
 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με επιτυχία υλοποιήθηκε η έρευνα με θέμα: «Επιθετικές ή προωθημένες καινοτομίες» 

(disruptive innovation) που συνδέονται με έξυπνες πόλεις και οι επιπτώσεις στις δεξιότητες 

ανέργων ή σε νέες ειδικότητες, του Έργου «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της 

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

Δυτική Αθήνα». 

Η έρευνα εστίασε στην εκτίμηση των αναγκών σε μελλοντικές ειδικότητες και δεξιότητες από 

τις ίδιες τις επιχειρήσεις και στην προσέγγιση απόκτησης αυτών των δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, όλων των ηλικιών με στόχευση –μεταξύ άλλων- την 

υποστήριξη της «ενεργού γήρανσης», ώστε οι άνεργοι των 50 ετών να βρουν τα επόμενα 

χρόνια δουλειά με ίδιες ευκαιρίες με ανέργους μικρότερων ηλικιών. 

Τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται ως εξής:  

 

«Με τα νέα τεχνολογικά δεδομένα 

που εξελίσσονται, οι απόψεις είναι 

μοιρασμένες, με μια μικρή υπεροχή 

των  απαντήσεων που εκτιμούν 

αύξηση των θέσεων εργασίας» 

 

 

 

 

 

 

«Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (άνω του 

46%) εκτιμά ότι για την κάλυψη των νέων 

τεχνολογικών αναγκών θα απαιτηθούν 

στελέχη/εργαζόμενοι με ειδικότητες/γνώσεις 

σχετικές με την πληροφορική και το διαδίκτυο, 

ενώ ένα ποσοστό 8,5% θεωρεί ότι θα 

απαιτηθούν ειδικότητες με γνώσεις σε νέες 

τεχνολογίες και ένα ποσοστό 5,2% με γνώσεις 

e-shop, digital marketing, social media» 
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«Η πλειοψηφία των ερωτώμενων 

εκτιμά ότι η χρήση του διαδικτύου 

θα επηρεάσει θετικά την 

επιχειρηματικότητα (44%). Ένα 

ποσοστό  της τάξης του 27% 

εμφανίζεται απαισιόδοξο, αφού 

εκτιμά ότι θα επιφέρει μείωση, ενώ 

το 29% εκτιμά ότι δεν θα επηρεάσει 

με κάποιο τρόπο» 

 

 

 

Χωρική αποτύπωση απαιτήσεων σε νέες ειδικότητες για την κάλυψη των νέων 

τεχνολογικών αναγκών 

 

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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