
 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με επιτυχία υλοποιήθηκε η έρευνα με θέμα: «Αξιοποίηση των δραστηριοτήτων 

διαμοιρασμένης οικονομίας και δραστηριοτήτων peer-to-peer (διομότιμες αγορές) 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».  

Οι Peer-to-Peer κοινότητες ηλεκτρονικού εμπορίου είναι κοινώς αντιληπτές ως ένα 

περιβάλλον που προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες μα και αξιοσημείωτες απειλές. Η ανωνυμία 

μεταξύ των συναλλασσομένων καθώς και οι συνήθως μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, 

δημιουργούν ανησυχίες σχετικά με την εύρυθμη διεξαγωγή των συναλλαγών.  

Οι μεγάλες πλατφόρμες παγκοσμίως επενδύουν σταθερά με κοινό στόχο τη διείσδυση σε 

άλλες αγορές. Πλατφόρμες όπως Airbnb και Uber συνεχίζουν να εξελίσσονται και παράλληλα 

με αυτές καλλιεργούνται νεοσύστατες επιχειρήσεις, όπως η Blablacar. Η κλιμάκωση αυτή 

επιφέρει γρήγορα αποτελέσματα με εμφανή δραστηριότητα. Οι πλατφόρμες peer-to -peer 

μεταφοράς και διαμονής ήταν οι τομείς με την μεγαλύτερη ανάπτυξη στην ανταλλακτική 

οικονομίας. Οι κατά παραγγελία υπηρεσίες έχουν διανύσει την ταχύτερη ανάπτυξη και 

οδηγείται από την αυξανόμενη δημοτικότητα των online πλατφόρμων που προσφέρουν 

υπηρεσίες παράδοσης έτοιμων τροφίμων, όπως Deliveroo, ή DIY υπηρεσίες tasksharing, όπως 

του Taskrabbit. Στην χώρα μας (και σε μεγάλο βαθμό στην Αττική) έχει αναπτυχθεί ως τμήμα 

της οικονομίας του διαμοιρασμού η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων. 

Στο πλαίσιο έρευνας εξετάστηκε η αξιοποίηση των δραστηριοτήτων διαμοιρασμένης 

οικονομίας και των δραστηριοτήτων peer-to-peer στη Δυτική Αθήνα, και οι χωρο-κοινωνικές 

επιπτώσεις της (διομότιμες αγορές), ο βαθμός συνεισφορά τους στα εισοδήματα αλλά και οι 

επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων και σε νέες ειδικότητες προκειμένου να καλυφθούν οι 

νέες ανάγκες και να αξιοποιηθούν οι νέες ευκαιρίες. 

Τα βασικά ευρήματα είναι:  

 

υπάρχει η αίσθηση ότι αυτή η νέα μορφή οικονομίας είναι σίγουρα το μέλλον για μεγάλη μερίδα δραστηριοτήτων 

χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της πολλές φορές χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε 

υπάρχει η διάθεση για περαιτέρω εκπαίδευση προκειμένου να ανταπεξέλθουν οι επιχειρήσεις στις νέες προκλήσεις 

η βοήθεια της πολιτείας κρίνεται απαραίτητη 

υπάρχει διαφοροποίηση στην προσέγγιση ανάλογα με το πόσο εξοικειωμένοι είναι με τις νέες τεχνολογίες ήδη καιδεν παίζει 
ιδιαίτερο ρόλο η περιοχή δραστηριοποίησης 



 

 

 
Αναλυτικότερα: 
«Εκτίμηση Υφιστάμενης κατάστασης» 

 

 

«Δεξιότητες που απαιτούνται για την βέλτιστη αξιοποίηση του μοντέλου και των εφαρμογών και των δυνατοτήτων 

των peer-to-peer (διομότιμων αγορών) / της διαμοιρασμένης οικονομίας – Ποιες από αυτές καλύπτονται από το 

τρέχον σύστημα εκπαίδευσης κατάρτισης και ποιες λείπουν. Πιθανές εξειδικεύσεις / νέες ειδικότητες που θα 

απαιτηθούν»

 

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. 

Η γενική εκτίμηση ήταν ότι η συγκεκριμένη αγορά είναι σε άνθηση, είναι δηλαδή το μέλλον και η οικονομία κινείται προς
αυτή την κατεύθυνση. Έγινε αναφορά στις start up που δημιουργούν νέες επιθυμίες. Εκφράστηκε επίσης η άποψη ότι γίνεται
αλλαγή του μοντέλου της οικονομίας, με άνοιγμα επαγγελμάτων, είσοδο νέων επαγγελματιών και αύξηση του ανταγωνισμού
και του επιπέδου των υπηρεσιών.

Ενώ είναι υπέρ και αναγνωρίζουν ότι οι δραστηριότητες προυπήρχαν, θεωρούν ότι η αλλαγή ήταν απότομη και άγνωστη και
για αυτό φοβίζει. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με το ότι δεν είναι εύκολος ο διαχωρισμός των τεχνολογικών εξελίξεων με τη νέα
κατάσταση που διαμορφώθηκε λόγω της πανδημίας. Έγιναν επίσης αναφορές στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
μεγαλύτερες ηλικίες και στην έλλειψη ενημέρωσης και τεχνολογικής υποδομής.

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι πολύ πίσω σε σχέση με το εξωτερικό (τεχνολογία, νοοτροπία, νέοι τρόποι 
αγορών, κάρτες, διαδίκτυο). Αντίθετα όσοι έχουν ζήσει στο εξωτερικό πιστεύουν ότι πάμε πολύ καλά.

Πιθανά προβλήματα και ιεράρχησή τους από άποψη 
κρισιμότητας ή/και χρόνου εμφάνισης

Τέσσερα ήταν τα βασικά προβλήματα που
αναδείχθηκαν από την συζήτηση:

•τεχνολογικές υποδομές 

•ταχύτητα internet

•γνώση αγγλικών

•εξοικείωση με τη χρήση καρτών

Απαιτείται ένα 
επίπεδο γενικής 
μόρφωσης, και 
κυρίως βασικές 

γνώσεις υπολογιστών 
και γνώσεις 

επικοινωνίας. 
Σημαντική κρίνεται η 
επιθυμία για γνώση 

και η 
προσαρμοστικότητα. 

Ανασταλτικοί 
παράγοντες η ηλικία 
αλλά και η έλλειψη 
γνώσης αγγλικών. 

Είπαν:

«Όλα θα έχουν να κάνουν με τον υπολογιστή σε λίγο καιρό»

«Σκέφτομαι αυτούς που δεν ξέρουν αγγλικά. Ούτε το κουμπί του υπολογιστή δε θα μπορούν να ανοίξουν»

«θεωρώ ότι οι ακόμα και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι που έχουν smartphone έχουν μάθει να 
λειτουργούν πολλές εφαρμογές του και εξοικειώνονται με τον καιρό»

«Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας θα δυσκολευτούν, ωστόσο αυτοί που είναι μικρότερης ηλικίας θα πρέπει 
να το δουν ως ευκαιρία εξέλιξης»

« Εδώ έχουμε μόνο tablet στο ταξί και δεν μπορούμε και πώς να συνεννοηθούμε και με τους τουρίστες»

«Οι υπολογιστές έχουν γίνει οι καλύτερο φίλοι των ανθρώπων»

«Πιστεύω ότι ακόμα και οι άνθρωποι που έχουν ήδη smartphone δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις 
δυνατότητες του, πέραν των βασικών»

«Εάν καταλάβει ο κόσμος ότι η νέα τεχνολογία θα αυξήσει την ποιότητα ζωής τους θα θέλει να μάθει να τη 
χειρίζεται»

«Θεωρώ ότι οι νέες τεχνολογίες όσο πάει γίνονται όλο και πιο εύχρηστες για τον απλό κόσμο»

mailto:info@asda.gr

