
 

 

 

Συμμετοχή σε έρευνα για την πρόβλεψη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας στον 

τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 

 

Αγαπητέ/ή,  

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, εντείνοντας τις προσπάθειές της για τη στήριξη της τοπικής αγοράς εργασίας και 

των τοπικών επιχειρήσεων, έχει προχωρήσει στην σύσταση «Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των 

Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» (https://www.pde-mae.gr) στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων». 

Η σύσταση του εν λόγω Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητάς της ως προς 

την παρακολούθηση και διάγνωση των αναγκών του τοπικού παραγωγικού συστήματος, καθώς και των τάσεων 

που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας. Απώτερος στόχος του Μηχανισμού είναι η συμβολή του στον ορθό 

σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε η Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδος να καταφέρει αφενός να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων για ένα καταλλήλως 

καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, και αφετέρου να προβεί, μέσω καταλλήλως διαμορφωμένων 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των ανέργων για την 

ομαλή ανάπτυξη και ένταξή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.   

Σε αυτό το πλαίσιο διεξάγεται έρευνα για την «Πρόβλεψη των δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας στον τομέα της 

Γαλάζιας Οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» από την εταιρεία, ανάδοχο του έργου, EEO Group A.E.. Η 

συμμετοχή σας στην έρευνα θα συμβάλλει καθοριστικά στη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών ως προς 

τις θέσεις εργασίας που πρόκειται να δημιουργηθούν το επόμενο διάστημα στον εν λόγω τομέα και των 

συνδεόμενων με αυτές δεξιοτήτων που πρέπει να κατέχει ή/και να καλλιεργήσει το ανθρώπινο δυναμικό της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος1.  

Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, το οποίο μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (Link),  

απαιτούνται μόνο λίγα λεπτά: https://forms.gle/wBDAsih6CUHgpSYx5 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή περαιτέρω διευκρίνιση όσον αφορά την έρευνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο  

email: info@eeogroup.gr 

 

 
1 Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν απόλυτα εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικούς λόγους. Η εταιρία EEO GROUP A.E. ανάδοχος του 
έργου και εκτελών την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της δικαιούχου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Υπεύθυνη Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων), έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και συμμορφώνεται με όλες τις νομικές 
και κανονιστικές υποχρεώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. 

https://www.pde-mae.gr/
https://forms.gle/wBDAsih6CUHgpSYx5

