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Στ. Αρναουτάκης: Η Περιφέρεια Κρήτης αξιοποιεί τα ευρήματα του πρώτου 

Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας στην Ελλάδα 

για να σχεδιάσει προγράμματα για τη νέα προγραμματική περίοδο. 
  

Παρουσιάστηκε η αναλυτική έκθεση για την κατάσταση της Αγοράς Εργασίας 

στην Κρήτη μέσα από τον Περιφερειακό Μηχανισμό Παρακολούθησης της 

Αγοράς Εργασίας που υλοποιεί η Μονάδα Ερευνών Αγοράς και 

Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
  

  

Η Περιφέρεια Κρήτης πρώτη σε επίπεδο χώρας διαθέτει στοιχεία για τις επιπτώσεις 

της πανδημίας COVID-19 στην τοπική αγορά εργασίας, μέσα από τον Περιφερειακό 

Μηχανισμό Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας που υλοποιεί σε συνεργασία με 

τη Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας της Κρήτης 

είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό έργο μεγάλης κλίμακας που λειτουργεί τα τελευταία 

χρόνια στο νησί, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014- 

2020»και αποτελεί τον πρώτο Περιφερειακό Μηχανισμό για την Αγορά Εργασίας 

στην Ελλάδα. Αντικείμενο του είναι η διαχρονική και πολύ-επίπεδη παρακολούθηση 

των τάσεων και η διάγνωση των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας σε επίπεδο 

Περιφέρειας Κρήτης. 

  

Η αναλυτική Έκθεση για την κατάσταση της Αγοράς Εργασίας το 2020, 

παρουσιάστηκε σήμερα στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη. Η έκθεση, 

εκτός τα στοιχεία που καταγράφει κάθε έτος τα τελευταία τέσσερα χρόνια, περιέχει 

μια ειδική, νέα ενότητα που αποτυπώνει τις συνθήκες που διαμορφώνονται την 

περίοδο της πανδημίας. 

Έτσι η Περιφέρεια Κρήτης είναι η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα που έχει 

 αναλυτικά δεδομένα για όλες τις παραμέτρους των επιπτώσεων της πανδημίας στην 

αγορά εργασίας το 2020, διαθέτοντας δεδομένα πολιτικής ανάλυσης (data policy), 

που θα συμβάλουν στο σχεδιασμό περαιτέρω στοχευμένων δράσεων σε περιφερειακό 

επίπεδο. 

  

Στη συνάντηση, μέλη της Ομάδας Έργου (Μ. Ταρουδάκης, Ν. Παπαδάκης, Μ. 

Βέργης) παρουσίασαν στον Περιφερειάρχη Κρήτης τα βασικά ευρήματα της έρευνας, 

παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης 

Έφης Κουτεντάκη, του Aντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, 

Εμπορίου, Καινοτομίας  και Κοινωνικής Οικονομίας Αντώνη Παπαδεράκη, των 

Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητών, Γιώργου Κοσιώρη, 

Δημήτρη Μυλωνάκη και Μιχάλη Παυλίδη, της Προϊσταμένης Διαχειριστικής Αρχής 

Μαρίας Κασωτάκη, της Διευθύντριας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Χρύσας 

Δασκαλάκη και της Διευθύντριας Ανάπτυξης Μάρως Αντωνακάκη. 

  

Να σημειωθεί πως το πρωτοπόρο για τα εθνικά δεδομένα έργο του Περιφερειακού 

Μηχανισμού, συντονίζεται από τριμελή Ομάδα Διοίκησης του Έργου (ΟΔΕ), που 



αποτελείται από τους Καθηγητή Μιχάλη Ταρουδάκη (ΕΥ), Καθηγητή Νίκο 

Παπαδάκη και Καθηγητή Βαγγέλη Τζουβελέκα. Η Ομάδα έργου είναι 

διεπιστημονική, κι αποτελείται από Καθηγητές και Ερευνητές από διάφορα Τμήματα 

του Πανεπιστημίου Κρήτης (συμπεριλαμβανομένων των: Καθηγήτριας Σοφίας 

Τριλίβα, Δρ Κωστή Πηγουνάκη, Δρ Μανώλη Βέργη, Δρ Μαρίας Δρακάκη, Δρ. 

Ιωσήφ Καυκαλά κ.ά.), όπως και εξωτερικούς συνεργάτες. 

  

Η εικόνα της αγοράς εργασίας της Κρήτης τα τελευταία χρόνια (2017-2019) εμφάνιζε 

βελτιώσεις. Το 2020 η κατάσταση φαίνεται να μεταβάλλεται έντονα λόγω των 

επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19. Για το εργατικό δυναμικό καταγράφεται 

μια νέα εργασιακή κατάσταση, εκείνη της προσωρινής αναστολής εργασίας λόγω 

πανδημίας, επιτείνοντας την ευαλωτότητα στην οποία είχε περιέλθει λόγω της 

οικονομικής κρίσης. Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι (47%) στην Κρήτη διέκοψαν 

(κυρίως προσωρινά) την εργασία τους κατά την πρώτη εφαρμογή μέτρων 

αντιμετώπισης της πανδημίας, ενώ παράλληλα μεγάλο μέρος του εργατικού 

δυναμικού υποστηρίζει ότι η θέση του ως προς την αναζήτηση εργασίας ή την 

διατήρηση της υπάρχουσας θέσης του έχει πληγεί. Ως προς τη σύνθεση του εργατικού 

δυναμικού, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αποτελούν το 

45% των εργαζομένων, ενώ το 55% του δείγματος εργάζονται ως υπάλληλοι - 

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας. 

  

Ως προς τους ανέργους, 9 στους 10 θεωρούν ότι η προοπτική εύρεση εργασίας έχει 

δυσκολέψει ή έχει γίνει ακατόρθωτη. Ένας μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων στην 

Κρήτη, βρέθηκαν αντιμέτωπες με μειώσεις στο ωράριο λειτουργίας τους και κατά 

συνέπεια μείωση του τζίρου τους σε σχέση με το 2019. Ιδιαίτερα, επλήγησαν 

επιχειρήσεις και εργαζόμενοι στους τομείς του τουρισμού, της εστίασης και του 

λιανεμπορίου. 

  

Στη διάρκεια της συνάντησης από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη τονίστηκε 

ότι η Περιφέρεια Κρήτης αξιοποιεί τα ευρήματα του μηχανισμού, ο οποίος αποτελεί 

καλή πρακτική σε εθνικό επίπεδο. 

Και επεσήμανε ότι με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται στοχευμένες πολιτικές προς την κατεύθυνση της τόνωσης της αγοράς 

εργασίας και της συνεχούς κατάρτισης των εργαζομένων. «Η Περιφέρεια Κρήτης 

αξιοποιεί τα ευρήματα του πρώτου Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης 

Εργασίας στην Ελλάδα για να σχεδιάσει προγράμματα για τη νέα προγραμματική 

περίοδο», ανέφερε ο κ. Αρναουτάκης. 

  

  

Αναλυτικά τα ευρήματα του Περιφερειακού Μηχανισμού είναι ήδη αναρτημένα: 

http://mpaecrete.soc.uoc.gr/ κι ειδικότερα για την Έκθεση για την Αγορά Εργασίας το 

2020 

βλ: http://mpaecrete.soc.uoc.gr/wp-

content/uploads/2021/04/Deliverable_2_4_final_web.pdf 
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