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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τα αποτελέσματα του Μηχανισμού
Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας για το δεύτερο εξάμηνο του
2016. Ο Μηχανισμός Διάγνωσης που θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ακολουθεί
συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης (Υπουργείο Εργασίας-ΕΙΕΑΔ, 20161), εγκεκριμένο
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει εκτενές και συνεχώς
διευρυνόμενο δίκτυο φορέων που συμβάλλουν με εισροές στον Μηχανισμό ενώ
ταυτόχρονα αξιοποιούν τις εκροές αυτού.
Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)
υλοποιεί το επιστημονικό έργο του Μηχανισμού Διάγνωσης. Συνεργάζεται με το
Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Παιδείας, τις Περιφέρειες, τους κοινωνικούς
εταίρους, τον ΟΑΕΔ, την ΕΛΣΤΑΤ, το Σύστημα Εργάνη και άλλους φορείς στο
πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης για την συγκέντρωση των απαραίτητων
δεδομένων, την ανάλυσή τους και την καταγραφή προτάσεων πολιτικής για την
ενίσχυση της απασχόλησης, την καταπολέμηση της ανεργίας, την ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας και του ανθρώπινου δυναμικού. Βασικός στόχος του
Μηχανισμού Διάγνωσης είναι η παροχή αξιόπιστης και συστηματικής
πληροφόρησης για τα μεγέθη της αγοράς εργασίας. Η πληροφόρηση αυτή
απευθύνεται στον πολίτη και την πολιτεία και δύναται να συμβάλει στον
σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών. Η παρούσα συνοπτική έκθεση και τα
συνοδευτικά κείμενα του Μηχανισμού Διάγνωσης εκδίδονται για τέταρτη φορά
από τη σύσταση και λειτουργία του Μηχανισμού Διάγνωσης, στο πλαίσιο της
παροχής εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων από τον Μηχανισμό.
Η συνεχής ανάπτυξη του Μηχανισμού Διάγνωσης έχει οδηγήσει σε
διεύρυνση των παραδοτέων που παράγονται αλλά και σε εμβάθυνση
συγκεκριμένων θεμάτων. Η διεύρυνση αφορά την παραγωγή αποτελεσμάτων σε
αναλυτικότερες κωδικοποιήσεις, την αξιοποίηση διαφορετικών πηγών
δεδομένων και την πραγματοποίηση εξειδικευμένων αναλύσεων. Δημιουργείται
δηλαδή σταδιακά ένας όγκος αναλύσεων που δεν είναι δυνατόν να ενσωματωθεί
πλήρως σε μια έκθεση. Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται συνοπτικά οι
αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί το β΄ εξάμηνο του 2016 και ο
ενδιαφερόμενος αναγνώστης παραπέμπεται για αναλυτικότερες πληροφορίες
στο αναλυτικό κείμενο κάθε επιμέρους παραδοτέου (συνοδευτικά κείμενα).
Η δημιουργία και η ανάπτυξη του Μηχανισμού Διάγνωσης είναι
αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και δεδομένης της πεποίθησης ότι η
υιοθέτηση αυτής της συλλογικότητας αποτελεί τη μόνη εγγύηση για τη
διασφάλιση της βιωσιμότητας και περαιτέρω ανάπτυξης του Μηχανισμού, θα
θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμβάλλουν στη συλλογική αυτή
προσπάθεια. Αρχικά απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες στο Υπουργείο Εργασίας
για την πολύπλευρη στήριξη και εποπτεία του έργου και στη διοίκηση και το
προσωπικό του ΕΙΕΑΔ για την ουσιαστική στήριξη και συμβολή σε διάφορους
τομείς του έργου. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί η συμβολή της Ευρωπαϊκής
1

Το Σχέδιο Δράσης εγκρίθηκε τον Μάιο του 2015 και αναθεωρήθηκε τον Ιανουάριο του 2016.
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Επιτροπής στον σχεδιασμό και στη χρηματοδότηση του έργου καθώς και η
συνεργασία με το Cedefop, που στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που
διαθέτει ο ευρωπαϊκός αυτός φορέας στο θέμα της διερεύνησης των αναγκών
σε δεξιότητες και επαγγέλματα και γενικότερα σε θέματα επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ευχαριστούμε επίσης την Επιστημονική Επιτροπή,
που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Εργασίας και που απαρτίζεται από
εξειδικευμένους επιστήμονες στο αντικείμενο του Μηχανισμού Διάγνωσης, για
τα σχόλια και τις επισημάνσεις της επί προγενέστερων παραδοτέων. Η
συμμετοχή διαφόρων άλλων φορέων και η ανάπτυξη εποικοδομητικής
συνεργασίας μεταξύ μας θα πρέπει επίσης να επισημανθεί. Στον Μηχανισμό
Διάγνωσης συμβάλλουν το Υπουργείο Παιδείας και οι εποπτευόμενοι φορείς
του, το Υπουργείο Οικονομικών, ο ΟΑΕΔ, οι κοινωνικοί εταίροι και οι
Περιφέρειες. Η συνεργασία με τους ανωτέρω φορείς είναι συνεχής και καλύπτει
τόσο θέματα διακυβέρνησης, όσο και μεθοδολογικά ζητήματα και εδικές
αναλύσεις. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει για τους φορείς που παρέχουν τις
εισροές του Μηχανισμού Διάγνωσης και ειδικότερα την ΕΛΣΤΑΤ, το Σύστημα
Εργάνη και τον ΟΑΕΔ που παρέχουν συστηματικά δεδομένα που αξιοποιούνται
στις αναλύσεις του Μηχανισμού, χωρίς τα οποία θα ήταν αδύνατη η λειτουργία
του. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους πολίτες και φορείς που
επικοινωνούν τακτικά μαζί μας ζητώντας πληροφορίες για τον Μηχανισμό και
αναζητώντας γέφυρες με άλλα έργα ή δράσεις, τονίζοντας την ανάγκη
αξιοποίησης των παραγόμενων αναλύσεων. Οι επικοινωνίες αυτές συμβάλλουν
στη συνεχή βελτίωση και εξειδίκευση του Μηχανισμού.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ2
Η βασική στόχευση του Μηχανισμού Διάγνωσης συνίσταται στην
παραγωγή αξιόπιστων και αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων σε τακτικά χρονικά
διαστήματα σχετικά με τον δυναμισμό κλάδων, επαγγελμάτων και προσόντων
και ο εντοπισμός αναντιστοιχιών στις παραμέτρους αυτές σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο. Συμπληρωματικό στόχο αποτελεί ο εντοπισμός των
αναπτυξιακών προοπτικών και των προϋποθέσεων για την αξιοποίησή τους
στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης και στην
καταπολέμηση της ανεργίας, ειδικώς των ομάδων που πλήττονται βαρύτερα
από αυτή.
Η δημιουργία ενός Μηχανισμού που θα ανταποκρίνεται στην επίτευξη
των ανωτέρω στόχων δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση για πολλούς λόγους.
Αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένους εξ αυτών που μας έχουν απασχολήσει στον
σχεδιασμό της μεθοδολογίας και στην υλοποίηση των σχετικών αναλύσεων.
Αρχικά, το γενικότερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται στην
παρούσα περίοδο από μεγάλο βαθμό ασάφειας τόσο σε εθνικό όσο και σε
υπερεθνικό επίπεδο. Η ασάφεια αυτή δυσκολεύει τη διενέργεια ακόμα και
γενικών προβλέψεων όπως του συνολικού ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας,
Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη μεθοδολογική προσέγγιση του Μηχανισμού Διάγνωσης
μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης στο ΕΙΕΑΔ (2015γ).
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οδηγώντας ακόμα και διεθνείς οργανισμούς σε συχνές αναπροσαρμογές των
προβλέψεών τους. Ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού είναι η
υιοθέτηση σεναρίων, τα οποία οριοθετούν το εύρος των προσδιοριζόμενων
μεταβολών με βάση κάποια κριτήρια. Η εξέταση των μεταβολών στο πρόσφατο
παρελθόν αποτελεί επίσης έναν τρόπο «ασφαλούς εκτίμησης» των
βραχυχρόνιων εξελίξεων, με την προϋπόθεση ότι δεν θα επηρεάσει την
οικονομία και την αγορά εργασίας
κάποιος απρόβλεπτος παράγοντας.
Επιμέρους επιλογές προκύπτουν σχετικά με την προσέγγιση αυτή, όπως ο
χρονικός ορίζοντας βάσει του οποίου θα προσδιοριστούν οι αλλαγές στο
παρελθόν που θα αξιοποιηθούν για τις εκτιμήσεις των επερχόμενων εξελίξεων.
Γενικά είναι προτιμότερη η αξιοποίηση μεγαλύτερων χρονοσειρών. Εξαιτίας
όμως των ευρύτατων αναδιαρθρώσεων που συνέβησαν λόγω της κρίσης,
θεωρούμε ασφαλέστερη την εξέταση βραχυχρόνιων μεταβολών στην παρούσα
φάση, εκείνων που είναι οι πιο πρόσφατες.
Ο προσδιορισμός του δυναμισμού επαγγελμάτων, κλάδων και
προσόντων, αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα ακόμα και σε περιόδους με
μικρότερο αριθμό αναδιαρθρώσεων. Το μέγεθος της απασχόλησης δεν
προσδιορίζεται μονοδιάστατα από κάποιο άλλο μέγεθος. Αντιθέτως, τόσο το
ποσοτικό μέγεθος της απασχόλησης, και της ανεργίας, όσο και τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά τους αποτελούν το αποτέλεσμα της αλληλεπίδραση διαφόρων
παραμέτρων, που τελικά διαμορφώνουν τα μεγέθη αυτά και τα χαρακτηριστικά
τους. Κατά συνέπεια, ο ακριβής προσδιορισμός του δυναμισμού απαιτεί την
εξέταση κατά το δυνατόν περισσότερων παραμέτρων. Στις πρώτες φάσεις
ανάπτυξης του Μηχανισμού Διάγνωσης υιοθετήθηκε η πιο απλή προσέγγιση για
το θέμα αυτό και συγκεκριμένα ο καθορισμός του δυναμισμού επαγγελμάτων
και κλάδων στη βάση των μεταβολών των μεγεθών απασχόλησης. Η
προσέγγιση αυτή βασίστηκε στις μεταβολές του αριθμού απασχολουμένων,
υπολογισμένες με τα δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ
και των ροών μισθωτής απασχόλησης του Συστήματος Εργάνη του Υπουργείου
Εργασίας. Στην παρούσα φάση ανάπτυξης του Μηχανισμού Διάγνωσης
υιοθετούμε έναν ευρύτερο ορισμό του δυναμισμού των επαγγελμάτων,
καθοριζόμενο από τα μεγέθη της απασχόλησης, της ανεργίας, των μισθών, του
εκπαιδευτικού επιπέδου, της ηλικιακής διάρθρωσης του επαγγέλματος και
ποιοτικών χαρακτηριστικών της απασχόλησης. Η προσέγγιση αυτή υιοθετείται
προς το παρόν για την ανάλυση σε εθνικό επίπεδο ενώ θα υιοθετηθεί
μελλοντικά και για τις περιφερειακές αναλύσεις.
Στα παραδοτέα του Ιουνίου 20153 και του Δεκεμβρίου 20154, ο
δυναμισμός των επαγγελμάτων προσδιοριζόταν με βάση ένα δείκτη που
λαμβάνει υπόψη την απόλυτη και σχετική μεταβολή στην απασχόληση των
επαγγελμάτων (δείκτης Eurostat-OECD)5. Στο παραδοτέο του Ιουνίου 2016
δημιουργήθηκε ένας σύνθετος δείκτης δυναμισμού των επαγγελμάτων στον
οποίο συνυπολογίζονται εκτός από τη μεταβολή της απασχόλησης βάσει του
Βλ. ΕΙΕΑΔ (2015α) και ΕΙΕΑΔ (2015β).
Βλ. ΕΙΕΑΔ (2015δ).
5 Ο συγκεκριμένος δείκτης έχει δημιουργηθεί από την Eurostat και τον ΟΟΣΑ. Για
αναλυτικότερες πληροφορίες βλ. Eurostat-OECD Manual on Business Demography Statistics,
(2008), European Communities/OECD, p. 61.
3
4
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δείκτη Eurostat-OECD, η μεταβολή της ανεργίας, το εκπαιδευτικό επίπεδο, η
ηλικιακή διάρθρωση της απασχόλησης και η μεταβολή των μισθών. Στο παρόν
παραδοτέο ο σύνθετος δείκτης υπολογισμού του δυναμισμού των
επαγγελμάτων έχει εξελιχθεί και συνυπολογίζει εκτός των προαναφερθέντων
και στοιχεία που αφορούν την ποιότητα της εργασίας (μερική απασχόληση,
προσωρινή απασχόληση, εργασία σε βάρδιες, μισθωτή απασχόληση και
απλήρωτες υπηρερωρίες). Επίσης οι μεταβολές της απασχόλησης υπολογίζονται
σε όρους πλήρους απασχόλησης. Οι επιμέρους παράγοντες σταθμίζονται
οδηγώντας στη δημιουργία ενός σύνθετου δείκτη δυναμισμού των
επαγγελμάτων. Αναλυτικότερερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα
παρουσιάζονται στο σχετικό παραδοτέο (ΕΙΕΑΔ, 2016α). Η δημιουργία του
σύνθετου δείκτη με τους όρους που προαναφέρθηκαν στοχεύει στην
ακριβέστερη εκτίμηση του δυναμισμού των επαγγελμάτων. Επίσης ο
συγκεκριμένος δείκτης ενσωματώνει διάφορες παραμέτρους και επιτρέπει τον
υπολογισμό και ταξινόμηση των επαγγελμάτων με βάση τα επιμέρους κριτήρια,
αναλόγως των απαιτήσεων συγκεκριμένων χρηστών. Για τον λόγο αυτό
παρέχεται με τη μορφή διαδραστικής βάσης δεδομένων, την οποία μπορεί ο
ενδιαφερόμενος χρήστης να προσαρμόσει στις ιδιαίτερες ανάγκες
πληροφόρησης που έχει.
Ανεξαρτήτως των επιμέρους θεμάτων που αφορούν τις αναλύσεις, τρεις
βασικές αρχές που προσδιορίζουν τις μεθοδολογικές επιλογές του Μηχανισμού
Διάγνωσης είναι η ολιστική προσέγγιση, η σταδιακή ανάπτυξη του Μηχανισμού
Διάγνωσης που προσαρμόζεται στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και η
συνέργεια με διάφορους φορείς. Ο ολιστικός τρόπος προσέγγισης επιβάλλει την
αξιοποίηση διαφόρων πηγών δεδομένων και την χρησιμοποίηση διαφορετικών
τρόπων ανάλυσης. Μέχρι στιγμής αξιοποιούνται στον Μηχανισμό Διάγνωσης τα
δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, του Συστήματος Εργάνη, του ΟΑΕΔ, ποιοτικά και
ποσοτικά στοιχεία που συλλέγονται με πρωτογενείς έρευνες πεδίου (από τους
κοινωνικούς εταίρους, τις Περιφέρειες και το ΕΙΕΑΔ) και πιλοτικά τα στοιχεία
των Επιμελητηρίων που αφορούν την επιχειρηματικότητα. Η Έρευνα Εργατικού
Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ αποτελεί τη βασική πηγή που αξιοποιείται στις
αναλύσεις μας για διάφορους λόγους (αξιοπιστία, συγκρισιμότητα, κ.λπ.). Οι
λοιπές πηγές δεδομένων αξιοποιούνται συμπληρωματικά για την επίτευξη
ειδικών στόχων. Η σταδιακή ανάπτυξη του Μηχανισμού δημιουργεί τις
προϋποθέσεις δημιουργίας ενός συστήματος που θα ανταποκρίνεται καλύτερα
στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς εργασίας και τις ανάγκες
της πολιτείας. Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε τον τρόπο
ανάλυσης που εφαρμόζεται σε κάποια άλλη χώρα. Ακόμα όμως και τα πιο ώριμα
και αποτελεσματικά συστήματα διάγνωσης αναγκών δεν είναι εύκολο να
αναπαραχθούν σε διαφορετικό περιβάλλον, δεδομένων των διαφορετικών
εισροών και αναγκών σε εκροές σε κάθε περιβάλλον αλλά και λόγω της
διαφοροποίησης αρκετών παραμέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία του
συστήματος. Ασφαλώς αξιοποιείται η υπάρχουσα τεχνογνωσία στον τομέα της
διάγνωσης αναγκών αλλά η αξιοποίηση αυτή λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο
λειτουργίας του μηχανισμού. Τέλος, η συνέργεια με τους κοινωνικούς εταίρους,
τις Περιφέρειες και άλλους φορείς κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική
λειτουργία και ανάπτυξη του Μηχανισμού.
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3. Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζουμε μια συνοπτική εικόνα του
κοινωνικοοικονομικού πλαισίου εντός του οποίου θα αναπτυχθούν στις
επόμενες ενότητες οι ειδικότερες αναλύσεις που αφορούν στον Μηχανισμό
Διάγνωσης. Στα ακόλουθα 6 γραφήματα αποτυπώνονται ορισμένες σημαντικές
πτυχές για την αγορά εργασίας στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα. Αναλυτικότερες
αναλύσεις για τα θέματα αυτά παρουσιάζονται στις ετήσιες εκθέσεις του ΕΙΕΑΔ:
Εργασία και Απασχόληση στην Ελλάδα6. Για τη συνοπτική παρουσίαση στην
παρούσα έκθεση σημειώνουμε τα ακόλουθα:
Γράφημα 1: Ετήσια Μεταβολή του ΑΕΠ. Μέχρι το 2007 η Ελλάδα χαρακτηρίζεται
από υψηλότερη αύξηση του ΑΕΠ συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το
2009 είναι η μόνη χρονιά που το ΑΕΠ μειώνεται σε Ελλάδα και ΕΕ-28. Τα χρόνια
που ακολουθούν, σημειώνονται σημαντικές μειώσεις του ΑΕΠ στην Ελλάδα. Η
αποκλιμάκωση της οικονομικής κρίσης φαίνεται τα δύο τελευταία έτη.
Γράφημα 2: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Προ κρίσης,
το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα ήταν μεν χαμηλότερο του ευρωπαϊκού
μέσου όρου, ακολουθούσε όμως παράλληλη πορεία προς αυτό. Από το 2009 και
μετά δημιουργείται ευρύτατο χάσμα αγοραστικής δύναμης μεταξύ του
ελληνικού και του ευρωπαϊκού πληθυσμού που συνεχώς διευρύνεται.
Γράφημα 3: Συνολικό ποσοστό ανεργίας. Μέχρι και το 2009 το συνολικό
ποσοστό ανεργίας σε Ελλάδα και ΕΕ-28 ήταν παρόμοιο. Έκτοτε το ελληνικό
ποσοστό εκτινάσσεται, δημιουργώντας έντονη διαφοροποίηση από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Γράφημα 4: Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού. Το προϋπάρχον χάσμα μεταξύ ελληνικού και ευρωπαϊκού μέσου
όρου, διευρύνεται δραματικά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.
Γράφημα 5: ΝΕΕΤς 15-34 ετών. Μέχρι το 2009 τα ποσοστά στην Ελλάδα και ΕΕ28 είναι παρόμοια και κινούνται παράλληλα. Έκτοτε τα ελληνικά ποσοστά
αυξάνονται σημαντικά, δημιουργώντας μεγάλη απόκλιση από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο. Τα τελευταία δύο έτη το ελληνικό ποσοστό αποκλιμακώνεται.
Γράφημα 6: Συμμετοχή σε ενέργειες εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Αν και ο δείκτης
που απεικονίζεται δεν αξιολογεί παρά μόνο το θέμα της συμμετοχής σε
εκπαίδευση ή κατάρτιση ποσοτικά και όχι ποιοτικά, φαίνεται η μεγάλη
απόκλιση μεταξύ Ελλάδος και ΕΕ-28. Διατηρείται η συστηματικά χαμηλότερη
συμμετοχή του ελληνικού πληθυσμού σε ενέργειες εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
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Οι ετήσιες εκθέσεις του ΕΙΕΑΔ αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ (www.eiead.gr).
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Γράφημα 1: Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ, ΕΕ-28, Ελλάδα, 2006-2015

Γράφημα 2: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ΕΕ-28, Ελλάδα, 2006-2015 (PPS – μονάδες
αγοραστικής δύναμης)

Πηγή: Eurostat
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Γράφημα 3: Ποσοστό ανεργίας, ΕΕ-28, Ελλάδα

Πηγή: Eurostat

Γράφημα 4: Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού

Πηγή: Eurostat
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Γράφημα 5: Άτομα 15-34 ετών που δεν εργάζονται και δεν παρακολουθούν κάποια
ενέργεια εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤς), ΕΕ-28, Ελλάδα, 2006-2015

Πηγή: Eurostat

Γράφημα 6: Συμμετοχή σε εκπαίδευση ή κατάρτιση (τελευταίες 4 εβδομάδες), 18-64
ετών, ΕΕ-28, Ελλάδα, 2007-2015

Πηγή: Eurostat
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4. ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Ο δυναμισμός των επαγγελμάτων παρουσιάζεται αναλυτικά στο
Παραδοτέο: Διαστάσεις δυναμισμού των επαγγελμάτων, αποτελέσματα
Μηχανισμού Διάγνωσης Δεκεμβρίου 2016 (ΕΙΕΑΔ, 2016α). Το συγκεκριμένο
παραδοτέο εστιάζει στον δυναμισμό των επαγγελμάτων με βάση τα στοιχεία
της ΄Ερευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ. Υπολογίζονται επιμέρους
δείκτες δυναμισμού και ένας σύνθετος δείκτης δυναμισμού. Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται σε διαδραστική βάση δεδομένων στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ,
ώστε να είναι δυνατή η πληροφόρηση του ενδιαφερόμενου χρήστη της
πληροφορίας αναλόγως των ζητούμενων παραμέτρων. Η μεθοδολογία
υπολογισμού παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχετικό παραδοτέο. Για κάθε μία
από τις 108 επαγγελματικές κατηγορίες (σε τριψήφιο επίπεδο ταξινόμησης
ISCO-08) ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει πληροφόρηση για τον σύνθετο
δείκτη δυναμισμού καθώς και για τους επιμέρους δείκτες που εστιάζουν σε ένα
χαρακτηριστικό. Επίσης καταγράφεται διαγραμματικά η πληροφόρηση για κάθε
επάγγελμα σε σχέση με τον μέσο όρο όλων των επαγγελμάτων.
Στα δυναμικότερα επαγγέλματα συγκαταλέγονται οι πωλητές, οι τεχνικοί
λειτουργίας πληροφοριών, οι σερβιτόροι, οι γεωκτηνοτρόφοι και οι
επαγγελματίες των επιστημών της ζωής. Στα φθίνονται επαγγέλματα
συγκαταλέγονται οι πλανόδιοι πωλητές, οι σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού,
οι καλλιτέχνες, οι κομμωτές και οι τεχνολόγοι νοσηλευτικής.
Ενδεικτικά παρουσιάζεται στη συνέχεια η διαγραμματική παρουσίαση
που αφορά τους επαγγελματίες των επιστημών της ζωής. Όπως προκύπτει από
τα στοιχεία της διαδραστικής βάσης δεδομένων, οι επαγγελματίες των
επιστημών της ζωής, μια τριψήφια επαγγελματική κατηγορία (213), στην οποία
ανήκουν τα εξής επαγγέλματα: βιολόγοι, βοτανολόγοι, ζωολόγοι, σύμβουλοι
γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας και επαγγελματίες προστασίας του
περιβάλλοντος, έχουν καλές (σε σχέση με τον μέσο όρο) επιδόσεις ως προς τη
μεταβολή της απασχόλησης, τις συνθήκες εργασίας, τα απαιτούμενα προσόντα,
την αναμενόμεη δημιουργία θέσεων εργασίας λόγω αναπλήρωσης
συνταξιούχων, και τον αριθμό των ανέργων, αλλά σχετικά χαμηλές επιδόσεις ως
προς τον μισθό τους.
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Γράφημα 7: Διαστάσεις δυναμισμού του επαγγέλματος: «Επαγγελματίες των
επιστημών της ζωής» (ISCO 213)

5. ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ο προσδιορισμός του δυναμισμού των κλάδων οικονομικής
δραστηριότητας αποτελεί ένα από τα κεντρικά ερωτήματα του Μηχανισμού
Διάγνωσης. Το θέμα αυτό εξετάζεται αναλυτικά σε ειδικό παραδοτέο: ΕΙΕΑΔ
(2016β). Διαστάσεις δυναμισμού των κλάδων, αποτελέσματα Μηχανισμού
Διάγνωσης Δεκέμβριος 2016. Ο δυναμισμός των κλάδων υπολογίζεται με τον
δείκτη Eurostat-OECD και τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού.
Υπολογίζεται σε διψήφιο και τριψήφιο επίπεδο ταξινόμησης των κλάδων.
Συμπληρωματικά περιλαμβάνονται πληροφορίες για την παραγωγικότητα των
κλάδων.
Σε διψήφιο επίπεδο ανάλυσης, στους δυναμικότερους κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας συγκαταλέγονται τα ξενοδοχεία, οι πλωτές
μεταφορές, η δημόσια διοίκηση, η παραγωγή βασικών φαρμακευτικών
προϊόντων και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ενώ στους φθίνοντες κλάδους
συγκαταλέγονται η δασοκομία, οι τηλεπικοινωνίες, η επιστημονική έρευνα και
ανάπτυξη, οι αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και οι νομικές δραστηριότητες.
Σε τριψήφιο επίπεδο ανάλυσης, στους δυναμικούς κλάδους ανήκουν οι
πολυετείς καλλιέργειες, η κρατική διοίκηση, οικονομική και κοινωνική πολιτική,
οι θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, η παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο
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και η κατασκευή δρόμων ενώ στους φθίνοντες κλάδους ανήκουν η κατασκευή
επίπλων, η διαφήμιση, οι νομικές δραστηριότητες, το λιανικό εμπόριο σε
υπαίθριες αγορές και το λιανικό εμπόριο καυσίμων.
Από υψηλή παραγωγικότητα χαρακτηρίζονται, μεταξύ άλλων, οι κλάδοι
της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, η παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων
διύλισης πετρελαίου, οι πλωτές μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες και η κατασκευή
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αντιθέτως από χαμηλή παραγωγικότητα
χαρακτηρίζονται, μεταξύ άλλων, οι κλάδοι της βιομηχανίας ξύλου, της
δασοκομίας, της κατασκευής επίπλων, της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών
ειδών και οι αθλητικές δραστηριότητες.

6. ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ο δυναμισμός των επαγγελμάτων και των κλάδων εξετάζονται χωριστά
σε ειδικά παραδοτέα. Παράλληλα εξετάζεται ο δυναμισμός των επαγγελμάτων
ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής
περιλαμβάνονται στο παραδοτέο: Διαστάσεις δυναμισμού των επαγγελμάτων
ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (ΕΙΕΑΔ, 2016γ).
Η συγκεκριμένη ανάλυση εξειδικεύει τη γενική ταξινόμηση των
επαγγελμάτων σε δυναμικά, σταθερά και φθίνοντα, παρουσιάζοντας τον
δυναμισμό των επαγγελμάτων σε σχέση με τους κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας. Αναδεικνύει για κάθε ένα από τους κλάδους, ποια
επαγγέλματα συγκαταλέγονται στα πιο δυναμικά της οικονομίας, ποια στα
σταθερά και ποια στα φθίνοντα. Οι αναλύσεις βασίζονται στα στοιχεία της
Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ σε τριψήφια ταξινόμηση των
επαγγελματικών κατηγοριών (ISCO-08) και τη μονοψήφια ταξινόμηση των
κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (NACE, rev.2). O δυναμισμός υπολογίζεται
με βάση τον δείκτη Eurostat-OECD.
Η εξέταση του δυναμισμού των επαγγελμάτων ανά κλάδο επιτρέπει τον
εντοπισμό, για κάθε κλάδο, των επαγγελμάτων που αναδεικνύονται ως
δυναμικά (ή σταθερά ή φθίνοντα) στο σύνολο της οικονομίας. Για παράδειγμα,
από τα επαγγέλματα του κλάδου της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας οι
γεωργοκτηνοτρόφοι
μικτών
εκμεταλλεύσεων
συγκαταλέτονται
στα
δυναμικότερα επαγγέλματα της οικονομίας, οι αλιείς είναι ένα από τα σταθερά
επαγγέλματα και οι δασοκόμοι ένα από τα φθίνοντα. Η συγκεκριμένη ανάλυση
επιτρέπει επίσης να εντοπίσουμε περιπτώσεις όπου ένα επάγγελμα είναι
δυναμικό ή φθίνον, ανάλογα με τον κλάδο όπου ασκείται. Για παράδειγμα, οι
εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στον κλάδο της
Δημόσιας διοίκησης παρουσιάζει δυναμισμό ενώ το ίδιο επάγγελμα στον κλάδο
του Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου συγκαταλέγεται στα φθίνοντα
επαγγέλματα.

12

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΕΙΕΑΔ)

7. ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ο δυναμισμός προσόντων αποτελεί ένα από τα ζητούμενα της
διερεύνησης του Μηχανισμού Διάγνωσης. Στον Πίνακα 1και στο Γράφημα 8
αποτυπώνονται τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα για το θέμα αυτό. Με βάση τα
δεδομένα απασχόλησης, τα εκπαιδευτικά επίπεδα που χαρακτηρίζονται από, ή
προσδίδουν, τον υψηλότερο δυναμισμό είναι η μέση εκπαίδευση, η τριτοβάθμια
εκπαίδευση και τα μεταπτυχιακά. Αντιθέτως τα χαμηλότερα εκπαιδευτικά
επίπεδα χαρακτηρίζονται από φθίνουσα απασχόληση.
Η διερεύνηση του δυναμισμού των προσόντων έχει πραγματοποιηθεί
επίσης ανά επαγγελματική κατηγορία. Σε τριψήφιο επίπεδο επαγγέλματος έχει
υπολογιστεί ο δείκτης δυναμισμού της απασχόλησης (δείκτης Eurostat-OECD).
Η ανάλυση αυτή επιπρέπει τον προσδιορισμό του δυναμισμού κάθε
επαγγέλματος ανάλογα με το επίπεδο των εκπαιδευτικών προσόντων που το
συνοδεύουν, και αναδεικνύει τη συμβολή διφορετικών επιπέδων προσόντων
στον δυναμισμό της απασχόλησης ενός επαγγέλματος. Για παράδειγμα, οι
Νομικοί με μεταπτυχιακό συγκαταλέγονται στα δυναμικά επαγγέλματα ενώ οι
Νομικοί με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα φθίνοντα. Το σύνολο των
αποτελεσμάτων της ανάλυσης με βάση τα προσόντα περιλαμβάνεται στο
παραδοτέο: ΕΙΕΑΔ (2016δ). Δυναμισμός προσόντων και δυναμισμός
επαγγελμάτων ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, αποτελέσματα Μηχανισμού
Διάγνωσης Δεκέμβριος 2016.

Πίνακας 1: Δυναμισμός προσόντων (εκπαιδευτικών επιπέδων)
Απασχολούμενοι
2016β'

% Μεταβολής
2015β'-2016β'

Δείκτης 2015β'2016β'

1.276.971

3,9

49.596,30

1.125.912

3,7

42.185,50

Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο

160.095

16,3

26.173,90

Έχουν μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική κατάρτιση (ΙΕΚ)

354.015

5,8

20.577,40

8.386

-0,3

-23,9

6.950

-34

-2.361,60

344.671

-5

-17.065,10

425.614

-6,9

-29.521,70

Έχουν απολυτήριο μέσης
εκπαίδευσης (Λύκειο)
Έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

Δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο
Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη
εκπαίδευση
Έχουν τελειώσει την Γ΄ τάξη μέσης
εκπαίδευσης (Γυμνάσιο)
Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους
εκπαίδεύσης (Δημοτικό)

Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ
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Γράφημα 8: Δυναμισμός προσόντων (εκπαιδευτικών επιπέδων)

-40.000-20.000

0

20.00040.00060.00080.000

Έχουν απολυτήριο μέσης
εκπαίδευσης
Έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο.
Έχουν μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική κατάρτιση

Δείκτης 2015β'-2016β'
Δείκτης 2014-2015

Δεν πήγαν καθόλου σε
σχολείο
Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη
εκπαίδευση

Έχουν τελειώσει την Γ΄ τάξη
μέσης εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο
στοιχειώδους εκπαίδεύσης

8. ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Συμπληρωματικά με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού διερευνήθηκε ο
δυναμισμός επαγγελμάτων και κλάδων με τα στοιχεία ροών μισθωτής
απασχόλησης του Συστήματος Εργάνη. Τα στοιχεία του Συστήματος Εργάνη
είναι απογραφικά, διοικητικά δεδομένα, καταγράφουν δηλαδή το σύνολο των
προσλήψεων, απολύσεων, λήξεων συμβάσεων και οικειοθελών αποχωρήσεων.
Τα στοιχεία του Συστήματος Εργάνη αφορούν μόνο τη μισθωτή απασχόληση.
Παρουσιάζονται στο ειδικό παραδοτέο (ΕΙΕΑΔ, 2016ε). Διαστάσεις δυναμισμού
της μισθωτής απασχόλησης βάσει των στοιχείων του Συστήματος Εργάνη.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι αναλύσεις με τα στοιχεία του
Συστήματος Εργάνη καλύπτουν ένα μέρος της συνολικής απασχόλησης. Επίσης
στη συλλογή των στοιχείων αυτών ακολουθείται διαφορετική μεθοδολογία
συγκριτικά με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού. Συνεπώς, οι
συγκρίσεις μεταξύ των δύο πηγών δεδομένων (Εργάνη και ΕΛΣΤΑΤ)
καθίστανται ιδιαίτερα δύσκολες.
Παρόλα τα προβλήματα συγκρισιμότητας, αξίζει να αναφερθούν τα
αποτελέσματα για τον δυναμισμό όπως προκύπτουν από το Σύστημα Εργάνη.
Τα αποτελέσματα βασίζονται στη σύγκριση του ποσοστού μεταβολής της ροής
μισθωτής απασχόλησης μεταξύ του β΄τριμήνου του 2015 και του β΄τριμήνου
του 2016. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, οι κλάδοι που παρουσιάζουν τον
μεγαλύτερο δυναμισμό είναι η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, οι
δραστηριότητες μουσείων και βιβλιοθηκών, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, οι
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δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού και οι
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Οι κλάδοι με τον χαμηλότερο δυναμισμό είναι η
εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη, τα έργα πολιτικών μηχανικών, η κατασκευή
οχημάτων, η παραγωγή βασικών μετάλλων και οι εκδοτικές δραστηριότητες. Τα
επαγγέλματα που εμφανίζουν τον υψηλότερο δυναμισμό είναι οι λογιστές, οι
βιολόγοι και ιατροί, οι χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων από μέταλλα
και ορυκτά, οι τεχνίτες ανέγερσης κτιρίων και οι ειδικευμένοι κτηνοτρόφοι. Τα
επαγέλματα με τον χαμηλότερο δυναμισμό είναι οι νομικοί, οι μονταδόροι, οι
φυσικοί και μαθηματικοί, οι γεωργοί πολυκαλλιεργητές και οι μεταλλωρύχοι. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των αναλύσεων που βασίζονται στα
στοιχεία του Συστήματος Εργάνη παρουσιάζονται με κάποια επιφύλαξη καθώς
δεν έχουν πλήρως ενταχθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μηχανισμού
Διάγνωσης. Περισσότερες πληροφορίες για τις σχετικές αναλύσεις με τα
στοιχεία του Συστήματος Εργάνη παρουσιάζονται στο σχετικό παραδοτέο.

9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η ανάλυση της μορφής και των τάσεων της επιχειρηματικότητας μπορεί
να πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων, αξιοποιόντας τα στοιχεία των
Επιμελητηρίων, τα οποία αναμένεται να ενταχθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα
του Μηχανισμού Διάγνωσης. Στην παρούσα φάση, που η διαδικασία ένταξης
των δεδομένων αυτών στο Πληροφοριακό Σύστημα δεν έχει ολοκληρωθεί,
πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική εφαρμογή αξιοποίησης των σχετικών
δεδομένων που αφορούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα σχετικά
αποτελέσματα παρουσιάζονται σε χωριστό παραδοτέο: (ΕΙΕΑΔ, 2016ζ).
Διαστάσεις δυναμισμού με βάση τα στοιχεία των Επιμελητηρίων στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δεκέμβριος 2016.
Με βάση τα στοιχεία αυτά επιχειρήθηκε η χωροχρονική απεικόνιση της
μεταβολής βασικών διαστάσεων της επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο..
Ενδεικτικά, η επόμενη εικόνα αποτυπώνει τη χωροχρονική μεταβολή των
διαγραφών επιχειρήσεων στην πόλη του Βόλου, από το 2010 έως το 2016.
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Αναλύοντας τα δεδομένα αυτά, προκύπτουν κάποια ενδιαφέροντα
συμπεράσματα., προκύπτουν κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Η
επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια Θεσσαλίας φαίνεται να ανακάμπτει από
μια μακρά περίοδο ύφεσης κυρίως στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και πιο
συγκεκριμένα στον Δήμο Λαρισαίων, κυρίως στους κλάδους του λιανεμπορίου
και της εστίασης, με ανάλογη αύξηση και του ισοζυγίου μισθωτής εργασίας
στους συγκεκριμένους κλάδους. Ο κλάδος της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αεριού, ατμού και κλιματισμού με κύριο εκφραστή τον κλάδο της
παραγωγής, μετάδοσης και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι μακράν ο
δυναμικότερος κλάδος την περίοδο 2010-2016 και τέταρτος δυναμικότερος την
περίοδο 2015-2016, ως αποτέλεσμα των γενικότερων αναπτυξιακών πολιτικών
επιδότησης της παραγωγής ενέργειας, με αρνητική δυναμική όμως στο ισοζύγιο
της μισθωτής εργασίας τουλάχιστον για τα β΄ τρίμηνα του 2015 και του 2016.
Στις ακόλουθες εικόνες καταγράφεται το ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών
στο ΕπιμελητήριαΘεσσαλίας τις περιόδους 2010-2016 και 2015-2016 ανά δήμο
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Αναλυτικότερη πληροφόρηση μπορεί να λάβει ο
ενδιαφερόμενος στο σχετικό παραδοτέο.

10.

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ

Η
ανάλυση
των
στοιχείων
της
εγγεγραμμένης
ανεργίας
πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ και καταγράφεται σε ειδικό παραδοτέο του
Μηχανισμού Διάγνωσης. Οι πιο πρόσφατες αναλύσεις περιλαμβάνονται στο
παραδοτέο: ΟΑΕΔ (2016)7. Σύστημα διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας.
Χαρακτηριστικά των ανέργων σύμφωνα με τα δεδομένα της εγγεγραμμένης
ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Το παραδοτέο του ΟΑΕΔ παρήχθη από ομάδα εργασίας του ΟΑΕΔ αποτελούμενη από τους εξής:
Σκοπελίτου Θεοδότη, Σταμέλος Στυλιανός, Ανίτση Αλίκη και Μαργαρίτης Σταμάτης.
7
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Στο σχετικό παραδοτέο περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες
σχετικά με το προφίλ των εγγεγραμμένων ανέργων και τις κενές θέσεις που
δηλώνονται στον ΟΑΕΔ. Η πληροφόρηση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους
φορείς σχεδιασμού ενεργητικών πολιτικών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του
σχετικού παραδοτέου, στις 31 Οκτωβρίου 2016, το σύνολο των εγγεγραμμένων
ανέργων που αναζητούσαν εργασία ανέρχονταν σε 887.748 άτομα. Αξίζει να
αναφερθεί ότι το 15% αυτών είναι ηλικίας 55-64 ετών, το 53% είναι
μακροχρόνια άνεργοι και το 47% έχουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Σημαντικός είναι επίσης ο δείκτης επιβάρυνσης από την ανεργία που
υπολογίζεται με τα στοιχεία της εγγεγραμμένης ανεργίας συγκρινόμενα με τον
μόνιμο πληθυσμό κάθε περιφέρειας ή περιφερειακής ενότητας. Στα γραφήματα
που ακολουθούν παρουσιάζονται τα σχετικά αποτελέσματα. Από την ανάλυση
προκύπτει ότι οι περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία
συγκριτικά με τον πληθυσμό τους είναι οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας,
Δυτικής Ελλάδος και Κεντρικής Μακεδονίας ενώ οι περιφέρειες που πλήττονται
σχετικά λιγότερο είναι οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και
Κρήτης. Σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, πλήττονται εντονότερα η Δυτική
Αττική, η Κοζάνη, η Αχαϊα και η Θεσσαλονίκη ενώ σχετικά ευνοϊκή εικόνα
παρουσιάζουν η Ιθάκη, η Μήλος, η Κως και η Κύθνος.
Γράφημα 9: Δείκτης επιβάρυνσης του μόνιμου πληθυσμού των Περιφερειών από την
ανεργία (Εγγεγραμμένοι άνεργοι ως ποσοστό του μόνιμου πληθυσμού)
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Γράφημα 10: Δείκτης επιβάρυνσης του μόνιμου πληθυσμού των Περιφερειακών
Ενοτήτων από την ανεργία (Εγγεγραμμένοι άνεργοι ως ποσοστό του μόνιμου
πληθυσμού)
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Όσον αφορά τις κενές θέσεις, στις 31 Οκτωβρίου 2016, στον ΟΑΕΔ είχαν καταγραφεί
13.031 θέσεις, από τις οποίες η συντρηπτική πλειοψηφία αφορά θέσεις επιδοτούμενης
απασχόλησης. Μόνο 1.005 θέσεις δεν συνδέονται με κάποια επιδότηση. Για τις θέσεις αυτές
η μέση διάρκεια πλήρωσης ανερχόταν στις 29 ημέρες.

11.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η παραγωγή αποτελεσμάτων για τον δυναμισμό κλάδων και επαγγελμάτων σε
περιφερειακό επίπεδο αποτελεί έναν από τους στόχους του Μηχανισμού Διάγνωσης. Οι
αναλύσεις σε περιφερειακό επίπεδο προκύπτουν από δύο διαδικασίες: πρώτον, την ανάλυση
των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού σε περιφερειακό επίπεδο και δεύτερον,
πληροφόρηση που ζητήθηκε από τις περιφέρειες και αφορά στην επικύρωση των
αποτελεσμάτων του Μηχανισμού, στην εξειδίκευσή τους και στην παροχή
συμπληρωματικής πληροφόρησης από τις ίδιες τις Περιφέρειες. Τα αποτελέσματα του
Μηχανισμού σε περιφερειακό επίπεδο περιλαμβάνονται σε ειδικό παραδοτέο: (ΕΙΕΑΔστ).
Διαστάσεις δυναμισμού σε περιφερειακό επίπεδο, Δεκέμβριος 2016.
Η ανάλυση με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού επιτρέπουν τον
εντοπισμό ενός κλάδου ή επαγγέλματος που παρουσιάζει δυναμισμό ή σταθερότητα ή
φθορά ανάλογα με την περιφέρεια. Για παράδειγμα, ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων
είναι από τους πλέον δυναμικούς στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά από τους λιγότερο
δυναμικούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίσης οι απασχολούμενοι στην παροχή
προσωπικών υπηρεσιών συγκαταλέγονται στα πιο δυναμικά επαγγέλματα της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας αλλά στα πλέον φθίνοντα της Περιφέρειας Ηπείρου.
Από τις πληροφορίες που δόθηκαν από τις ίδιες τις Περιφέρειες προκύπτουν
ενδιαφέρονται συμπεράσματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ο δυναμισμός της βιομηχανίας
τροφίμων, η ποτοποιία , η κοινωνική πολιτική και οι κατασκευές στην Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ο πρωτογενής τομέας, η βιομηχανία τροφίμων, οι
κατασκευές, η διαχείριση αποβλήτων, οι μεταφορές και το εμπόριο καταγράφονται στους
δυναμικούς κλάδους. Αναλυτικά αποτελέσματα περιλαμβάνονται στο σχετικό παραδοτέο.

12.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ:
ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Ένα από τα βασικά ερωτήματα του Μηχανισμού Διάγνωσης αφορά τον
προσδιορισμό του δυναμισμού επαγγελμάτων και κλάδων. Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον
παρουσιάζει η διαφοροποίηση του δυναμισμού αυτού διαχρονικά. Πέραν από τα επιμέρους
συμπεράσματα που αναφέρονται συνοπτικά στις σχετικές υποενότητες του παρόντος
κειμένου και αναλυτικά στα σχετικά παραδοτέα, ακολούθως παρουσιάζεται η σύγκριση των
πρόσφατων αποτελεσμάτων για τον δυναμισμό κλάδων και επαγγελμάτων, σε σύγκριση με
το προηγούμενο παραδοτέο του Μηχανισμού Διάγνωσης. Από τη σύγκριση αυτή
προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα για τον βαθμό σταθερότητας του δυναμισμού των
επαγγελμάτων και των κλάδων, τα οποία συνοψίζονται στους πίνακες που ακολουθούν.
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Πίνακας 2: Σύγκριση του δυναμισμού των επαγγελμάτων σύμφωνα με τις Εκθέσεις του Μηχανισμού
Διάγνωσης του Ιουλίου 2016 (με στοιχεία για τα έτη 2014-2015) και του Δεκεκβρίου 2016 (με
στοιχεία για τα β’ τρίμηνα 2015-2016): "Νέα δυναμικά" "Τέως δυναμικά" "Ακόμα δυναμικά"

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

213 Επαγγελματίες των επιστημών της ζωής
216 Αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολεοδόμοι και σχεδιαστές
226 Άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας

226 Άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας
233 Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
234 Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και
νηπιαγωγοί
263 Επαγγελματίες του κοινωνικού και
θρησκευτικού τομέα

264 Συγγραφείς, δημοσιογράφοι

264 Συγγραφείς, δημοσιογράφοι
311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής

315 Ελεγκτές και τεχνικοί πλοίων και αεροσκαφών
331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και
μαθηματικού κλάδου

322 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής
331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και
μαθηματικού κλάδου

333 Πράκτορες παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις
343 Eπαγγελματίες του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού τομέα και της μαγειρικής
351 Τεχνικοί λειτουργίας και παροχής βοήθειας στους χρήστες της τεχνολογίας των πληροφοριών και
των επικοινωνιών
411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων

411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων
412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων)

422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών

422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών
432 Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών
μεταφορών

512 Μάγειροι

512 Μάγειροι

513 Σερβιτόροι, εν γένει

513 Σερβιτόροι, εν γένει

522 Πωλητές σε καταστήματα

522 Πωλητές σε καταστήματα
524 Άλλοι πωλητές
541 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών
προστασίας

612 Κτηνοτρόφοι
613 Γεωργοκτηνοτρόφοι μικτών εκμεταλλεύσεων
741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και
751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και
ασκούντες συναφή επαγγέλματα
ασκούντες συναφή επαγγέλματα
811 Χειριστές εγκαταστάσεων ορυχείων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας μεταλλευμάτων
834 Χειριστές κινητού εξοπλισμού

912 Καθαριστές οχημάτων, παραθύρων και
ασκούντες συναφή επαγγέλματα

921 Εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας
932 Εργάτες μεταποίησης

932 Εργάτες μεταποίησης
941 Βοήθεια παρασκευής τροφίμων

Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 2, τα επαγγέλματα που εμφανίζονται ως δυναμικά το β’
τρίμηνο 2016 (σε σχέση με το β’ τρίμηνο 2015) ενώ δεν εμφανίζονταν ως δυναμικά το έτος
2015 (σε σχέση με το έτος 2014) είναι τα εξής (Πίνακας 3):
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Πίνακας 3: Επιτάχυνση δυναμισμού, σταθερότητα δυναμισμού, επιβράδυνση δυναμισμού
επαγγελμάτων

Επιτάχυνση δυναμισμού

213 Επαγγελματίες των
επιστημών της ζωής
216 Αρχιτέκτονες, τοπογράφοι,
πολεοδόμοι και σχεδιαστές
226 Άλλοι επαγγελματίες του
τομέα της υγείας
264 Συγγραφείς, δημοσιογράφοι
και επαγγελματίες του
γλωσσικού τομέα
315 Ελεγκτές και τεχνικοί πλοίων
και αεροσκαφών
331 Επαγγελματίες του
χρηματοοικονομικού και
μαθηματικού κλάδου
333 Πράκτορες παροχής
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις
343 Eπαγγελματίες του
καλλιτεχνικού και πολιτιστικού
τομέα και της μαγειρικής
351 Τεχνικοί λειτουργίας και
παροχής βοήθειας στους χρήστες
της τεχνολογίας των
πληροφοριών και των
επικοινωνιών
411 Υπάλληλοι γενικών
καθηκόντων
422 Υπάλληλοι πληροφόρησης
πελατών
512 Μάγειροι
513 Σερβιτόροι, εν γένει
522 Πωλητές σε καταστήματα
612 Κτηνοτρόφοι
613 Γεωργοκτηνοτρόφοι μικτών
εκμεταλλεύσεων
741 Εγκαταστάτες και
επισκευαστές ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού
751 Τεχνίτες επεξεργασίας
τροφίμων και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
811 Χειριστές εγκαταστάσεων
ορυχείων και εγκαταστάσεων
επεξεργασίας μεταλλευμάτων
834 Χειριστές κινητού
εξοπλισμού
921 Εργάτες γεωργίας,
δασοκομίας και αλιείας

Σταθερότητα δυναμισμού Επιβράδυνση δυναμισμού

226 Άλλοι επαγγελματίες του
τομέα της υγείας
264 Συγγραφείς, δημοσιογράφοι
και επαγγελματίες του
γλωσσικού τομέα
315 Ελεγκτές και τεχνικοί πλοίων
και αεροσκαφών
331 Επαγγελματίες του
χρηματοοικονομικού και
μαθηματικού κλάδου
333 Πράκτορες παροχής
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις
343 Eπαγγελματίες του
καλλιτεχνικού και πολιτιστικού
τομέα και της μαγειρικής
351 Τεχνικοί λειτουργίας και
παροχής βοήθειας στους χρήστες
της τεχνολογίας των
πληροφοριών και των
επικοινωνιών
411 Υπάλληλοι γενικών
καθηκόντων
422 Υπάλληλοι πληροφόρησης
πελατών
512 Μάγειροι
513 Σερβιτόροι, εν γένει
522 Πωλητές σε καταστήματα
612 Κτηνοτρόφοι
613 Γεωργοκτηνοτρόφοι μικτών
εκμεταλλεύσεων
741 Εγκαταστάτες και
επισκευαστές ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού
751 Τεχνίτες επεξεργασίας
τροφίμων και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
811 Χειριστές εγκαταστάσεων
ορυχείων και εγκαταστάσεων
επεξεργασίας μεταλλευμάτων
834 Χειριστές κινητού
εξοπλισμού
921 Εργάτες γεωργίας,
δασοκομίας και αλιείας
932 Εργάτες μεταποίησης
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233 Καθηγητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
234 Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί
263 Επαγγελματίες του
κοινωνικού και θρησκευτικού
τομέα
264 Συγγραφείς, δημοσιογράφοι
311 Τεχνολόγοι επιστημών
φυσικής και μηχανικής
322 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και
μαιευτικής
331 Επαγγελματίες του
χρηματοοικονομικού και
μαθηματικού κλάδου
411 Υπάλληλοι γενικών
καθηκόντων
412 Γραμματείς (γενικών
καθηκόντων)
422 Υπάλληλοι πληροφόρησης
πελατών
432 Υπάλληλοι καταγραφής
υλικών και υπηρεσιών
μεταφορών
512 Μάγειροι
513 Σερβιτόροι, εν γένει
522 Πωλητές σε καταστήματα
524 Άλλοι πωλητές
541 Απασχολούμενοι στην
παροχή υπηρεσιών προστασίας
751 Τεχνίτες επεξεργασίας
τροφίμων και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
912 Καθαριστές οχημάτων,
παραθύρων και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα
932 Εργάτες μεταποίησης
941 Βοήθεια παρασκευής
τροφίμων

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΕΙΕΑΔ)

Πίνακας 4: Σύγκριση των δυναμικών κλάδων σύμφωνα με τις Εκθέσεις του Μηχανισμού Διάγνωσης
του Ιουλίου 2016 (με στοιχεία για τα έτη 2014-2015) και του Δεκεμβρίου 2016 (με στοιχεία για τα β’
τρίμηνα 2015-2016): "Νέα δυναμικά" "Τέως δυναμικά" "Ακόμα δυναμικά"

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

012 Πολυετείς καλλιέργειες

012 Πολυετείς καλλιέργειες

014 Ζωική παραγωγή
015 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές
δραστηριότητες

015 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

103 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
107 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών
προϊόντων
141 Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από
141 Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα
γούνινα ενδύματα
ενδύματα
181 Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες
211 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
222 Κατασκευή πλαστικών προϊόντων
351 Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
412 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη
421 Κατασκευή δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών
431 Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοταξίου
451 Πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων
471 Λιανικό εμπόριο/μη ειδικευμένα καταστήματα
472 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε
ειδικευμένα καταστήματα
473 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα
καταστήματα
476 Λιανικό εμπόριο επιμορφωτικών ειδών και ειδών
ψυχαγωγίας
477 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών
477 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα
(ειδικευμένα καταστήματα)
καταστήματα
493 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών
501 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές
επιβατών

501 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

522 Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
551 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
561 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών
μονάδων εστίασης
562 Υπηρ.τροφοδοσίας εκδηλώσεων-άλλες
δραστ.υπηρεσ.εστίασης
581 Έκδοση βιβλίων-περιοδικών-άλλες
εκδοτικές δραστηριότητες

561 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών
μονάδων εστίασης
562 Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες
δραστηριότητες
581 Έκδοση βιβλίων, περιοδικών και άλλες εκδοτικές
δραστηριότητες
612 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

620 Δραστηρ. προγρ.Η/Υ, παροχή συμβουλών & συναφείς δραστ.
641 Οργανισμοί νομισματικής διαμεσολάβησης
651 Ασφάλιση
702 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών
διαχείρισης
771 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων
οχημάτων

651 Ασφάλιση
692 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων
702 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
731 Διαφήμιση
771 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων
οχημάτων

841 Κρατική διοίκηση, οικονομική και κοινωνική πολιτική
842 Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο
843 Δραστηριότητες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης
851 Προσχολική εκπαίδευση
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852 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
853 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
861 Νοσοκομειακές δραστηριότητες

861 Νοσοκομειακές δραστηριότητες

900 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
960 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
υπηρεσιών

Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 4, τα επαγγέλματα που εμφανίζονται ως δυναμικά το β’
τρίμηνο 2016 (σε σχέση με το β’ τρίμηνο 2015) ενώ δεν εμφανίζονταν ως δυναμικά το έτος
2015 (σε σχέση με το έτος 2014) είναι τα εξής (Πίνακας 5):

Πίνακας 5: Επιτάχυνση δυναμισμού, σταθερότητα δυναμισμού, επιβράδυνση δυναμισμού κλάδων

Επιτάχυνση δυναμισμού

Σταθερότητα δυναμισμού

014 Ζωική παραγωγή
015 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές
δραστηριότητες
103 Επεξεργασία και συντήρηση
φρούτων και λαχανικών
141 Κατασκευή ειδών ένδυσης,
εκτός από γούνινα ενδύματα
181 Εκτυπωτικές και συναφείς
δραστηριότητες
211 Παραγωγή βασικών
φαρμακευτικών προϊόντων
351 Παραγωγή, μετάδοση και
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
412 Κατασκευή κτιρίων για
κατοικίες και μη
421 Κατασκευή δρόμων και
σιδηροδρομικών γραμμών
471 Λιανικό εμπόριο/μη
ειδικευμένα καταστήματα
477 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών
(ειδικευμένα καταστήματα)
493 Άλλες χερσαίες μεταφορές
επιβατών
501 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές
μεταφορές επιβατών
522 Υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
551 Ξενοδοχεία και παρόμοια
καταλύματα
561 Δραστηριότητες εστιατορίων
και κινητών μονάδων εστίασης
562 Υπηρ.τροφοδοσίας
εκδηλώσεων-άλλες
δραστ.υπηρεσ.εστίασης
581 Έκδοση βιβλίων-περιοδικώνάλλες εκδοτικές δραστηριότητες
620 Δραστηρ. προγρ.Η/Υ, παροχή
συμβουλών & συναφείς δραστ.
641 Οργανισμοί νομισματικής
διαμεσολάβησης
651 Ασφάλιση
702 Δραστηριότητες παροχής
συμβουλών διαχείρισης
771 Ενοικίαση και εκμίσθωση
μηχανοκίνητων οχημάτων
841 Κρατική διοίκηση, οικονομική
και κοινωνική πολιτική
842 Παροχή υπηρεσιών στο
κοινωνικό σύνολο

012 Πολυετείς καλλιέργειες
014 Ζωική παραγωγή
015 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές
δραστηριότητες
103 Επεξεργασία και συντήρηση
φρούτων και λαχανικών
141 Κατασκευή ειδών ένδυσης,
εκτός από γούνινα ενδύματα
181 Εκτυπωτικές και συναφείς
δραστηριότητες
211 Παραγωγή βασικών
φαρμακευτικών προϊόντων
351 Παραγωγή, μετάδοση και
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
412 Κατασκευή κτιρίων για
κατοικίες και μη
421 Κατασκευή δρόμων και
σιδηροδρομικών γραμμών
471 Λιανικό εμπόριο/μη
ειδικευμένα καταστήματα
477 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών
(ειδικευμένα καταστήματα)
493 Άλλες χερσαίες μεταφορές
επιβατών
501 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές
μεταφορές επιβατών
522 Υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
551 Ξενοδοχεία και παρόμοια
καταλύματα
561 Δραστηριότητες εστιατορίων
και κινητών μονάδων εστίασης
562 Υπηρ.τροφοδοσίας
εκδηλώσεων-άλλες
δραστ.υπηρεσ.εστίασης
581 Έκδοση βιβλίων-περιοδικώνάλλες εκδοτικές δραστηριότητες
620 Δραστηρ. προγρ.Η/Υ, παροχή
συμβουλών & συναφείς δραστ.
641 Οργανισμοί νομισματικής
διαμεσολάβησης
651 Ασφάλιση
702 Δραστηριότητες παροχής
συμβουλών διαχείρισης
771 Ενοικίαση και εκμίσθωση
μηχανοκίνητων οχημάτων
841 Κρατική διοίκηση, οικονομική
και κοινωνική πολιτική
842 Παροχή υπηρεσιών στο
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Επιβράδυνση
δυναμισμού

107 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας
και αλευρωδών προϊόντων
141 Κατασκευή ειδών ένδυσης,
εκτός από γούνινα ενδύματα
222 Κατασκευή πλαστικών
προϊόντων
431 Κατεδαφίσεις και
προετοιμασία εργοταξίου
451 Πώληση μηχανοκίνητων
οχημάτων
472 Λιανικό εμπόριο τροφίμων,
ποτών και καπνού σε
ειδικευμένα καταστήματα
473 Λιανικό εμπόριο καυσίμων
κίνησης σε ειδικευμένα
καταστήματα
476 Λιανικό εμπόριο
επιμορφωτικών ειδών και ειδών
ψυχαγωγίας
477 Λιανικό εμπόριο άλλων
ειδών σε ειδικευμένα
καταστήματα
501 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές
μεταφορές επιβατών
561 Δραστηριότητες
εστιατορίων και κινητών
μονάδων εστίασης
562 Υπηρεσίες τροφοδοσίας για
εκδηλώσεις και άλλες
δραστηριότητες
581 Έκδοση βιβλίων, περιοδικών
και άλλες εκδοτικές
δραστηριότητες
612 Ασύρματες
τηλεπικοινωνιακές
δραστηριότητες
651 Ασφάλιση
692 Δραστηριότητες λογιστικής,
τήρησης βιβλίων
702 Δραστηριότητες παροχής
συμβουλών διαχείρισης
731 Διαφήμιση
771 Ενοικίαση και εκμίσθωση
μηχανοκίνητων οχημάτων
851 Προσχολική εκπαίδευση
853 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
861 Νοσοκομειακές
δραστηριότητες
960 Άλλες δραστηριότητες
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843 Δραστηριότητες
υποχρεωτικής κοινωνικής
ασφάλισης
852 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
861 Νοσοκομειακές
δραστηριότητες
900 Δημιουργικές
δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

13.

κοινωνικό σύνολο
843 Δραστηριότητες
υποχρεωτικής κοινωνικής
ασφάλισης
852 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
861 Νοσοκομειακές
δραστηριότητες

παροχής προσωπικών
υπηρεσιών

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ακολουθώντας τον προγραμματισμό ανάπτυξης του Μηχανισμού Διάγνωσης, στην
παρούσα έκθεση συνοψίζονται τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα του Μηχανισμού. Τα
προηγούμενα παραδοτέα ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2015, τον Δεκέμβριο του 2015 και
τον Ιούλιο του 2016. Έχοντας διανύσει 1,5 έτος λειτουργίας, ο Μηχανισμός Διάγνωσης
συνεχίζει τη σταθερή ροή παραδοτέων και τη συνεχή ανάπτυξη των μεθόδων και
διαδικασιών που ακολουθούνται, με στόχο την παροχή συστηματικής και αξιόπιστης
πληροφόρησης για την αγορά εργασίας. Παράλληλα συστηματοποιούνται και επεκτείνονται
οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται με την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος του
Μηχανισμού.
Στην παρούσα φάση ανάπτυξης του Μηχανισμού Διάγνωσης, τα επιμέρους
παραδοτέα είναι περισσότερα από ό,τι σε προγενέστερες φάσεις. Με την παρούσα έκθεση
πραγματοποιείται συνοπτικά η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των επιμέρους
παραδοτέων και ο ενδιαφερόμενος χρήστης των αναλύσεων των αποτελεσμάτων του
Μηχανισμού Διάγνωσης παραπέμπεται στα ειδικά παραδοτέα. Όπως και τον Ιούλιο του
2016 υιοθετείται και στην παρούσα έκθεση ο πολυμεταβλητός τρόπος υπολογισμού του
δυναμισμού των επαγγελμάτων. Μάλιστα στην παρούσα έκθεση ο σχετικός δείκτης
περιλαμβάνει και στοιχεία ποιότητας της εργασίας και τον υπολογισμό της απασχόλησης σε
όρους πλήρους απασχόλησης. Ο συνυπολογισμός του δυναμισμού με ένα σύνθετο δείκτη
που λαμβάνει υπόψη επιμέρους παραμέτρους πραγματοποιήθηκε για τα επαγγέλματα σε
τριψήφιο επίπεδο για το σύνολο της χώρας. Παράλληλα δημιουργήθηκε διαδραστική βάση
δεδομένων με τις παραμέτρους αυτές, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ, η οποία
επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη να υπολογίσει πολύ εύκολα τον δυναμισμό κάθε
επαγγέλματος σύμφωνα με το κριτήριο που επιθυμεί. Σημειώνουμε ότι η Έρευνα Εργατικού
Δυναμικού εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική πηγή πληροφόρησης στις αναλύσεις που
πραγματοποιήθηκαν. Για τις ανάγκες συμπληρωματικών αναλύσεων αξιοποιήθηκαν τα
στοιχεία του Συστήματος Εργάνη, τα στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ,
πληροφορίες που διατέθηκαν από τις Περιφέρειες και πιλοτικά τα στοιχεία των
επιμελητηρίων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Από τα αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης προκύπτουν ενδιαφέροντα
συμπεράσματα για τον δυναμισμό των επαγγελμάτων και αναδιαρθρώσεις που
παρατηρούνται εντός των γενικότερων επαγγελματικών κατηγοριών. Για παράδειγμα,
σημειώνεται ο δυναμισμός των τεχνικών λειτουργίας πληροφοριών την ίδια περίοδο που οι
αναλυτές λογισμικού χαρακτηρίζονται από φθίνουσα πορεία. Αντίστοιχα οι πωλητές
χαρακτηρίζονται από δυναμισμό ενώ οι πλανόδιοι πωλητές από φθίνουσα πορεία. Τα
αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό ενεργητικών
πολιτικών.
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Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει ο δυναμισμός της γεωκτηνοτροφίας και της
κτηνοτροφίας. Ενώ ο πρωτογενής τομέας χαρακτηρίζεται από πτώση της απασχόλησης στο
σύνολό του, κατά τη διάρκεια της κρίσης έδειξε στοιχεία ανθεκτικότητας και τώρα
εμφανίζονται υποκλάδοι που παρουσιάζουν ιδιαίτερο δυναμισμό, όπως και άλλοι με
φθίνουσα πορεία. Στη μεταποίηση, διάφοροι δείκτες δείχνουν τον δυναμισμό της
μεταποίησης τροφίμων. Ο δυναμισμός αυτός αναδεικνύεται από τα στοιχεία των
επαγγελμάτων και των κλάδων αλλά επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία εγκεκριμένων
επενδύσεων σε ορισμένες Περιφέρειες. Παράλληλα και στον κλάδο αυτό σημειώνονται
γεωγραφικές αναδιαρθώσεις: φθίνουσα πορεία στη Στερά Ελλάδα, αύξουσα στη Θεσσαλία
και αλλού.
Σε ορισμένες περιπτώσεις διαφορετικές αναλύσεις καταλήγουν σε συγκλίνοντα
αποτελέσματα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αυτό δεν ισχύει. Για παράδειγμα, ο δυναμισμός
του επαγγέλματος του βιολόγου, όπως και του κλάδου της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,
που προκύπτουν από τις αναλύσεις των δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, επιβεβαιώνονται και από
τις αναλύσεις των στοιχείων της ροής της μισθωτής απασχόλησης του Συστήματος Εργάνη.
Οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται σε άλλες περιπτώσεις, χρήζουν εκτενέστερης
διερεύνησης που θα πραγματοποιηθεί με την πλήρη ενσωμάτωση των στοιχείων του
Συστήματος Εργάνη στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μηχανισμού Διάγνωσης.
Τα εκπαιδευτικά επίπεδα ή τα επίπεδα προσόντων που παρουσιάζονται ως τα πλέον
δυναμικά είναι η μέση εκπαίδευση και η τριτοβάθμια και μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Το
εύρημα αυτό είναι αναμενόμενο καθώς για μεγάλο εύρος επαγγελμάτων του παραγωγικού
προτύπου της ελληνικής οικονομίας το απολυτήριο λυκείου φαίνεται να αρκεί για το
μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού. Παράλληλα τα επιπλέον προσόντα της
τριτοβάθμιας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης προσδίδουν ανθεκτικότητα/δυναμισμό στην
απασχόληση όσων τα κατέχουν.
Μια άλλη σημαντική παρατήρηση που θα πρέπει να αξιοποιηθεί στον σχεδιασμό
ενεργητικών πολιτικών αφορά τις σημαντικές διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται σε
περιφερειακό επίπεδο και επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Από τα στοιχεία της
εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ φαίνεται ότι οι διάφορες περιοχές δεν πλήττονται με τον
ίδιο τρόπο από την ανεργία. Οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδος και
Κεντρικής Μακεδονίας πλήττονται ιδιαίτερα έντονα συγκριτικά με τον μέσο όρο. Βέβαια η
ανάλυση σε περιφερειακό επίπεδο δεν αναδεικνύει όλες τις περιπτώσεις που χρήζουν
ιδιαίτερης προσοχής στον σχεδιασμό ενεργητικών πολιτικών για τη μείωση της ανεργίας και
την ενίσχυση της απασχόλησης. Για παράδειγμα, σε σχέση με τον πληθυσμό της η
Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο της χώρας ως προς τη βαρύτητα της
ανεργίας. Όμως η Περιφερειακή Ενότητα της Δυτικής Αττικής πλήττεται περισσότερο από
οποιαδήποτε άλλη περιφερειακή ενότητα της χώρας. Οι διαφοροποιήσεις αυτές που
παρατηρούνται μεταξύ των χωρικών επιπέδων επιβάλλουν την αποφυγή οριζόντιων
πολιτικών και την υιοθέτηση πολιτικών παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες που
προκύπτουν σε κάθε χωρικό επίπεδο.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα αποτελέσματα περί δυναμισμού των επαγγελμάτων
και κλάδων έχουν συγκριτικό χαρακτήρα. Εξετάζεται δηλαδή ο δυναμισμός ή η
ανθεκτικότητα του επαγγέλματος, του κλάδου, του εκπαιδευτικού επιπέδου συγκριτικά με
τα λοιπά επαγγέλματα, κλάδους, εκπαιδευτικά επίπεδα. Όταν δηλαδή προκύπτει ότι η μέση
εκπαίδευση και η τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν υψηλό δυναμισμό απασχόλησης, αυτό
σημαίνει ότι έχουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης σε σχέση με άλλα (χαμηλότερα)
εκπαιδευτικά επίπεδα.
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Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο δυναμισμός των κλάδων και των επαγγελμάτων
όπως καταγράφεται στην παρούσα έκθεση απεικονίζει την εικόνα του παραγωγικού
προτύπου της χώρας. Κάποια από τα στοιχεία του προτύπου αυτού μπορεί να είναι
επιθυμητά από την πλευρά του σχεδιασμού οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, όπως για
παράδειγμα ο δυναμισμός που παρατηρείται σε ορισμένους εξωστρεφείς τομείς της
μεταποίησης όπως η μεταποίηση τροφίμων και τα φάρμακα. Σε άλλους δυναμικούς τομείς
όπως στον τουριστικό τομέα μπορεί να απαιτούνται διαρθρωτικές παρεμβάσεις ώστε να
εξασφαλιστούν αφενός πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα του δυναμισμού που υπάρχει, να
ελαχιστοποιηθούν αρνητικές επιπτώσεις (στο περιβάλλον ή αλλού) της υπάρχουσας
κατάστασης και γενικά να δοθούν κατευθύνσεις που θα συνάδουν με το οικονομικό και
κοινωνικό σχέδιο της χώρας. Σε άλλες περιπτώσεις που εμφανίζεται χαμηλός δυναμισμός
όπως συμβαίνει με τον κλάδο της έρευνας και ανάπτυξης, με τις κατάλληλες πολιτικές, αν
υπάρχει η σχετική πολιτική βούληση, η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί. Σε κάθε
περίπτωση, τα αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης παρέχουν αναλυτική
πληροφόρηση για τις υφιστάμενες τάσεις μιας πολυδιάστατης αγοράς εργασίας. Η χάραξη
αποτελεσματικών πολιτικών δεν είναι κάτι που απορρέει γραμμικά και μονοσήμαντα από
την πληροφόρηση καθώς αυτή, όπως πάντα, αποτελεί αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για
τη χάραξη πολιτικής. Η πολιτική πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστα δεδομένα αλλά δεν
μπορεί να εξαντλείται σε αυτά: οφείλει να συνυπολογίζει και άλλες παραμέτρους, με βάση
τον αξιακό προσανατολισμό, τις προτεραιότητες και τις δεσμεύσεις της δημοκρατικής
εξουσίας από την οποία απορρέει.
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