
 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ολοκληρώθηκε η έρευνα με θέμα: «H διεύρυνση των ψηφιακών συναλλαγών 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 στο κατά πόσο στην περιοχή παρέμβασης μπορεί να προχωρήσει η 

διεύρυνση των ψηφιακών συναλλαγών αφού υπάρχει μεγάλο χάσμα σε σχέση με το μέσο όρο 

της Ευρώπης αλλά και τις επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει στις δεξιότητες ανέργων 

διεύρυνση των ψηφιακών συναλλαγών. 

Τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται ως εξής:  

«Η αύξηση των συναλλαγών με πλαστικό 

χρήμα φαίνεται να έχει ωφελήσει τις 

επιχειρήσεις της περιοχής, αφού το 18% 

δηλώνει ότι την έχει ωφελήσει πολύ, ενώ το 

30% αρκετά. Αρνητικά απάντηση (καθόλου) 

έδωσε το 22% των ερωτώμενων του 

δείγματος» 

 

 

 

 

 

 

 

«Από την έρευνα προκύπτει σαφώς ότι 

την τελευταία πενταετία έχουν αυξηθεί 

οι ψηφιακές συναλλαγές, αφού καμία 

αύξηση δηλώνει μόλις το 8% των 

ερωτώμενων, ενώ το μεγαλύτερο 

ποσοστό δηλώνει αρκετά μεγάλη και 

πολύ μεγάλη αύξηση»  
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«Από την έρευνα προκύπτει ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των 

επιχειρήσεων πιστεύουν ότι το 

mobilepayment και το 

mobilebanking θα τις ωφελήσει 

/ενισχύσει οικονομικά (αθροιστικά 

πάνω από το 50% απάντησε 

σίγουρα ναι και μάλλον ναι), αλλά 

το ένα τρίτο των ερωτώμενων έχει 

αρνητική γνώμη (δηλώνει όχι και 

μάλλον όχι).» 

 

 

 

 

 

 

«Αναφορικά με την μεταβολή 

(αύξηση / μείωση) του πλήθους 

των επιχειρήσεων λόγω της χρήσης 

ψηφιακών συναλλαγών, δεν 

προκύπτει κάποια σαφής τάση επί 

του συνόλου, καθώς το 34% των 

ερωτώμενων δεν εκτιμά ότι θα 

επέλθει κάποια μεταβολή, ενώ τα 

ποσοστά που συγκεντρώνουν οι 

απαντήσεις "μάλλον μείωση" και 

"μάλλον αύξηση" είναι πολύ 

κοντινά (26% και 23% αντίστοιχα)» 

 

 

 

 

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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