
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με επιτυχία ξεκίνησε και συνεχίζεται το Έργο «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, 

της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη 

Δυτική Αθήνα», κατά τη διάρκεια του οποίου προβλέπεται η υλοποίηση ερευνών στα 

ακόλουθα πεδία (9 έρευνες, με 2 επαναλήψεις έκαστη):  

1. «Επιθετικές ή προωθημένες καινοτομίες» (disruptive innovation) που συνδέονται με 

έξυπνες πόλεις και οι επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες. 

2. H διεύρυνση των ψηφιακών συναλλαγών και οι επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε 

νέες ειδικότητες. 

3. Αξιοποίηση της βιωματικής εμπειρίας και της οικονομίας της φήμης (reputation economy). 

4. Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ΙΟΤ στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες 

ειδικότητες. 

5. Αξιοποίηση των δραστηριοτήτων διαμοιρασμένης οικονομίας και δραστηριοτήτων peer-

to-peer (διομότιμες αγορές) και οι επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες 

ειδικότητες. 

6. Αξιοποίηση των δραστηριοτήτων της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας. 

7. Αξιοποίηση των δραστηριοτήτων του σύγχρονου on-line-marketing και των εφαρμογών 

internet analytics  κλπ.. 

8. «Ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας» (Digitalization on the Labour Market) και επιπτώσεις 

στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες. 

9. Απασχόληση με καθεστώς μη-εξαρτημένης εργασίας, “ανεξάρτητων εργολάβων” κ.λπ., που 

εντάσσονται στην αποκαλούμενη “οικονομία gig” (gig economy) και οι επιπτώσεις στις 

δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες. 

Το έργο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης στον 

τομέα της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα, ενώ τα αποτελέσματα του έργου θα 

αξιοποιηθούν από τον ΑΣΔΑ για την προώθηση πρωτοβουλιών και την εξειδίκευση 

παρεμβάσεων που αφορούν τη βελτίωση των δεξιοτήτων, των ευκαιριών και των 

δυνατοτήτων πρόσβασης των ανέργων στην αγορά εργασίας της Δυτικής Αθήνας και την 

ανάδειξη της Δυτικής Αθήνας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού. 

Οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας και η 

ταυτότητα των επιχειρήσεων που θα απαντήσουν θα χαρακτηριστεί ως απόρρητη από τον 

Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλείστε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου info@asda.gr 

Το έργο εντάσσεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Δυτικής 

Αθήνας με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με 

αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020» και 

συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. 
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