος 9 7 63 130 136 345 

% κατηγορίας 2.61% 2.03% 18.26% 37.68% 39.42% 100.00% 

Ανθρώπινο κεφάλαιο 14 16 64 87 183 364 

% κατηγορίας 3.85% 4.40% 17.58% 23.90% 50.27% 100.00% 

Τόπος εγκατάστασης 14 35 72 132 89 342 

% κατηγορίας 4.09% 10.23% 21.05% 38.60% 26.02% 100.00% 

Μέγεθος Αγοράς 15 44 88 114 70 331 

% κατηγορίας 4.53% 13.29% 26.59% 34.44% 21.15% 100.00% 

∆ίκτυο διανοµής 16 37 108 93 43 297 

% κατηγορίας 5.39% 12.46% 36.36% 31.31% 14.48% 100.00% 

Χρηµ/νοµική κατάσταση 18 59 101 94 45 317 

% κατηγορίας 5.68% 18.61% 31.86% 29.65% 14.20% 100.00% 

Τιµές πώλησης 9 30 80 84 111 314 

% κατηγορίας 2.87% 9.55% 25.48% 26.75% 35.35% 100.00% 

Management 11 33 67 86 151 348 

% κατηγορίας 3.16% 9.48% 19.25% 24.71% 43.39% 100.00% 
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0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Ποιότητα πρϊοντ

Είδος προϊοντ

Ανθρωπ. Κεφάλαιο

Τόπος εγκατάστασης

Μέγεθος Αγοράς

∆ίκτυο διανοµής

Χρηµ/νοµική κατάσταση

Τιµές πώλησης

Management

0 1
 

Γράφηµα Γ.21. Κατανοµή συχνοτήτων (0:µειονέκτηµα , 1:πλεονέκτηµα)  
 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση που εξετάζεται σε αυτή την έκθεση,  τα αποτελέσµατα που 

προκύπτουν από το υπόδειγµα logit είναι περισσότερο ικανοποιητικά, µε οικονοµετρικά 

κριτήρια (τιµή της συνάρτησης πιθανοφάνειας, Mc Fadden 2R ), από τα αντίστοιχα που 

προκύπτουν µε το υπόδειγµα probit και γι’ αυτό τον λόγο χρησιµοποιούνται οι εκτιµήσεις που 

προκύπτουν από το υπόδειγµα logit. Οι εκτιµήσεις των παραµέτρων, οι οριακές επιδράσεις 

καθώς τα σχετικά στατιστικά και τα κριτήρια πληροφορίας δίνονται στον πίνακα   ΕΚ. 5.  

 

Πίνακας ΕΚ.5. Εκτιµήσεις Μέγιστης Πιθανοφάνειας Logit Επιχειρησιακής ∆υναµικής 

Εξαρτηµένη Μεταβλητή ( )GROWTH  

Συντελεστές 
Οριακές 

Επιδράσεις10 

 

Ανεξάρτητη 

Μεταβλητή Τιµή 

(z –στατιστικό) 

 

( )*P Z z>  
Τιµή 

(z – στατιστικό) 

                                                 
10 ∆ίνονται οι οριακές επιδράσεις µόνο για τις µεταβλητές που η επίδρασή τους είναι στατιστικά 

σηµαντική. Για τις µη στατιστικά σηµαντικές µεταβλητές δεν έχει νόηµα ο υπολογισµός των 

οριακών επιδράσεων αφού εξ’ ορισµού αυτή είναι µηδενική.  
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Σταθερος ορος  -1.423

(0.846)

0.093 ___ 

( )PRODQUAL  0.036

(0.014)

0.012 0.035 

(0.014) 

( )PRODKIND  -0.055

(0.103)

0.651 ___ 

( )PERS  0.019

(0.008)

0.032 0.019 

(0.007) 

( )LOCAT  0.061

(0.003)

0.036 0.064 

(0.004) 

( )MARKET  0.107

(0.205)

0.401 ___ 

( )DISTRIB  0.088

(0.021)

0.000 0.092 

(0.019) 

( )FINANCE  0.016

(0.013)

0.052 0.018 

(0.012) 

( )PRICE  0.073

(0.039)

0.058 0.070 

(0.036) 

( )MANAGM  0.211

(0.068)

0.000 0.205 

(0.065) 

Log L−  -157.774

Restricted Log L−  -189.171

 (9 )LR df  62.794
2 McFadden R  0,16602

Akaike  8.989

N  236

: 0 :N Dep =  113

: 1:N Dep =  123
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Στον πίνακα ΕΚ.6. δίνονται οι προβλέψεις που προκύπτουν από το υπόδειγµα σε 

αντιδιαστολή µε τις παρατηρούµενες τιµές. Τα ποσοστά στις παρενθέσεις είναι η αναλογία 

επιτυχίας – αποτυχίας πρόβλεψης του υποδείγµατος ανά κατηγορία 

 

Πίνακας ΕΚ.6. Προβλέψεις υποδείγµατος Logit  

Προβλεπόµενη κατάσταση 

Επιχειρήσεων 

Παρατηρούµενη 

κατάσταση 

Επιχειρήσεων Μεγέθυνση Συρρίκνωση 

Σύνολο 

Μεγέθυνση 92 

(88.46%) 

12

(11.54%)

104

(100.00%)

Συρρίκνωση 31 

(24.63%) 

101

(75.37%)

134

(100.00%)

Σύνολο 123 

(52.12%) 

113

(47.88%)

236

(100.00%)

 

Τα ποσοστά επιτυχούς πρόβλεψης είναι αρκετά υψηλά στοιχείο που επιτρέπει τη χρήση του 

συγκεκριµένου υποδείγµατος για την εξαγωγή συµπερασµάτων που ακολουθούν.  

 

Σύµφωνα λοιπόν µε τα αποτελέσµατα εκτίµησης οι περισσότερο σηµαντικοί παράγοντες, 

σύµφωνα µε την άποψη των εργαζοµένων, για την ενίσχυση της ενδογενούς δυναµικότητας 

των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα δηλαδή από την αντίστοιχη εξέλιξη του κλάδου στον οποίο 

αυτές εντάσσονται, είναι το δίκτυο διανοµής και η το επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης της 

επιχείρησης. Ισχυρή επίσης είναι η επίδραση της ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος-

υπηρεσίας, του ανθρώπινου κεφαλαίου και του τόπου εγκατάστασης.  Οριακά σηµαντική 

εµφανίζεται η επίδραση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης, και των τιµών 

πώλησης του προϊόντος που απεικονίζουν τον βαθµό ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σε 
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όρους αποτελεσµατικότητας κόστους.. Τέλος δεν φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

επίδραση των παραγόντων του είδους του παραγόµενου προϊόντος – υπηρεσίας και του 

µεγέθους της αγοράς  στην οποία απευθύνεται η επιχείρηση. Εξετάζοντας τις οριακές 

επιδράσεις που προκύπτουν από το εκτιµηµένο µοντέλο, η πιο ισχυρή επίδραση είναι αυτή 

του επιπέδου οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης (αύξηση της πιθανότητας η 

επιχείρηση να µεγεθύνεται αντί να συρρικνώνεται κατά 20,5%), του δικτύου διανοµής 

(αύξηση της πιθανότητας κατά 9,2%) και των τιµών πώλησης προϊόντος – υπηρεσίας (αύξηση 

της πιθανότητας κατά 7%). Αντίθετα µικρότερη, αν και σηµαντική, είναι επίδραση της 

ποιότητας  του προϊόντος υπηρεσίας (αύξηση της πιθανότητας κατά 3,5%), του τόπου 

εγκατάστασης (αύξηση της πιθανότητας κατά 6,4%) και του ανθρώπινου κεφαλαίου (αύξηση 

της πιθανότητας κατά 1,9%).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

 

ΜΕΡΟΣ 1 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1. Την περίοδο αυτή, ποιά είναι η θέση σας στην απασχόληση; 

 Εργάτης 
 ∆ιοικητικός υπάλληλος 
 ∆ιευθυντικό στέλεχος 

 

2. Κύριος τοµέας απασχόλησης (τοµέας στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία)  

 

 Κατηγορία  NACE 

(Τµήµα) 

Σηµειώστε µε τικ 

Γεωργία, Κυνήγι και 

∆ασοκοµία 

Τµήµα Α  

Εξόρυξη/ ορυχείο και 

λατοµείο 

Τµήµα C  

Παραγωγή τροφίµων, 

ροφηµάτων/ποτών και 

καπνού 

Τµήµα DA  

Άλλοι τοµείς παραγωγής Τµήµα DB-DN  

Παροχή ηλεκτρισµού, 

αερίου/ βενζίνης και νερού 

Τµήµα E  

Κατασκευές Τµήµα F  

Χονδρικό Εµπόριο και 

λιανική πώληση 

Τµήµα G  

Ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις και 

εστιατόρια 

Τµήµα H  
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Μεταφορές, αποθηκεύσεις 

και µέσα επικοινωνίας 

Τµήµα I  

Οικονοµικά µέσα/ 

υπηρεσία 

Τµήµα J  

Υπηρεσία διαχειρίσεις 

ακίν. περιουσίας, 

ενοικίασης και εµπορίου 

Τµήµα K  

Άλλες υπηρεσίες Τµήµα L-Q  

∆εν έχει εργασθεί ποτέ   

 

 

3. Φύλο   Γυναίκα ……………   Άνδρας……………. 

4. Ηλικία ............, Έγγαµος/Αγαµος 

 

5. Επίπεδο παιδείας/ εκπαίδευσης (έχει τελειώσει) 

∆ηµοτικό 

Γυµνάσιο 

Λύκειο 

Πανεπιστήµιο (ειδικότητα)………………………… 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι……………………………… 

Ιδιωτική/δηµόσια µεταλυκειακή σχολή (ΙΕΚ, κ.λ.π)…………… 

 

 

6. Έχετε παρακολουθήσει κάποιο σεµινάριο κατάρτισης;  

 Ναι  

 Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε: 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

7. Παρακαλώ, σηµειώστε ότι από τα ακόλουθα ισχύει (συσσώρευση ανθρώπινου και 

κοινωνικού κεφαλαίου) 
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 Είχα δική µου επιχείρηση πριν από αυτή την εργασία 

 Εργαζόµουν (ή ακόµα εργάζοµαι) σε άλλη επιχείρηση στην ίδια περιοχή 

 Εργαζόµουν σε άλλη επιχείρηση σε άλλη περιοχή 

 Ήµουν άνεργος πριν από αυτή την εργασία 

 Είχα άλλες υποχρεώσεις πριν από αυτή την εργασία (σπουδές, στρατιωτική θητεία, 

κ.λπ.)  

 Γεννήθηκα και µεγάλωσα στη περιοχή (ανεξάρτητα από µικρά διαστήµατα απουσίας 

για σπουδές η άλλους λόγους ) 

 Είµαι µέλος σε αθλητικές λέσχες στη περιοχή 

 Είµαι µέλος πολιτιστικών η άλλων συλλόγων και λεσχών (περιβαλλοντολογικές κ.α) 

στη περιοχή 

 Συµµετέχω ενεργά στη τοπική διοίκηση (τοπικά συµβούλια, σχολικό συµβούλιο κ.τ.λ.) 

 Είµαι µέλος επαγγελµατικών επιµελητηρίων   

 

 

8. Εάν πριν την παρούσα εργασία σας υπήρξατε άνεργος (αναζητούσατε κάποια εργασία) 

πόσο χρόνο αναζητούσατε εργασία: _________________ (µήνες) 

 

 

9. Εάν πριν από αυτή την εργασία δουλεύατε σε κάποια άλλη εργασία, ποιός ήταν ο λόγος 

που σταµατήσατε; 

 Απολύθηκα 

 Παραιτήθηκα 

 Έληξε η σύµβασή µου 

 Τελείωσε το έργο όπου εργαζόµουν 

 Έκλεισε η επιχείρηση όπου εργαζόµουν 

 Είχα δικιά µου επιχείρηση που έκλεισε 

 Άλλο (διευκρινίστε) ________________________ 
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10. Ποιοί νοµίζετε ότι είναι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους βρήκατε εργασία; 

 

 Η ηλικία µου 

 Η οικογενειακή µου κατάσταση 

 Η κατάρτισή µου 

 Το φύλο 

 Οι γνωριµίες και η κοινωνική µου ζωή 

 Η εντατική και µεθοδική αναζήτηση εργασίας 

 Η µεγάλη ζήτηση του αντικειµένου µου στην αγορά 

 Οι γενικές οικονοµικές συνθήκες στην αγορά 

 Άλλο (διευκρινίστε) ___________________________________________ 

 

11. Ποιοί νοµίζετε ότι είναι οι κυριότεροι λόγοι για να διατηρήσει κάποιος εργαζόµενος την 

εργασία του επί µακρό χρονικό διάστηµα (µέχρι 2απαντήσεις); 

 

 Εργατικότητα και συνέπεια 

 Συνεχής κατάρτιση 

 Ευελιξία (να µπορεί να κάνει αρκετές διαφορετικές δουλειές)  

 Οι γενικές οικονοµικές συνθήκες στην αγορά 

 Άλλο (διευκρινίστε) ___________________________________________ 

 

12 . Αναζητάτε τώρα άλλη εργασία η οποία να είναι:  

 Με καλύτερες αποδοχές  

 Ποιό συναφής µε την ειδίκευσή µου 

 Αλλο (διευκρινίστε) __________________________________________ 

 Όχι, δεν αναζητώ άλλη εργασία 
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13.  Είσαστε διατεθειµένος/η να αλλάξετε τόπο διαµονής εάν βρείτε εργασία αλλού; 

 Ναι  
 Οχι  
 ∆εν το έχω σκεφτεί 

 

14. Η παρούσα θέση σας επιδοτείται; 

 Ναι  
 Οχι  
 ∆εν απαντώ 

 

15. Κατά την άποψή σας, ποια είναι τα µοναδικά εµπορικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της 

περιοχής που πρέπει να χρησιµοποιηθούν στην προώθηση και τη δηµιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης;   

 Φύση (τοπίο, φυσικοί πόροι, πρώτες ύλες) 

 Ιστορία 

 Αρχιτεκτονική 

 Πολιτισµός, παράδοση και κληρονοµιά (σε παραδοσιακές µεθόδους παραγωγής, σε 

προϊόντα, πρώτες ύλες, κ.λ.π) 

 Φθηνό και ποιοτικό εργατικό δυναµικό  

 Υπηρεσίες (καλές ευκαιρίες χρηµατοδότησης, επιχειρηµατικό κλίµα, λειτουργία 

θεσµών και φορέων που νοιάζονται για την επιχειρηµατικότητα, κ.λ.π) 

 Υποδοµές και εγκαταστάσεις που προσφέρονται για επιχειρηµατική δραστηριότητα 

(καλή πρόσβαση, δηµιουργία κέντρων σκι, αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.λπ) 

 Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε). , δηµιουργία κέντρων σκι, αθλητικές εγκαταστάσεις, 

κ.λπ....) __________________________________________ 
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16. Κατά την άποψή σας, τι µπορεί να κάνει η πολιτεία για να αυξήσει το ποσοστό των 

ανέργων που βρίσκουν δουλειά;   

 

 Να αυξήσει τις πηγές πληροφόρησης 

 Να παράσχει ουσιαστική κατάρτιση και συνεχιζόµενη εκπαίδευση/κατάρτιση 

 Να αυξήσει τις επιδοτήσεις για εργασία 

 Να συνδέσει όλες τις παροχές προς τις επιχειρήσεις µε αύξηση των θέσεων εργασίας 

 Να κάνει καλύτερους ελέγχους στους άνεργους 

 Να µειώσει τα επιδόµατα ανεργίας 

 Άλλο (διεκρινίστε) _______________________ 

 

 

17.  Την τελευταία 5ετία θεωρείτε ότι η πορεία του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρησή 

που εργάζεστε είναι: 

1 2 3 4 5 
Αρνητική 

     
Θετική

 

 

18.   Την τελευταία 5ετία θεωρείτε ότι η σχετική θέση της επιχείρησης που εργάζεστε σε 

σχέση µε τον κλάδο που αυτή ανήκει:  

1 2 3 4 5 
Χειροτέρευσε 

     
Βελτιώθηκε 

 

 

19.  Την επόµενη 3ετία θεωρείτε ότι η πορεία του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρησή 

στην οποία εργάζεστε  στην Ελλάδα θα είναι: 

1 2 3 4 5 
Αρνητική 

     
Θετική
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20. Την επόµενη 3ετία θεωρείτε ότι η σχετική θέση της επιχείρησης στην οπιία εργάζεστε σε 

σχέση µε τον κλάδο που αυτή ανήκει θα :  

1 2 3 4 5 
Χειροτερεύσει 

     
Βελτιωθεί 

 

21.  Ποια θεωρείτε τα πιο ισχυρά (5) και ποια τα πιο αδύναµα σηµεία (1) της επιχείρησής σας;  

Α.Α.  1 2 3 4 5 

1 Η ποιότητα του προϊόντος      

2 Το είδος του προϊόντος      

3 Το προσωπικό της επιχείρησης      

4 Ο τόπος εγκατάστασης      

5 Το µέγεθος της αγοράς      

6 Το δίκτυο διανοµής      

7 Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση      

8 Οι τιµές πώλησης      

9 Το επίπεδο οργάνωσης και 

διοίκησης της επιχείρησης 

     

10 Άλλο (προσδιορίστε 

………………………………) 

     

11 Άλλο (προσδιορίστε 

………………………………) 

     

 

 

22. Πόσο πιθανό θεωρείτε να χάσετε τη δουλειά σας στην επιχείρηση που εργάζεστε τώρα 

µέσα στα 2 επόµενα χρόνια?  

1 2 3 4 5 
Βέβαιο 

     
Απίθανο

 

 

23.   Πόσο έντονη (1 πολύ έντονη, 5-καθόλου έντονη) νοµίζετε ότι είναι η απειλή που 

προέρχεται από τους παρακάτω λόγους για να χάσετε τη δουλειά σας µέσα στα 2 επόµενα 

χρόνια?  

Α.Α.  1 2 3 4 5 
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1 Η µείωση του προσωπικού λόγω 

της µη καλής πορείας της 

επιχείρησης 

     

2 Το κλείσιµο της επιχείρησης      

3 Η εξαγορά ή συγχώνευση της 

επιχείρησης από/µε άλλη  

     

4 Η ηλικία µου      

5 Το επίπεδο εκπαίδευσής µου      

6 Η µείωση του προσωπικού λόγω 

της εισαγωγής νέων 

µηχανηµάτων/τεχνολογίας 

     

7 Η εγκατάσταση της επιχείρησης 

σε άλλη περιοχή 

     

8 Η αντικατάστασή µου από άλλο 

εργαζόµενο, νεοτέρο/πιο 

ειδικευµένο 

     

9 Οι προσωπικές µου σχέσεις µε 

τους υπεύθυνους της επιχείρησης 

     

10 Άλλο (προσδιορίστε 

………………………………) 

     

11 Άλλο (προσδιορίστε 

………………………………) 

     

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ- DELIVERABLE  WP 4, 5, 6.1 
 

ARTICLE 6: “WESTERN GREECE REGION INTEGRATED STRATEGY FOR EMPLOYMENT STIMULATION” 
 

109

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2006 

WISE: Western Greece Region Integrated Strategy for Employment Stimulation 

(Ολοκληρωµένη Στρατηγική για την προώθηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας)  

  

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΥΠ. ΦΟΡΕΑΣ:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

(ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Κ./ΣΚΟΥΡΑΣ ∆./ ΤΣΕΓΕΝΙ∆Η Κ.) 

 

 

COLUMN A: NUMBER 

Αριθµός 1-450 (ή ανάλογα µε τον τελικό αριθµό ερωτηµατολογίων που θα λάβουµε) 

 

COLUMN Β: REGION 

EL=ΗΛΕΙΑ 

A=ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

ACH=ΑΧΑΙΑ 

 

COLUMN C: POSITION 

Q1: Την περίοδο αυτή ποια είναι η θέση σας στην απασχόληση; 

1=Εργάτης 

2=∆ιοικητικός υπάλληλος 

3=∆ιευθυντικό στέλεχος 

-99= δεν αναφέρεται για κάποιο λόγο 

 

COLUMN D: SECTOR 

Q2: Κύριος τοµέας απασχόλησης 

1= Α 

2=C 

3=DA 
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4=DB-DN 

5=E 

6=F 

7=G 

8=H 

9=I 

10=J 

11=K 

12=L-Q 

13=∆εν έχει εργασθεί ποτέ 

-99= δεν αναφέρεται για κάποιο λόγο 

 

COLUMN E: GENDER 

Q3 Φύλο 

1= Γυναίκα 

2= Άνδρας 

-99=δεν αναφέρεται για κάποιο λόγο 

 

Q4. Ηλικία- Οικ.Κατάσταση 

COLUMN F: AGE (Ηλικία) 

Αριθµός σε έτη 

-99=δεν έχει απαντηθεί 

COLUMN G: MAR_STATUS (Οικ.Κατάσταση) 

1=Έγγαµος 

2=Άγαµος 

-99=δεν έχει απαντηθεί 

 

COLUMN H: EDUCAT 

Q5 Επίπεδο εκπαίδευσης 

1= ∆ηµοτικό 

2=Γυµνάσιο 

3=Λύκειο 

4=Πανεπιστήµιο 

5=Μεταπτυχιακοί τίτλοι 
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6=Ιδιωτική/δηµόσια µεταλυκειακή σχολή (ΙΕΚκλπ) 

-99=δεν έχει απαντηθεί 

 

 

COLUMN I: TRAINING 

Q6 Έχετε παρακολουθήσει κάποιο σεµινάριο κατάρτισης; 

1=Ναι      

2= Όχι  

-99= δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο 

COLUMN J: TRAINING1 (Εάν ναι, διευκρινίστε) 

1=Τεχνικό σεµινάριο και εξειδικευµένο στην παραγωγή των επιχειρήσεων 

2=Σχετικό µε επιχειρήσεις (µάνατζµεντ, λογιστική κλπ) 

3=∆ε σχετίζεται άµεσα µε τη λειτουργία των επιχειρήσεων 

-99= δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο 

 

Q7 Παρακαλώ σηµειώστε ό,τι από τα ακόλουθα ισχύει 

COLUMN K: HUMEMP1 (Είχα δική µου επιχείρηση πριν από αυτή την εργασία) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN L: HUMEMP2 (Εργαζόµουν ή ακόµη εργάζοµαι σε άλλη επιχείρηση στην ίδια 

περιοχή) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN M: HUMEMP3 (Εργαζόµουν σε άλλη επιχείρηση σε άλλη περιοχή) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN N: HUMEMP4 (Ήµουν άνεργος πριν από αυτή την εργασία) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN O: HUMEMP5 (Είχα άλλες υποχρεώσεις πριν από αυτή την εργασία) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN P: HUMEMP6 (Γεννήθηκα και µεγάλωσα στη περιοχή) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 
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2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN Q: HUMEMP7 (Είµαι µέλος σε αθλητικές λέσχες στη περιοχή) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN R: HUMEMP8 (Είµαι µέλος πολιτιστικών η άλλων συλλόγων και λεσχών 

(περιβαλλοντολογικές κ.α) στη περιοχή) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN S: HUMEMP9 (Συµµετέχω ενεργά στη τοπική διοίκηση) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN T: HUMEMP10 (Είµαι µέλος επαγγελµατικών επιµελητηρίων) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

 

COLUMN U: UNEMP 

Q8 Εάν πριν από την παρούσα εργασία σας υπήρξατε άνεργος πόσο χρόνο αναζητούσατε 

εργασία;(µήνες) 

Αριθµός σε µήνες 

-99= δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο 

 

COLUMN V: RE_STOP 

Q9 Εάν πριν από αυτή την εργασία δουλεύατε σε κάποια άλλη εργασία, ποιος ήταν ο λόγος 

που σταµατήσατε; 

1=Απολύθηκα 

2=Παραιτήθηκα 

3=Έληξε η σύµβασή µου 

4=Τελείωσε το έργο όπου εργαζόµουν 

5=Έκλεισε η επιχείρηση όπου εργαζόµουν 

6=Είχα δικιά µου επιχείρηση που έκλεισε 

7=Άλλο  

-99= δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο 

 

Q10. Ποιοι νοµίζετε ότι είναι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους βρήκατε εργασία; 
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COLUMN W: EMP1 (Η ηλικία µου) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN X: EMP2 (Η οικογενειακή µου κατάσταση) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN Y: EMP3 (Η κατάρτισή µου) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN Z: EMP4 (Το φύλο) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN AA: EMP5 (Οι γνωριµίες και η κοινωνική µου ζωή) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN AB: EMP6 (Η εντατική και µεθοδική αναζήτηση εργασίας) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN AC: EMP7 (Η µεγάλη ζήτηση του αντικειµένου µου στην αγορά) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN AD: EMP8 (Οι γενικές οικονοµικές συνθήκες στην αγορά) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN AE: EMP9 (Άλλο) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

 

Q11. Ποιοι νοµίζετε ότι είναι οι κυριότεροι λόγοι για να διατηρήσει κάποιος εργαζόµενος την 

εργασία του επί µακρό χρονικό διάστηµα (µέχρι 2απαντήσεις); 

COLUMN AF: REASONS1 (Εργατικότητα και συνέπεια) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε µε σειρά προτεραιότητας 1 

2= η απάντηση επιλέχθηκε µε σειρά προτεραιότητας 2 

3=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 
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COLUMN AG: REASONS2 (Συνεχής κατάρτιση) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε µε σειρά προτεραιότητας 1 

2= η απάντηση επιλέχθηκε µε σειρά προτεραιότητας 2 

3=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN AH: REASONS3 (Ευελιξία) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε µε σειρά προτεραιότητας 1 

2= η απάντηση επιλέχθηκε µε σειρά προτεραιότητας 2 

3=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN AI: REASONS4 (Οι γενικές οικονοµικές συνθήκες στην αγορά) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε µε σειρά προτεραιότητας 1 

2= η απάντηση επιλέχθηκε µε σειρά προτεραιότητας 2 

3=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN AJ: REASONS5 (Άλλο) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε µε σειρά προτεραιότητας 1 

2= η απάντηση επιλέχθηκε µε σειρά προτεραιότητας 2 

3=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

 

Q12 . Αναζητάτε τώρα άλλη εργασία η οποία να είναι:  

COLUMN AK: KI_EMP1 (Με καλύτερες αποδοχές) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN AL: KI_EMP2 (Πιο συναφής µε την ειδίκευσή µου) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN AM: KI_EMP3 (Άλλο) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN AN: KI_EMP4 (Όχι, δεν αναζητώ άλλη εργασία) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

 

COLUMN AO: LOC_CHA 

Q13.  Είσαστε διατεθειµένος/η να αλλάξετε τόπο διαµονής εάν βρείτε εργασία αλλού; 

1=Ναι  
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2=Οχι  

3=∆εν το έχω σκεφτεί 

-99= δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο 

 

COLUMN AP: UN_MO 

Q14. Η παρούσα θέση σας επιδοτείται; 

1=Ναι  

2=Οχι  

3=∆εν απαντώ 

-99= δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο 

 

Q15. Κατά την άποψή σας, ποια είναι τα µοναδικά εµπορικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

της περιοχής που πρέπει να χρησιµοποιηθούν στην προώθηση και τη δηµιουργία νέων 

θέσεων απασχόλησης;   

COLUMN AQ: CHA_PROM1 (Φύση) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN AR: CHA_PROM2 (Ιστορία) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN AS CHA_PROM3 (Αρχιτεκτονική) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN AT: CHA_PROM4 (Πολιτισµός, παράδοση και κληρονοµιά) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN AU: CHA_PROM5 (Φθηνό και ποιοτικό εργατικό δυναµικό) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN AV: CHA_PROM6 (Υπηρεσίες) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN AW: CHA_PROM7 (Υποδοµές και εγκαταστάσεις που προσφέρονται για 

επιχειρηµατική δραστηριότητα) 
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1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN AX: CHA_PROM8 (Άλλο) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

 

 Q16. Κατά την άποψή σας, τι µπορεί να κάνει η πολιτεία για να αυξήσει το ποσοστό των 

ανέργων που βρίσκουν δουλειά;    

COLUMN AY: RE_UNEMP1 (Να αυξήσει τις πηγές πληροφόρησης) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN AZ: RE_UNEMP2 (Να παράσχει ουσιαστική κατάρτιση και συνεχιζόµενη 

εκπαίδευση/ κατάρτιση) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN BA: RE_UNEMP3 (Να αυξήσει τις επιδοτήσεις για εργασία) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN BB: RE_UNEMP4 (Να συνδέσει όλες τις παροχές προς τις επιχειρήσεις µε αύξηση 

των θέσεων εργασίας) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN BC: RE_UNEMP5 (Να κάνει καλύτερους ελέγχους στους άνεργους) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN BD: RE_UNEMP6 (Να µειώσει τα επιδόµατα ανεργίας) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

COLUMN BE: RE_UNEMP7 (Άλλο) 

1=η απάντηση επιλέχθηκε 

2=η απάντηση δεν επιλέχθηκε 

 

COLUMN BF: SECT  
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Q17.  Την τελευταία 5ετία θεωρείτε ότι η πορεία του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρησή 

που εργάζεστε είναι: 

1=Αρνητική 

2 

3 

4 

5=Θετική  

-99=δεν απαντήθηκε 

 

COLUMN BG: SECT_PO 

Q18.   Την τελευταία 5ετία θεωρείτε ότι η σχετική θέση της επιχείρησης που εργάζεστε σε 

σχέση µε τον κλάδο που αυτή ανήκει:  

1=Χειροτέρευσε 

2 

3 

4 

5=Βελτιώθηκε  

-99=δεν απαντήθηκε 

 

COLUMN BH: SECT_FU 

Q19.  Την επόµενη 3ετία θεωρείτε ότι η πορεία του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρησή 

στην οποία εργάζεστε  στην Ελλάδα θα είναι: 

1=Αρνητική 

2 

3 

4 

5=Θετική  

-99=δεν απαντήθηκε 

 

COLUMN BI: BUS_SECT 

Q20. Την επόµενη 3ετία θεωρείτε ότι η σχετική θέση της επιχείρησης στην οποία εργάζεστε σε 

σχέση µε τον κλάδο που αυτή ανήκει θα :  

1=Χειροτερεύσει 

2 
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3 

4 

5=Βελτιωθεί 

-99=δεν απαντήθηκε 

 

Q21.  Ποια θεωρείται τα πιο ισχυρά (5) και ποια τα πιο αδύναµα σηµεία (1) της επιχείρησής 

σας;  

COLUMN BJ: BUS_CHA1 (Η ποιότητα του προϊόντος)  

1= Αδύναµα 

2 

3 

4 

5= Ισχυρά  

-99=δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο  

COLUMN BK: BUS_CHA2 (Το είδος του προϊόντος) 

1= Αδύναµα 

2 

3 

4 

5= Ισχυρά  

-99=δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο  

COLUMN BL: BUS_CHA3 (Το προσωπικό της επιχείρησης) 

1= Αδύναµα 

2 

3 

4 

5= Ισχυρά  

-99=δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο  

COLUMN BM: BUS_CHA4 (Ο τόπος εγκατάστασης)  

1= Αδύναµα 

2 

3 

4 

5= Ισχυρά  
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-99=δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο  

COLUMN BN: BUS_CHA5 (Το µέγεθος της αγοράς)  

1= Αδύναµα 

2 

3 

4 

5= Ισχυρά  

-99=δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο  

COLUMN BO: BUS_CHA6 (Το δίκτυο διανοµής)  

1= Αδύναµα 

2 

3 

4 

5= Ισχυρά  

-99=δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο  

COLUMN BP: BUS_CHA7 (Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση)  

1= Αδύναµα 

2 

3 

4 

5= Ισχυρά  

-99=δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο  

COLUMN BQ: BUS_CHA8 (Οι τιµές πώλησης)  

1= Αδύναµα 

2 

3 

4 

5= Ισχυρά  

-99=δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο  

COLUMN BR: BUS_CHA9 (Το επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης)  

1= Αδύναµα 

2 

3 

4 
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5= Ισχυρά  

-99=δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο  

COLUMN BS: BUS_CHA10 (Άλλο)  

1= Αδύναµα 

2 

3 

4 

5= Ισχυρά  

-99=δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο  

 

COLUMN BT: LOSS_PROB  

Q22. Πόσο πιθανό θεωρείτε να χάσετε τη δουλειά σας στην επιχείρηση που εργάζεστε τώρα 

µέσα στα 2 επόµενα χρόνια?  

1=Βέβαιο 

2 

3 

4 

5=Απίθανο 

-99=δεν απαντήθηκε 

 

Q23. Πόσο έντονη (1 πολύ έντονη, 5-καθόλου έντονη) νοµίζετε ότι είναι η απειλή που 

προέρχεται από τους παρακάτω λόγους για να χάσετε τη δουλειά σας µέσα στα 2 επόµενα 

χρόνια?  

COLUMN BU: LOSS_THREAT1 (Η µείωση του προσωπικού λόγω της µη καλής πορείας της 

επιχείρησης) 

1= Πολύ έντονη 

2 

3 

4 

5= Καθόλου έντονη  

-99=δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο  

COLUMN BV: LOSS_THREAT2 (Το κλείσιµο της επιχείρησης)  

1= Πολύ έντονη 

2 
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3 

4 

5= Καθόλου έντονη  

-99=δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο  

COLUMN BW: LOSS_THREAT3 (Η εξαγορά ή συγχώνευση της επιχείρησης από/ µε άλλη)  

1= Πολύ έντονη 

2 

3 

4 

5= Καθόλου έντονη  

-99=δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο  

COLUMN BX: LOSS_THREAT4 (Η ηλικία µου)  

1= Πολύ έντονη 

2 

3 

4 

5= Καθόλου έντονη  

-99=δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο  

COLUMN BY: LOSS_THREAT5 (Το επίπεδο εκπαίδευσής µου)  

1= Πολύ έντονη 

2 

3 

4 

5= Καθόλου έντονη  

-99=δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο  

COLUMN BZ: LOSS_THREAT6 (Η µείωση του προσωπικού λόγω της εισαγωγής νέων 

µηχανηµάτων/ τεχνολογίας)  

1= Πολύ έντονη 

2 

3 

4 

5= Καθόλου έντονη  

-99=δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο  
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COLUMN CA: LOSS_THREAT7 (Η εγκατάσταση της επιχείρησης σε άλλη περιοχή)  

1= Πολύ έντονη 

2 

3 

4 

5= Καθόλου έντονη  

-99=δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο. 

COLUMN CB: LOSS_THREAT8 (Η αντικατάστασή µου από άλλο εργαζόµενο, νεότερο/ πιο 

ειδικευµένο)  

1= Πολύ έντονη 

2 

3 

4 

5= Καθόλου έντονη  

-99=δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο. 

COLUMN CC: LOSS_THREAT9 (Οι προσωπικές µου σχέσεις µε τους υπεύθυνους της 

επιχείρησης)  

1= Πολύ έντονη 

2 

3 

4 

5= Καθόλου έντονη  

-99=δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο. 

COLUMN CD: LOSS_THREAT10 (Άλλο)  

1= Πολύ έντονη 

2 

3 

4 

5= Καθόλου έντονη  

-99=δεν απαντήθηκε για κάποιο λόγο. 

 

 

 


