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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Σο Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ ευχαριςτεί το Εκνικό Ινςτιτοφτο Εργαςίασ και Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ (ΕΙΕΑΔ), το οποίο είναι ο επιςτθμονικόσ φορζασ του 

Μθχανιςμοφ Διάγνωςθσ.  

Ευχαριςτεί επίςθσ όλουσ τουσ οργανιςμοφσ, φορείσ και τισ 9 

Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ που ςυμμετείχαν ενεργά, άμεςα ι ζμμεςα, ςτθν 

υλοποίθςθ του ζργου αυτοφ και ειδικότερα τουσ Κοινωνικοφσ Εταίρουσ 

των ΓΕΕ, ΕΒ, ΕΕΕ, ΓΕΒΕΕ, ΕΣΕ, τουσ ςυνεργάτεσ του ΟΑΕΔ, του 

Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, Σου Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων 

και τθσ Δ/νςθσ Απαςχόλθςθσ του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.  

Ευχαριςτεί ιδιαιτζρωσ τουσ δφο επιςτθμονικοφσ ςυνεργάτεσ του ΕΙΕΑΔ, 

Ολυμπία Καμινιώτη και Σταφρο Γαβρόγλου οι οποίοι ςχεδίαςαν και 

διεφκυναν επιςτθμονικά τθν εκτζλεςθ όλου του ζργου και ιταν οι 

κφριοι ςυντάκτεσ του κειμζνου. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Η παροϑςα Ϊκθεςη του Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ Αναγκών τησ Αγορϊσ 

Εργαςύασ αποτελεύ την Επιτελικό ϑνοψη των παραδοτϋων του Μηχανιςμοϑ 

Διϊγνωςησ (ό του υςτόματοσ Διϊγνωςησ) τησ Β΄φϊςησ υλοπούηςησ του 

μηχανιςμοϑ που ολοκληρώθηκε ςτισ 31-12-2015. Σο περιεχϐμενϐ τησ αφορϊ τον 

προςδιοριςμϐ τησ τρϋχουςασ και δυνητικόσ προςφορϊσ και ζότηςησ εργαςύασ 

ςε κλϊδουσ, επαγγϋλματα και δεξιϐτητεσ ςε εθνικϐ και περιφερειακϐ επύπεδο. 

 Η Επιτελικό ϑνοψη ςυντϊςςεται ςτο πλαύςιο λειτουργύασ και 

ανϊπτυξησ του Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ υπϐ την πολιτικό αιγύδα του Τπουργεύου 

Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ, τον εποπτικϐ 

και ςυντονιςτικϐ ρϐλο τησ Διεϑθυνςησ Απαςχϐληςησ, την ςχεδιαςτικό και 

οργανωτικό δρϊςη τησ Επιτροπόσ υντονιςμοϑ, την επιςτημονικό καθοδόγηςη 

και ερευνητικό δρϊςη του Εθνικοϑ Ινςτιτοϑτου Εργαςύασ και Ανθρώπινου 

Δυναμικοϑ (ΕΙΕΑΔ) και του Επιχειρηςιακοϑ Δικτϑου Υορϋων και Οργανιςμών 

που απαρτύζεται απϐ τουσ Κοινωνικοϑσ Εταύρουσ – ΓΕΕ, ΕΒ, ΓΕΒΕΕ, ΕΕΕ, 

ΕΣΕ – τα Τπουργεύα Παιδεύασ, Ϊρευνασ και Θρηςκευμϊτων και Οικονομικών, 

τον ΟΑΕΔ, την ΕΛΣΑΣ, την ΕΡΓΑΝΗ και τισ 13 Περιφϋρειεσ χώρασ. Ο 

Μηχανιςμϐσ Διϊγνωςησ ενιςχϑεται ϊμεςα θεςμικϊ/νομοθετικϊ (βλ. ΚΤΑ, 

ςχετικό διϊταξη Νϐμου) ενώ πρϐκειται να ενιςχυθεύ και λειτουργικϊ προςεχώσ 

με την ολοκλόρωςη ενϐσ ενιαύου Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ  και την ϋνταξη 

και ϊλλων φορϋων (βλ. Επιμελητόρια, Πανεπιςτόμια κ.λπ.) ςτο Επιχειρηςιακϐ 

του Δύκτυο.  

Ειδικϐτερα,  η παροϑςα Ϊκθεςη ςυντϊχθηκε απϐ το ΕΙΕΑΔ με την ενεργϐ 

ςυμμετοχό των Κοινωνικών Εταύρων (βλ. 8 ποιοτικϋσ και 2 ποςοτικϋσ ϋρευνεσ 

εργοδοτών και εργαζομϋνων), του ΟΑΕΔ και των Περιφερειών. τϐχοσ τησ όταν : 

(α) η παροχό ςυγκεκριμϋνων μεθοδολογικών προδιαγραφών ανϊ ϋρευνα,  

(β) η διερεϑνηςη τϊςεων ϐςον αφορϊ τον δυναμιςμϐ κλϊδων και 

επαγγελμϊτων, αναντιςτοιχιών ειδικοτότων και δεξιοτότων και κενών θϋςεων 

εργαςύασ ςε περιφερειακϐ επύπεδο,  
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(γ) η διερεϑνηςη των ύδιων τϊςεων ςε εθνικϐ επύπεδο με την προςθόκη 

ςχετικών προβλϋψεων.  

Τπηρετώντασ αυτό τη λογικό, η Ϊκθεςη απαρτύζεται απϐ τρύα 

διαφορετικϊ παραδοτϋα που αφοροϑν ςτην Μεθοδολογύα, τισ Περιφϋρειεσ και 

το ϑνολο τησ εθνικόσ Επικρϊτειασ. την παροϑςα επιτελικό ςϑνοψη 

παρουςιϊζονται η μεθοδολογικό προςϋγγιςη που ακολουθόθηκε και τα βαςικϊ 

ςυμπερϊςματα των αναλϑςεων που πραγματοποιόθηκαν.  υγκεκριμϋνα: 

το πρώτο κεφϊλαιο τησ ‘μεθοδολογικόσ προςϋγγιςησ’ τύθεται το 

πλαύςιο αρχών-προτεραιοτότων ςτο οπούο βαςύςτηκαν οι επιλογϋσ τησ, ο 

ολιςτικϐσ χαρακτόρασ τησ με την αξιοπούηςη πολλαπλών πηγών και μεθϐδων 

ανϊλυςησ και, τϋλοσ, οι δυςκολύεσ και τα προβλόματα ςυγκεραςμοϑ των 

διαφορετικών εκροών του ςυςτόματοσ βϊςει των ςτϐχων που τϋθηκαν και 

αναλϐγωσ του αντικειμϋνου ανϊλυςησ (κλϊδοι, επαγγϋλματα, δεξιϐτητεσ, 

περιφϋρειεσ).  

το δεϑτερο κεφϊλαιο του ‘δυναμιςμοϑ κλϊδων και επαγγελμϊτων’, 

περιγρϊφεται η επιλογό μϋςω δεύκτη των δυναμικϐτερων κλϊδων ςε εθνικϐ 

επύπεδο και η προςπϊθεια διαςταϑρωςησ/ςυνδυαςμοϑ τουσ με τα 

δυναμικϐτερα επαγγϋλματα βϊςει των ςτοιχεύων τησ ΕΛΣΑΣ και τησ ΕΡΓΑΝΗ, 

ενώ αναφϋρονται ενδεικτικϊ οριςμϋνοι εξ αυτών.  

το τρύτο κεφϊλαιο των ‘κενών θϋςεων εργαςύασ’ εξηγεύται η απϐκλιςη 

ςτοιχεύων μεταξϑ ΕΛΣΑΣ, ΟΑΕΔ και Περιφερειών που οδηγοϑν ςε αδυναμύα 

ςυγκρύςεων και αντικρουϐμενεσ εκτιμόςεισ, επιχειρεύται η προςϋγγιςη του 

εντοπιςμοϑ τουσ ανϊ κλϊδο, επϊγγελμα και εκπαιδευτικϐ επύπεδο με τισ 

ςυμπληρωματικϋσ ϋρευνεσ των εργαζομϋνων-εργοδοτών και του ΕΙΕΑΔ, ενώ 

καταγρϊφονται ενδεικτικϊ οριςμϋνεσ επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ ϐπου 

παρατηροϑνται και οι περιςςϐτερεσ κενϋσ θϋςεισ εργαςύασ. 

το τϋταρτο κεφϊλαιο των ‘αναντιςτοιχιών δεξιοτότων’ καταγρϊφονται 

επύςησ οι αποκλύςεισ εκτιμόςεων μεταξϑ των διαφορετικών ερευνών, ϐπωσ και 

οι εντοπιζϐμενεσ ςυγκλύςεισ μεταξϑ των ερευνών των κοινωνικών εταύρων τϐςο 

μεταξϑ τουσ ϐςο και με αυτό του ΕΙΕΑΔ ςτισ επαγγελματικϋσ και οριζϐντιεσ 
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δεξιϐτητεσ (κυρύωσ προςωπικϐτητασ) ϐπου εμφανύζονται και οι μεγαλϑτερεσ 

ελλεύψεισ. 

το πϋμπτο κεφϊλαιο, αναλϑονται οι ‘αναντιςτοιχύεσ τησ αγορϊσ 

εργαςύασ βϊςει τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ’ (ΟΑΕΔ) ςε κλαδικϐ, επαγγελματικϐ 

και περιφερειακϐ επύπεδο. 

το ϋκτο κεφϊλαιο παρουςιϊζεται η ‘περιφερειακό διϊςταςη’ του 

δυναμιςμοϑ κλϊδων, επαγγελμϊτων, δεξιοτότων και ςχετικών αναντιςτοιχιών 

με την αξιοπούηςη πολλαπλών πηγών (ΕΛΣΑΣ, ΕΡΓΑΝΗ, ΟΑΕΔ, περιφερειακών 

μηχανιςμών) και την ανϊδειξη του βαθμοϑ επϊρκειασ ϐπωσ και οριςμϋνων 

ομοιοτότων αλλϊ και ςημαντικών περιφερειακών διαφορών. 

Σϋλοσ, ςτο ϋβδομο κεφϊλαιο των ‘οικονομετρικών εκτιμόςεων’ 

αναλϑεται η επιλογό των ςτατιςτικών μεθϐδων προβολόσ και του μοντϋλου 

πρϐβλεψησ βϊςει του εκτιμώμενου μελλοντικϊ ρυθμοϑ ανϊπτυξησ, των 

ςχετικών περιοριςμών και αδυναμιών που ενυπϊρχουν ςτισ μεθϐδουσ αυτϋσ 

αλλϊ και των διαφορετικών ςεναρύων εξϋλιξησ τησ απαςχϐληςησ και τησ 

ανεργύασ ωσ το 2020. 

Απϐ την ϊνοιξη και μϋχρι το τϋλοσ του 2015 καταβλόθηκε μια 

αξιοςημεύωτη ςυλλογικό προςπϊθεια ςε πολϑ λύγο χρϐνο και με πολϑ λύγουσ 

πϐρουσ. Σο κυριϐτερο ϐλων εύναι ϐτι πλϋον ϋχει ξεκινόςει η λειτουργύα του  

Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ ο οπούοσ εύναι ϋνα δυναμικϊ εξελιςςϐμενο ςϑςτημα που 

ςυνεχώσ βελτιώνεται, παρϋχοντασ ςυςτηματικό και αξιϐπιςτη πληροφϐρηςη 

για τη χϊραξη αποτελεςματικϐτερων πολιτικών ενύςχυςησ τησ απαςχϐληςησ και 

καταπολϋμηςησ τησ ανεργύασ.  

Με την παρϊδοςη τησ Ϊκθεςησ αυτόσ και την ικανοπούηςη των λοιπών 

ϐρων (μεθοδολογύα, ςϑςταςη πληροφοριακοϑ ςυςτόματοσ) το Τπουργεύο 

Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ προςδοκϊ την 

ϊρςη τησ αυτοδϋςμευςησ που αφορϊ το ϑςτημα Διϊγνωςησ.   
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 
  

Σο ϋργο τησ διϊγνωςησ αναγκών ςυνύςταται ςτον προςδιοριςμϐ των 

βαςικών μεγεθών τησ αγορϊσ εργαςύασ, δηλαδό ςτον προςδιοριςμϐ των 

μεγεθών αυτών ωσ ϋχουν και ϐπωσ τεύνουν να εξελιχθοϑν ςτο μϋλλον και ςτον 

εντοπιςμϐ αναντιςτοιχιών (προςφορϊ και ζότηςη εργαςύασ, επαγγϋλματα, 

χωρικϋσ ενϐτητεσ, δεξιϐτητεσ-ικανϐτητεσ-γνώςεισ).  Ειδικϐτερα, τα μεγϋθη που 

επιδιώκεται να προςδιοριςτοϑν εύναι κυρύωσ η απαςχϐληςη και η ανεργύα ςε 

κλαδικϐ, επαγγελματικϐ, εκπαιδευτικϐ και περιφερειακϐ επύπεδο. το επύκεντρο 

των αναλϑςεων εμπύπτει ο εντοπιςμϐσ αναντιςτοιχιών ειδικοτότων και 

δεξιοτότων. 

Σο ϑςτημα Διϊγνωςησ ϋχει δομηθεύ ςτη βϊςη των ακολοϑθων 

αρχών/προτεραιοτότων: 

 Παραγωγή έγκυρων και αξιόπιςτων αποτελεςμάτων. 

 Παραγωγή αποτελεςμάτων άμεςησ αξιοποίηςησ και αποτελεςμάτων 

μεςοπρόθεςμησ χρήςησ. 

 Αξιοποίηςη τησ τεχνογνωςίασ που διαθέτουν οι φορείσ έρευνασ και 

ανάλυςησ τησ αγοράσ εργαςίασ ςτην Ελλάδα και διεθνώσ (π.χ. CEDEFOP, 

κέντρα κοινωνικών εταίρων, ΕΚΚΕ, ερευνητικά κέντρα Πανεπιςτημίων, 

ΕΛΣΤΑΤ). 

 Δημιουργία μόνιμου μηχανιςμού. 

 Παραγωγή αποτελεςμάτων ςε ςταθερά και τακτά χρονικά διαςτήματα 

(δύο φορέσ το έτοσ: Ιούνιο και Δεκέμβριο). 

 Διάχυςη των αποτελεςμάτων ςε κάθε ενδιαφερόμενο. 

 Διαςφάλιςη των αναγκαίων ςυνεργειών με δράςεισ και φορείσ. 

 Χαμηλέσ απαιτήςεισ χρηματοδότηςησ του Συςτήματοσ ώςτε να 

διευκολυνθεί η βιωςιμότητά του.  

Οι επιλογϋσ που ϋχουν γύνει ςτη μεθοδολογικό προςϋγγιςη που ακολουθεύται 

αντανακλοϑν τισ ανωτϋρω αρχϋσ. Για παρϊδειγμα, ςτην Α΄ φϊςη υλοπούηςησ 

(Μϊιοσ-Ιοϑνιοσ 2015) πραγματοποιόθηκαν αναλϑςεισ δευτερογενών δεδομϋνων 

αποκλειςτικϊ για τον προςδιοριςμϐ του δυναμιςμοϑ κλϊδων και επαγγελμϊτων 
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καθϐτι μϐνο το αντικεύμενο αυτϐ όταν δυνατϐ να προςδιοριςτεύ με ϋγκυρο και 

αξιϐπιςτο τρϐπο ςτο δεδομϋνο χρονικϐ πλαύςιο. τη Β΄φϊςη υλοπούηςησ του 

υςτόματοσ ενιςχϑθηκαν οι ςυνεργαςύεσ και οι ςυνϋργειεσ με διϊφορουσ φορεύσ, 

αξιοποιόθηκαν περιςςϐτερεσ πηγϋσ δεδομϋνων, ενιςχϑθηκε η διϊχυςη των 

αποτελεςμϊτων, κ.λπ. την επϐμενη φϊςη υλοπούηςησ θα δοθεύ βαρϑτητα –

μεταξϑ ϊλλων - ςε θϋματα αξιολϐγηςησ και ανατροφοδϐτηςησ του υςτόματοσ1, 

εξειδύκευςησ ςε ςυγκεκριμϋνουσ τομεύσ2, ςυςτηματοπούηςησ των παραδοτϋων 

και ϊλλα θϋματα. 

Η βαςικό μεθοδολογικό προςϋγγιςη που υιοθετεύται ςτο ϑςτημα 

Διϊγνωςησ εύναι ολιςτικό. ϑμφωνα με την προςϋγγιςη αυτό αξιοποιοϑνται 

πολλαπλϋσ πηγϋσ δεδομϋνων και μεθϐδων ανϊλυςησ, με ςτϐχο την παροχό ϐςο 

το δυνατϐν πιο αξιϐπιςτησ πληροφϐρηςησ. Οι εκροϋσ του ςυςτόματοσ 

θεωροϑνται ϋνα εύδοσ παζλ, το οπούο προκϑπτει ωσ ανϊγκη ςϑνθεςησ των 

επιμϋρουσ αναλϑςεων. Η χρόςη πολλαπλών μεθϐδων και η αξιολϐγηςη των 

μεθϐδων αυτών ςχετικώσ με τα πλεονεκτόματα και μειονεκτόματα που τισ 

χαρακτηρύζουν προςφϋρει πληρϋςτερη πληροφϐρηςη και ελαχιςτοποιεύ τα 

μειονεκτόματα κϊθε μιασ επιμϋρουσ μεθϐδου.  

Σο ϑςτημα Διϊγνωςησ ϋχει ωσ ϊμεςουσ ςτϐχουσ (α) την αποτϑπωςη τησ 

υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ και (β) την παραγωγό βραχυπρϐθεςμων τϊςεων και 

μεςο-πρϐθεςμων προβλϋψεων αναφορικϊ με τισ ανϊγκεσ τησ αγορϊσ εργαςύασ 

ςε κλϊδουσ, επαγγϋλματα και δεξιϐτητεσ. Απώτεροσ ςτϐχοσ του εύναι η τακτικό 

και ϋγκυρη τροφοδϐτηςη τησ πολιτεύασ με δεδομϋνα και εκτιμόςεισ για τον 

ορθολογικϐ ςχεδιαςμϐ των πολιτικών απαςχϐληςησ, των προγραμμϊτων διϊ 

βύου μϊθηςησ και των λοιπών πολιτικών.  

Οι εκροϋσ του υςτόματοσ Διϊγνωςησ θα μποροϑςαν να ομαδοποιηθοϑν ςε 

τρεισ γενικϋσ κατηγορύεσ: 

1. Προςφορϊ και ζότηςη εργαςύασ ςε κλαδικϐ επύπεδο 

2. Προςφορϊ και ζότηςη εργαςύασ ςε επύπεδο επαγγϋλματοσ 

3. Προςφορϊ και ζότηςη ςε επύπεδο δεξιοτότων, ικανοτότων, γνώςεων. 

                                                           
1
 χετικϋσ δρϊςεισ ϋχουν όδη πραγματοποιηθεύ ςτη Β΄φϊςη αλλϊ θα επεκταθοϑν ςημαντικϊ ςτη 

 ςυνϋχεια. 
2 Π.χ. αναδιαρθρώςεισ, μαθητεύα, κ.λπ. 
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Οι τρεισ αυτϋσ κατηγορύεσ προςδιορύζονται περαιτϋρω ςε περιφερειακϐ ό 

τοπικϐ επύπεδο καθώσ και ςε επύπεδο μεγαλϑτερησ ό μικρϐτερησ εξειδύκευςησ. 

 Ο αρχικϐσ ςτϐχοσ εύναι ο προςδιοριςμϐσ των τριών αυτών γενικών 

κατηγοριών ςε εθνικϐ επύπεδο. Κατϐπιν τα εθνικϊ αποτελϋςματα μποροϑν να 

εξειδικευτοϑν ςε επύπεδο περιφϋρειασ. Σο επύπεδο εξειδύκευςησ των κλαδικών 

και επαγγελματικών αποτελεςμϊτων προςδιορύζεται κατϊ κϑριο λϐγο απϐ τα 

διαθϋςιμα δεδομϋνα. Η επιθυμητό ανϊλυςη εύναι ςε ϐςο το δυνατϐν 

αναλυτικϐτερο κλαδικϐ και επαγγελματικϐ επύπεδο (π.χ. διψόφιο κλϊδο 

ΣΑΚΟΔ και τριψόφιο επϊγγελμα ISCO). ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ λϐγω των 

περιοριςμών των διαθϋςιμων δεδομϋνων η ανϊλυςη περιορύζεται ςε γενικϐτερεσ 

κατηγορύεσ. Κϊτι ανϊλογο ιςχϑει και για τον προςδιοριςμϐ τησ προςφορϊσ και 

ζότηςησ δεξιοτότων. υνυπολογύζοντασ τουσ παρϊγοντεσ αυτοϑσ, το ϑςτημα 

Διϊγνωςησ παρϊγει αποτελϋςματα ςε εθνικϐ επύπεδο ςε τριψόφιο ISCO και 

διψόφιο ΣΑΚΟΔ και ςε περιφερειακϐ επύπεδο ςε διψόφιο ISCO και διψόφιο 

ΣΑΚΟΔ3. 

 Όςον αφορϊ το θϋμα των δεξιοτότων, μϋχρι και πρϐςφατα το CEDEFOP4 

χρηςιμοποιοϑςε κατϊ κϑριο λϐγο την εκπαύδευςη ςε τρεισ κατηγορύεσ ωσ proxy 

για τισ δεξιϐτητεσ. Η ςυγκεκριμϋνη κατηγοριοπούηςη δεν παρϋχει επαρκό 

πληροφϐρηςη για το θϋμα των δεξιοτότων αλλϊ επιβϊλλεται απϐ αναλυτικοϑσ 

περιοριςμοϑσ του μοντϋλου που χρηςιμοποιεύται και των δεδομϋνων που 

διατύθενται. το ϑςτημα Διϊγνωςησ η προςφορϊ και ζότηςη δεξιοτότων 

προςδιορύζεται με το proxy τησ εκπαύδευςησ, με πληροφϐρηςη απϐ τισ 

δευτερογενεύσ πηγϋσ για το θϋμα των δεξιοτότων απϐ ςχετικϋσ ϋρευνεσ (eu 

skills- CEDEFOP, PIAAC-ΟΟΑ, κ.λπ.), καθώσ και απϐ πρωτογενεύσ ϋρευνεσ που 

διεξϊγονται ςτο πλαύςιο του υςτόματοσ Διϊγνωςησ5. 

                                                           
3
 ε κϊποιεσ περιπτώςεισ, ϐπωσ για παρϊδειγμα περιφϋρειεσ με μικρϐ αριθμϐ παρατηρόςεων 

ςτισ δειγματοληπτικϋσ ϋρευνεσ που χρηςιμοποιοϑνται υπειςϋρχονται επιπλϋον περιοριςμού.  
4
 Βλ. για παρϊδειγμα: Cedefop (2015), Briefing note, Europe’s uneven return to job growth, DOI: 

10.2801/136755, 30/6/2015. 
5 Σο θϋμα των δεξιοτότων διερευνόθηκε ςτη Β΄φϊςη με τισ πρωτογενεύσ ϋρευνεσ κοινωνικών 
εταύρων και περιφερειών και την ϋρευνα του ΕΙΕΑΔ ςτισ επιχειρόςεισ που ςυμμετεύχαν ςτο 
πρϐγραμμα διαρθρωτικόσ προςαρμογόσ.  
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Οι βαςικϋσ πηγϋσ δεδομϋνων και οι μϋθοδοι ανϊλυςησ παρουςιϊζονται 

ςυνοπτικϊ ςτη ςυνϋχεια6. Η βαςικϐτερη πηγό πληροφϐρηςησ για το ϑςτημα 

Διϊγνωςησ εύναι η Ϊρευνα Εργατικοϑ Δυναμικοϑ τησ ΕΛΣΑΣ. Η ϋρευνα αυτό 

αποτελεύ τη βαςικό πηγό ςυγκρύςιμησ πληροφϐρηςησ ςε ευρωπαώκϐ επύπεδο για 

θϋματα αγορϊσ εργαςύασ και παρϋχει αξιϐπιςτα αποτελϋςματα για την Ελλϊδα 

ςε περιφερειακϐ επύπεδο. Ακολουθεύ διεθνώσ ςυμφωνημϋνουσ οριςμοϑσ και 

πρϐςφατεσ ταξινομόςεισ επαγγελμϊτων, κλϊδων και εκπαιδευτικών επιπϋδων. 

τισ αναλϑςεισ θα πρϋπει να λαμβϊνεται υπϐψη ο δειγματοληπτικϐσ ςχεδιαςμϐσ 

τησ ϋρευνασ, ςτισ περιπτώςεισ ςτισ οπούεσ οι απαντόςεισ προκϑπτουν απϐ μικρϐ 

αριθμϐ παρατηρόςεων. το ϑςτημα Διϊγνωςησ αξιοποιοϑνται επύςησ τα 

δεδομϋνα τησ Ϊρευνασ Κενών Θϋςεων τησ ΕΛΣΑΣ. Εκτϐσ των δϑο αυτών 

δειγματοληπτικών ερευνών,  αξιοποιοϑνται δϑο πηγϋσ διοικητικών δεδομϋνων, 

τα ςτοιχεύα του ΟΑΕΔ (εγγεγραμμϋνη ανεργύα και κενϋσ θϋςεισ) και οι ροϋσ 

μιςθωτόσ απαςχϐληςησ του υςτόματοσ Εργϊνη του Τπουργεύου Εργαςύασ. Οι 

δϑο τελευταύεσ πηγϋσ δεδομϋνων ακολουθοϑν διαφορετικό μεθοδολογύα ςτον 

προςδιοριςμϐ των μεγεθών απαςχϐληςησ και ανεργύασ. υνεπώσ, τα 

αποτελϋςματα των διαφορετικών αναλϑςεων δεν εύναι απολϑτωσ ςυγκρύςιμα 

μεταξϑ τουσ.   

Σα δευτερογενό δεδομϋνα αναλϑονται για τον προςδιοριςμϐ του δυναμιςμοϑ 

κλϊδων και επαγγελμϊτων με τη χρόςη ειδικών δεικτών. την ανϊλυςη που 

πραγματοποιόθηκε χρειϊςτηκε να γύνουν οριςμϋνεσ επιλογϋσ. Οι επιλογϋσ αυτϋσ 

προςδιορύςτηκαν κυρύωσ απϐ τη διαθεςιμϐτητα δεδομϋνων, τισ αλλαγϋσ των 

κωδικοποιόςεων και τουσ δειγματοληπτικοϑσ περιοριςμοϑσ των ςυγκεκριμϋνων 

ερευνών.  

Ο χρονικϐσ ορύζοντασ των εξεταζϐμενων αλλαγών προςδιορύςτηκε κυρύωσ 

απϐ τισ αλλαγϋσ κωδικοποιόςεων ςε επαγγϋλματα και κλϊδουσ. Σο επιθυμητϐ 

θα όταν η εξϋταςη τησ εξϋλιξησ τησ απαςχϐληςησ να καλϑψει τα ϋτη πριν απϐ 

την κρύςη (δηλαδό πριν το 2008) και τα πιο πρϐςφατα ϋτη (2008-μϋχρι ςόμερα). 

Λϐγω αλλαγών ςτισ κωδικοποιόςεισ των δεδομϋνων τησ ΕΛΣΑΣ, αυτϐ που 

μποροϑςε να γύνει, όταν για την περύπτωςη των κλϊδων να εξεταςτοϑν οι 

μεταβολϋσ απϐ το 2008 και μετϊ ενώ για την περύπτωςη των επαγγελμϊτων 

                                                           
6 Αναλυτικϐτερεσ πληροφορύεσ παρουςιϊζονται ςτα ςχετικϊ παραδοτϋα τησ Β΄φϊςησ. 
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απϐ το 2011 και μετϊ. Λϐγω των ιδιαύτερων ςυνθηκών τησ οικονομύασ ςτην 

εξεταζϐμενη περύοδο, εξετϊςτηκαν οι πρϐςφατεσ αλλαγϋσ ςτην απαςχϐληςη ςτο 

διϊςτημα 2014-2015. Εύναι προφανϋσ ϐτι θα μποροϑςε να ϋχει γύνει κϊποια ϊλλη 

επιλογό χρονικοϑ διαςτόματοσ. Η κϊθε επιλογό χαρακτηρύζεται απϐ 

πλεονεκτόματα και μειονεκτόματα.  

Η επιλογό του δεύκτη που θα χρηςιμοποιηθεύ για την εξϋταςη τησ μεταβολόσ 

τησ απαςχϐληςησ αποτελεύ ςημαντικϐ θϋμα μεθοδολογικόσ επιλογόσ. Η 

μεταβολό τησ απαςχϐληςησ μπορεύ να μετρηθεύ ωσ απϐλυτη μεταβολό, ωσ 

ςχετικό μεταβολό ό με κϊποιο δεύκτη που να ςυνδυϊζει την απϐλυτη και τη 

ςχετικό μεταβολό. Ο δεύκτησ που ςυνδυϊζει την απϐλυτη και ςχετικό μεταβολό 

κρύνεται ωσ ο καλϑτεροσ των τριών καθώσ με τον δεύκτη αυτϐ αντιμετωπύζεται 

το πρϐβλημα τησ μεροληψύασ που ειςϊγεται απϐ την υπερεκτύμηςη αλλαγών ςε 

μικροϑ μεγϋθουσ κλϊδουσ και επαγγϋλματα ϐταν χρηςιμοποιεύται ο δεύκτησ τησ 

ςχετικόσ μεταβολόσ7. 

Όπωσ θα φανεύ και απϐ την εξϋταςη των αποτελεςμϊτων, ο προςδιοριςμϐσ 

του δυναμιςμοϑ επαγγελμϊτων και κλϊδων αποτελεύ εξαιρετικϊ δϑςκολη 

υπϐθεςη. Οι διαφορετικού δεύκτεσ παρουςιϊζουν εν μϋρει διαφορετικϊ 

αποτελϋςματα και θα πρϋπει να αξιολογηθεύ η ςημαντικϐτητα των 

διαφοροποιόςεων αυτών. Ο χρονικϐσ προςδιοριςμϐσ των αλλαγών επύςησ εύναι 

ςημαντικϐσ για την εξαγωγό των ςυμπεραςμϊτων. Αν, για παρϊδειγμα, ϋνα 

επϊγγελμα εμφανύζει αϑξηςη ςτην περύοδο 2011-2015 αλλϊ μεύωςη το 2014-

2015 θα πρϋπει να το χαρακτηρύςουμε ωσ δυναμικϐ ό φθύνον; Για να εύμαςτε 

ακριβεύσ θα πρϋπει να το χαρακτηρύςουμε με τον ϋναν ό τον ϊλλο τρϐπο 

ανϊλογα με την επιλογό τησ περιϐδου. Ϊνα ϊλλο πρϐβλημα εύναι κατϊ πϐςο 

μποροϑμε να κϊνουμε παραδοχϋσ για το μϋλλον ςτη βϊςη των εξελύξεων του 

παρελθϐντοσ. Οι απαντόςεισ των ερωτημϊτων αυτών δεν εύναι απλό υπϐθεςη. Ο 

μϐνοσ τρϐποσ για την ελαχιςτοπούηςη των προβλημϊτων που ςυνδϋονται με 

ςυγκεκριμϋνεσ μεθοδολογικϋσ επιλογϋσ εύναι η υιοθϋτηςη ευρϑτερου τρϐπου 

ανϊλυςησ, μιασ ολιςτικόσ μεθοδολογύασ μϋςω τησ οπούασ επιδιώκεται η 

ελαχιςτοπούηςη των μεροληψιών που ειςϊγονται απϐ ςυγκεκριμϋνεσ αναλϑςεισ 

                                                           
7
 Eurostat-OECD Manual on Business Demography Statistics, (2008), European 

Communities/OECD, p. 61. 
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ό δεδομϋνα. Εξετϊζοντασ δηλαδό πιο ςφαιρικϊ το ζητοϑμενο θϋμα, ευελπιςτοϑμε 

να καλϑψουμε περιςςϐτερεσ πλευρϋσ του θϋματοσ και με τον τρϐπο αυτϐ να 

αυξόςουμε την αξιοπιςτύα των ςυμπεραςμϊτων μασ.  

Η ανϊλυςη των δευτερογενών δεδομϋνων αξιοποιεύται ςτον προςδιοριςμϐ 

των ζητοϑμενων μεγεθών ςτο πρϐςφατο παρελθϐν. Αξιοποιοϑνται επύςησ ςτισ 

οικονομετρικϋσ εκτιμόςεισ με τισ οπούεσ προςδιορύζονται τα μεγϋθη ςτο μϋλλον.  

Εκτϐσ των δευτερογενών δεδομϋνων, ςτη Β΄ φϊςη υλοπούηςησ 

πραγματοποιόθηκαν πρωτογενεύσ ϋρευνεσ για τη ςυλλογό πληροφοριών που 

δεν όταν διαθϋςιμεσ αλλοϑ. Οι περιφϋρειεσ, οι κοινωνικού εταύροι και το ΕΙΕΑΔ 

πραγματοπούηςαν πρωτογενεύσ ϋρευνεσ. Οι περιφϋρειεσ και οι κοινωνικού 

εταύροι εςτύαςαν ςτον προςδιοριςμϐ του δυναμιςμοϑ επαγγελμϊτων και 

κλϊδων, ςτον εντοπιςμϐ κενών θϋςεων και ςτην προςφορϊ και ζότηςη 

δεξιοτότων. Η ϋρευνα του ΕΙΕΑΔ επικεντρώθηκε ςτισ επιχειρόςεισ που 

ςυμμετεύχαν ςτο πρϐγραμμα διαρθρωτικόσ προςαρμογόσ με την ύδια 

θεματολογύα8. Η ϋρευνα του ΕΙΕΑΔ όταν ποςοτικό και πραγματοποιόθηκε με 

ερωτηματολϐγιο που εςτϊλη διαδικτυακϊ. Οι κοινωνικού εταύροι και οι 

περιφϋρειεσ πραγματοπούηςαν ποιοτικϋσ και ποςοτικϋσ ϋρευνεσ. Οι ποιοτικϋσ 

ϋρευνεσ βαςύςτηκαν ςε ςυνεντεϑξεισ ςε βϊθοσ (in-depth interviews) και ομϊδεσ 

εςτύαςησ (focus groups). Οι ποςοτικϋσ ϋρευνεσ πραγματοποιόθηκαν κυρύωσ 

τηλεφωνικώσ. 

 Σα ζητόματα αξιολϐγηςησ αποτελοϑν ςημαντικϐ κομμϊτι τησ 

μεθοδολογικόσ προςϋγγιςησ που ακολουθεύται. Οι δρϊςεισ αξιολϐγηςησ παρϐτι 

δεν βρύςκονται πϊντα ςτο επύκεντρο των υςτημϊτων Διϊγνωςησ, αποτελοϑν 

ςημαντικό παρϊμετρο ανατροφοδϐτηςησ του ςυςτόματοσ. Για παρϊδειγμα, 

μελϋτεσ αξιολϐγηςησ των προγραμμϊτων καταπολϋμηςησ τησ ανεργύασ με 

δρϊςεισ κατϊρτιςησ ςε ςυγκεκριμϋνουσ τομεύσ παρϋχουν χρόςιμη και 

αξιοποιόςιμη πληροφϐρηςη για τισ δρϊςεισ που πραγματοποιοϑνται. τη 

Β΄φϊςη υλοπούηςησ του υςτόματοσ Διϊγνωςησ ξεκύνηςε η διαδικαςύα 

ςυγκϋντρωςησ και κατηγοριοπούηςησ των ςχετικών μελετών ώςτε να εξαχθοϑν 

ςτη ςυνϋχεια ςυμπερϊςματα απϐ τισ μελϋτεσ αυτϋσ, να ςχεδιαςτοϑν νϋεσ 

                                                           
8
 Σο πρϐγραμμα αυτϐ αφορϊ επιχειρόςεισ που βρύςκονται ςε διαδικαςύα αναδιϊρθρωςησ και 

ϋχουν 1-49 εργαζϐμενουσ. Σο ςυγκεκριμϋνο πρϐγραμμα το διαχειρύζεται το ΕΙΕΑΔ. 
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μελϋτεσ αξιολϐγηςησ και να υπϊρξει ουςιαςτικό ανατροφοδϐτηςη του 

ςυςτόματοσ και αξιοποιόςιμεσ πληροφορύεσ για τη χϊραξη πολιτικών.  

 Ϊνα ιδιαύτερο κομμϊτι αξιολϐγηςησ αφορϊ την ύδια τη λειτουργύα του 

Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ. τη Β΄φϊςη πραγματοποιόθηκε η πρώτη αξιολϐγηςη 

του Μηχανιςμοϑ ςε δϑο επύπεδα. Πρώτον, ελϋγχθηκε η αξιοπιςτύα των 

ςυμπεραςμϊτων τησ Α΄ φϊςησ ςυγκριτικϊ με δεδομϋνα που προϋκυψαν απϐ την 

Ϊρευνα Εργατικοϑ Δυναμικοϑ ςτη Β΄ φϊςη. Επύςησ, ϋγινε ςϑγκριςη των 

αποτελεςμϊτων για το ύδιο θϋμα (π.χ. δυναμιςμϐσ επαγγελμϊτων, κλϊδων) απϐ 

διαφορετικϋσ πηγϋσ (π.χ. ΕΛΣΑΣ, Εργϊνη) για να διαπιςτωθεύ ο βαθμϐσ ςτον 

οπούο υπϊρχουν ςυγκλύςεισ και αποκλύςεισ. Δεϑτερον, πραγματοποιόθηκε 

αξιολϐγηςη τησ Α΄ φϊςησ λειτουργύασ του Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ με ειδικϐ 

ερωτηματολϐγιο που απαντόθηκε απϐ τουσ εμπλεκϐμενουσ ςτον μηχανιςμϐ και 

ειδικοϑσ ερευνητϋσ.  

 Αξύζει τϋλοσ να επιςημανθεύ ϐτι παρϐτι ςτην Α΄ και ςτη Β΄ φϊςη 

υλοπούηςησ του υςτόματοσ Διϊγνωςησ οι αναλϑςεισ πραγματοποιόθηκαν 

χωρύσ τη χρόςη ενϐσ πληροφοριακοϑ ςυςτόματοσ εξειδικευμϋνου ςτισ ανϊγκεσ 

του μηχανιςμοϑ, προχώρηςαν ςτην παροϑςα φϊςη οι διεργαςύεσ προσ τη 

δημιουργύα ενϐσ τϋτοιου πληροφοριακοϑ ςυςτόματοσ. υγκεκριμϋνα 

εξετϊςτηκαν και εξετϊζονται περαιτϋρω τα υπϊρχοντα πληροφοριακϊ 

ςυςτόματα με ςτϐχο τον ςχεδιαςμϐ ενϐσ εξειδικευμϋνου πληροφοριακοϑ 

ςυςτόματοσ που θα καλϑπτει τισ ανϊγκεσ του υςτόματοσ Διϊγνωςησ 

παρϋχοντασ διαλειτουργικϐτητα και ςυμπληρωματικϐτητα μεταξϑ των 

υπαρχϐντων ςυςτημϊτων. Η ολοκλόρωςη του πληροφοριακοϑ αυτοϑ 

ςυςτόματοσ θα ςυςτηματοποιόςει τισ ειςροϋσ και τισ εκροϋσ του ςυςτόματοσ, 

θα διευκολϑνει και θα προϊγει τη λειτουργύα του.  

 Ακολουθεύ διαγραμματικό παρουςύαςη των ςτϐχων, των διαδικαςιών και 

των αποτελεςμϊτων του υςτόματοσ Διϊγνωςησ. 
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ΣΟΦΟΙ, ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ, ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

ΣΟΦΟΙ 
Καταγραφό αναντιςτοιχιών προςφορϊσ και ζότηςησ επαγγελμϊτων, κλϊδων, προςϐντων και δεξιοτότων. 

Μεςοπρϐθεςμη διϊγνωςη αναντιςτοιχιών προςφορϊσ και ζότηςησ επαγγελμϊτων, κλϊδων, προςϐντων και δεξιοτότων. 

υνειςφορϊ ςτον ορθολογικϐ ςχεδιαςμϐ πολιτικών και προγραμμϊτων εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ και ενύςχυςησ τησ 

καινοτομύασ. 

υνειςφορϊ ςτην ορθολογικϐ προςανατολιςμϐ του εργατικοϑ δυναμικοϑ ςτην αγορϊ εργαςύασ μϋςα απϐ την παραγωγό 

και ανϊλυςη δεδομϋνων. 

υνειςφορϊ ςτον ορθολογικϐ προςανατολιςμϐ των επιχειρόςεων αναφορικϊ με την αγορϊ εργαςύασ μϋςα απϐ την 

παραγωγό και ανϊλυςη δεδομϋνων. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 
 Ποςοτικό εκτύμηςη τησ ζότηςησ εργαςύασ κατϊ κλϊδο, περιφϋρεια και επϊγγελμα  

 Ποςοτικό εκτύμηςη τησ προςφορϊσ εργαςύασ κατϊ κλϊδο, περιφϋρεια και επϊγγελμα  

 υμμετοχό του ΟΑΕΔ, των κοινωνικών εταύρων, των περιφερειών, του Τπουργεύου Παιδεύασ, των 

παραγωγικών υπουργεύων και των ϊλλων ερευνητικών φορϋων  ςτον εμπλουτιςμϐ των ποςοτικών 

ςτοιχεύων με ποιοτικϊ δεδομϋνα 

 Σακτικό ανανϋωςη αποτελεςμϊτων  

 Εκτύμηςη των τϊςεων εξϋλιξησ και τησ δυναμικόσ των επαγγελμϊτων κατϊ κλϊδο και επϊγγελμα   

 υγκϋντρωςη, κωδικοπούηςη και αξιοπούηςη των ερευνών και μελετών τησ αγορϊσ εργαςύασ και των 

αξιολογόςεων των προγραμμϊτων απαςχϐληςησ 

 υμμετοχικϐ και δικτυακϐ ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 Προςδιοριςμϐσ δυναμιςμοϑ/ ανθεκτικϐτητασ επαγγελμϊτων/κλϊδων/εκπαιδευτικών επιπϋδων και των 

αναντιςτοιχιών που παρατηροϑνται ςτην αγορϊ εργαςύασ ςε εθνικϐ και περιφερειακϐ επύπεδο 
 Ροϋσ και ζότηςη μιςθωτόσ εργαςύασ ςτον ιδιωτικϐ τομϋα ςε επαγγελματικϐ, κλαδικϐ και περιφερειακϐ 

επύπεδο 
 Κενϋσ θϋςεισ εργαςύασ και αναντιςτοιχύεσ προςφορϊσ και ζότηςησ εργαςύασ ςε επαγγελματικϐ και κλαδικϐ 

επύπεδο 
 Φαρακτηριςτικϊ των ανϋργων και αναντιςτοιχύεσ προςφορϊσ και ζότηςησ εργαςύασ ςε κλαδικϐ, 

επαγγελματικϐ και χωρικϐ επύπεδο 
 Προςϐντα και δεξιϐτητεσ του εργατικοϑ δυναμικοϑ  
 Μεςοπρϐθεςμη εκτύμηςη/πρϐβλεψη των τϊςεων και τησ δυναμικόσ που εμφανύζουν τα διαφορετικϊ 

επαγγϋλματα ςε εθνικϐ και τοπικϐ επύπεδο, ανϊ κλϊδο, επϊγγελμα, προςϐντα και δεξιϐτητεσ  
 Μεςοπρϐθεςμη διϊγνωςη αναντιςτοιχιών προςφορϊσ και ζότηςησ επαγγελμϊτων και προςϐντων ςε 

εθνικϐ και τοπικϐ επύπεδο. 
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ΔΤΝΑΜΙΜΟ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ 

 

 Ο προςδιοριςμϐσ του δυναμιςμοϑ κλϊδων και επαγγελμϊτων αποτελεύ 

ϋναν απϐ τουσ κυριϐτερουσ ςτϐχουσ του υςτόματοσ Διϊγνωςησ. 

Πραγματοποιεύται κατϊ κϑριο λϐγο με τα δεδομϋνα τησ Ϊρευνασ Εργατικοϑ 

Δυναμικοϑ και ςυμπληρωματικϊ με τα ςτοιχεύα ροών μιςθωτόσ απαςχϐληςησ 

του υςτόματοσ Εργϊνη.  

ϑμφωνα με την ανϊλυςη του δεύκτη δυναμιςμοϑ των κλϊδων οικονομικόσ 

δραςτηριϐτητασ, υπολογιςμϋνου με τα ςτοιχεύα τησ ΕΛΣΑΣ παρατηροϑμε ϐτι 

ςε μονοψόφιο επύπεδο οι κλϊδοι με τον υψηλϐτερο δυναμιςμϐ εύναι οι εξόσ:  

 Επαγγελματικϋσ, επιςτημονικϋσ, τεχνικϋσ δραςτηριϐτητεσ 

 Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 

 Εμπϐριο 

 Μεταπούηςη  

Ενδιαφϋρον παρουςιϊζει το γεγονϐσ ϐτι η μεταπούηςη εντϊςςεται ςτουσ 

δυναμικοϑσ κλϊδουσ παρϊ τη ςυρρύκνωςη που ϋχει υποςτεύ τα τελευταύα 

ϋτη.  

Η ανϊλυςη του δυναμιςμοϑ των κλϊδων ςε διψόφιο επύπεδο 

προςδιορύζει ειδικϐτερα τουσ κλϊδουσ που εμφανύζουν δυναμιςμϐ. 

Ενδεικτικϊ αναφϋρουμε οριςμϋνουσ απϐ τουσ δυναμικοϑσ διψόφιουσ 

κλϊδουσ: 

 Λιανικϐ εμπϐριο 

 Εςτιατϐρια 

 Βιομηχανύα τροφύμων 

 Εξειδικευμϋνεσ καταςκευαςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ 

 Εκπαύδευςη 

Αν και ενδεικτικϐσ, ο ανωτϋρω κατϊλογοσ επιτρϋπει οριςμϋνεσ 

επιςημϊνςεισ. Η βιομηχανύα τροφύμων εύναι ϋνασ απϐ τουσ πιο δυναμικοϑσ 

κλϊδουσ ϐχι μϐνο τησ μεταπούηςησ αλλϊ τησ ελληνικόσ οικονομύασ. Ενώ οι 
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καταςκευϋσ δεν ανόκουν ςτουσ δυναμικοϑσ κλϊδουσ ςε μονοψόφιο επύπεδο, 

οι ειδικευμϋνεσ καταςκευϋσ αποτελοϑν ϋναν απϐ τουσ πιο δυναμικοϑσ 

κλϊδουσ τησ οικονομύασ. Επύςησ τα εςτιατϐρια εύναι εκεύνα που διακρύνονται 

απϐ υψηλϐ δυναμιςμϐ ςτη γενικϐτερη κατηγορύα των ξενοδοχεύων και 

εςτιατορύων ενώ το λιανικϐ εμπϐριο εύναι εκεύνο που διακρύνεται ςε ςχϋςη 

με τη γενικϐτερη κατηγορύα του εμπορύου. 

Αντιςτούχωσ παρουςιϊζουμε ενδεικτικϐ κατϊλογο των περιςςϐτερο 

δυναμικών κλϊδων ςε τριψόφιο επύπεδο: 

 Πολυετεύσ καλλιϋργειεσ 

 Λιανικϐ εμπϐριο τροφύμων 

 Παραγωγό ειδών αρτοποιύασ 

 Παραγωγό βαςικών φαρμακευτικών προώϐντων 

 Προςχολικό εκπαύδευςη 

 Αςϑρματεσ τηλεπικοινωνιακϋσ δραςτηριϐτητεσ 

Με την τριψόφια ανϊλυςη εύναι δυνατϐσ ο εντοπιςμϐσ με μεγαλϑτερη 

ακρύβεια των δυναμικών κλϊδων. Παρατηροϑμε ϐτι παρϐτι η γεωργύα δεν 

ανόκει ςτουσ δυναμικοϑσ κλϊδουσ ςε μονοψόφιο και διψόφιο επύπεδο, 

ςυγκεκριμϋνοι υποκλϊδοι ϐπωσ οι πολυετεύσ καλλιϋργειεσ χαρακτηρύζονται 

απϐ υψηλϐ δυναμιςμϐ. Η ανϊλυςη ςε τριψόφιο επύπεδο επιτρϋπει επύςησ τον 

εντοπιςμϐ αναδιαρθρώςεων εντϐσ των κλϊδων. Για παρϊδειγμα, ςτον κλϊδο 

τησ παραγωγόσ φαρμακευτικών προώϐντων, ο υποκλϊδοσ «παραγωγό 

βαςικών φαρμακευτικών προώϐντων» χαρακτηρύζεται απϐ δυναμιςμϐ ενώ ο 

υποκλϊδοσ «παραγωγό φαρμακευτικών ςκευαςμϊτων» ανόκει ςτουσ 

φθύνοντεσ υποκλϊδουσ. 

 υνεχύζοντασ με τον δυναμιςμϐ των επαγγελμϊτων, ςϑμφωνα με τα 

ςτοιχεύα τησ ΕΛΣΑΣ, ςε μονοψόφιο επύπεδο οι επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ 

με τον υψηλϐτερο δυναμιςμϐ εύναι οι ακϐλουθεσ: 

 Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών και πωλητϋσ 

 Τπϊλληλοι γραφεύου 
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ε διψόφιο επύπεδο αναφϋρονται ενδεικτικϊ οριςμϋνεσ απϐ τισ πιο 

δυναμικϋσ επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ: 

 Πωλητϋσ 

 Σεχνικού θετικών επιςτημών και μηχανικόσ 

 Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό προςωπικών υπηρεςιών 

 Σεχνικού του τομϋα τησ υγεύασ 

 

Αντύςτοιχα, ςε τριψόφιο επύπεδο ακολουθεύ ενδεικτικϐσ κατϊλογοσ 

δυναμικών επαγγελμϊτων: 

 Πωλητϋσ 

 ερβιτϐροι 

 Σεχνολϐγοι νοςηλευτικόσ και μαιευτικόσ 

 Σεχνύτεσ επεξεργαςύασ τροφύμων 

 Σεχνολϐγοι ελϋγχου διαδικαςύασ 

Παρατηροϑμε ϐτι ςτην περύπτωςη των πωλητών, ο δυναμιςμϐσ του 

επαγγϋλματοσ φαύνεται τϐςο απϐ την μονοψόφια ϐςο και απϐ τισ 

αναλυτικϐτερεσ κωδικοποιόςεισ. ε ϊλλεσ περιπτώςεισ, οι αναλυτικϐτερεσ 

κωδικοποιόςεισ παρϋχουν ςυμπληρωματικό πληροφϐρηςη. υνδυαζϐμενα τα 

ευρόματα του δυναμιςμοϑ των κλϊδων και των επαγγελμϊτων παρϋχουν 

ενδιαφϋρουςα πληροφϐρηςη. Για παρϊδειγμα, ο δυναμιςμϐσ του κλϊδου τησ 

μεταπούηςησ τροφύμων επιβεβαιώνεται και απϐ την επαγγελματικό ανϊλυςη 

καθώσ οι τεχνύτεσ επεξεργαςύασ τροφύμων εύναι απϐ τα δυναμικϐτερα 

επαγγϋλματα. Αναδεικνϑονται επύςησ για τον δυναμιςμϐ τουσ ϊλλα 

επαγγϋλματα που δεν ςυνδϋονται με ςυγκεκριμϋνο κλϊδο μεταπούηςησ ϐπωσ το 

επϊγγελμα του τεχνολϐγου ελϋγχου διαδικαςύασ, που φαύνεται να ςυνδϋεται με 

αλλαγϋσ ςτην παραγωγικό δραςτηριϐτητα γενικϐτερα.  

 ϑμφωνα με την ανϊλυςη των δεδομϋνων του υςτόματοσ Εργϊνη, οι 

δυναμικϐτεροι κλϊδοι εύναι τα ξενοδοχεύα, τα εςτιατϐρια, το εμπϐριο, οι 

μεταφορϋσ, τα ταξιδιωτικϊ πρακτορεύα και η παροχό προςωπικών υπηρεςιών. 

Οι επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ με τον μεγαλϑτερο δυναμιςμϐ εύναι οι 



ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

ελ. 17 από 55 
 

απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό προςωπικών υπηρεςιών, οι πωλητϋσ, οι 

απαςχολοϑμενοι ςτην εξυπηρϋτηςη πελατών και οι υπϊλληλοι γραφεύου. 

 το ςχετικϐ παραδοτϋο περιλαμβϊνονται αναλυτικού πύνακεσ 

προςδιοριςμοϑ του δυναμιςμοϑ κλϊδων και επαγγελμϊτων. Ακολουθεύ ϋνασ 

ενδεικτικϐσ πύνακασ με τα δυναμικϊ επαγγϋλματα ανϊ κλϊδο και επύπεδο 

εκπαύδευςησ ςϑμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ ΕΛΣΑΣ. 

Δυναμικϊ επαγγϋλματα ανϊ κλϊδο και εκπαύδευςη9 

Επϊγγελμα Κλϊδοσ  Εκπαύδευςη 
132 Διευθυντϋσ μεταπούηςησ, 
εξϐρυξησ, καταςκευών και 
διανομόσ Σ. Καταςκευϋσ   

214 Μηχανικού (εξαιρουμϋνων 
των ηλεκτροτεχνολϐγων) 

Μ. Επαγγελματικϋσ, 
επιςτημονικϋσ  και  τεχνικϋσ  
δραςτηριϐτητεσ 

Ϊχουν πτυχύο τριτοβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ 

215 Ηλεκτροτεχνολϐγοι 
μηχανικού 

Μ. Επαγγελματικϋσ, 
επιςτημονικϋσ  και  τεχνικϋσ  
δραςτηριϐτητεσ 

Ϊχουν πτυχύο τριτοβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ 

226 Ωλλοι επαγγελματύεσ του 
τομϋα τησ υγεύασ 

Ζ. Φονδρικϐ  και  λιανικϐ  
εμπϐριο, επιςκευό 
μηχανοκύνητων οχημϊτων 

Ϊχουν πτυχύο τριτοβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ 

233 Καθηγητϋσ 
δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ Ο. Εκπαύδευςη 

Ϊχουν πτυχύο τριτοβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ 

241 Επαγγελματύεσ του 
χρηματοοικονομικοϑ τομϋα 

Μ. Επαγγελματικϋσ, 
επιςτημονικϋσ  και  τεχνικϋσ  
δραςτηριϐτητεσ   

261 Νομικού εν γϋνει 

Μ. Επαγγελματικϋσ, 
επιςτημονικϋσ  και  τεχνικϋσ  
δραςτηριϐτητεσ 

Ϊχουν πτυχύο τριτοβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ 

263 Επαγγελματύεσ του 
κοινωνικοϑ και θρηςκευτικοϑ 
τομϋα 

Ξ. Δημϐςια διούκηςη και 
ϊμυνα, υποχρεωτικό 
κοινωνικό αςφϊλιςη Ϊχουν μεταπτυχιακϐ τύτλο 

311 Σεχνολϐγοι επιςτημών 
φυςικόσ και μηχανικόσ 
 

Μ. Επαγγελματικϋσ, 
επιςτημονικϋσ  και  τεχνικϋσ  
δραςτηριϐτητεσ 

Ϊχουν πτυχύο τριτοβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ 

Γ. Μεταπούηςη 
Ϊχουν πτυχύο τριτοβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ 

322 Σεχνολϐγοι νοςηλευτικόσ 
και μαιευτικόσ 

Π. Δραςτηριϐτητεσ 
ανθρώπινησ υγεύασ και 
κοινωνικόσ μϋριμνασ 

Ϊχουν πτυχύο τριτοβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ 

331 Επαγγελματύεσ του 
χρηματοοικονομικοϑ και 
μαθηματικοϑ κλϊδου 

Κ. Φρηματοπιςτωτικϋσ και 
αςφαλιςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ 

Ϊχουν πτυχύο τριτοβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ 

334 Γραμματεύσ διούκηςησ και 
ειδικευμϋνοι(-εσ) γραμματεύσ 

Κ. Φρηματοπιςτωτικϋσ και 
αςφαλιςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ   

                                                           
9
 Με βάςθ τθν ανάλυςθ δυναμιςμοφ επαγγελμάτων ανά κλάδο και εκπαιδευτικό επίπεδο 

παρουςιάηονται ςτον πίνακα αυτό οι περιπτϊςεισ επαγγελμάτων που εμφανίηουν τον υψθλότερο 
δυναμιςμό ςτουσ κλάδουσ και ςτο εκπαιδευτικό επίπεδο που παρουςιάηεται ο δυναμιςμόσ αυτόσ.  
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411 Τπϊλληλοι γενικών 
καθηκϐντων 
 

Μ. Επαγγελματικϋσ, 
επιςτημονικϋσ  και  τεχνικϋσ  
δραςτηριϐτητεσ 

Ϊχουν μεταπτυχιακϐ τύτλο 
Ϊχουν πτυχύο τριτοβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ 

Ζ. Φονδρικϐ  και  λιανικϐ  
εμπϐριο, επιςκευό 
μηχανοκύνητων οχημϊτων 

Ϊχουν απολυτόριο μϋςησ 
εκπαύδευςησ 

 
Π. Δραςτηριϐτητεσ 
ανθρώπινησ υγεύασ και 
κοινωνικόσ μϋριμνασ 

 
Ϊχουν τελειώςει την Γ΄ τϊξη 

μϋςησ εκπαύδευςησ 

Δ. Παροχό ηλεκτρικοϑ 
ρεϑματοσ, φυςικοϑ αερύου, 
ατμοϑ και κλιματιςμοϑ 

 
 

Ϊχουν μεταδευτεροβϊθμια 
επαγγελματικό κατϊρτιςη 

Η. Μεταφορϊ και αποθόκευςη  

412 Γραμματεύσ (γενικών 
καθηκϐντων) 
 

Ξ. Δημϐςια διούκηςη και 
ϊμυνα, υποχρεωτικό 
κοινωνικό αςφϊλιςη 

Ϊχουν απολυτόριο μϋςησ 
εκπαύδευςησ 

Ζ. Φονδρικϐ  και  λιανικϐ  
εμπϐριο, επιςκευό 
μηχανοκύνητων οχημϊτων 

Ϊχουν απολυτόριο μϋςησ 
εκπαύδευςησ 

Γ. Μεταπούηςη 
Ϊχουν απολυτόριο μϋςησ 
εκπαύδευςησ 

421 Σαμύεσ, ταμειολογιςτϋσ 
και αςκοϑντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 

Ρ. Σϋχνεσ,  διαςκϋδαςη  και  
ψυχαγωγύα   

422 Τπϊλληλοι 
πληροφϐρηςησ πελατών Ι. Ενημϋρωςη και επικοινωνύα 

Ϊχουν πτυχύο τριτοβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ 

431 Τπϊλληλοι λογιςτηρύου 
και αςκοϑντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 

Μ. Επαγγελματικϋσ, 
επιςτημονικϋσ  και  τεχνικϋσ  
δραςτηριϐτητεσ 

Ϊχουν πτυχύο τριτοβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ 

432 Τπϊλληλοι καταγραφόσ 
υλικών και υπηρεςιών 
μεταφορών 

Ζ. Φονδρικϐ  και  λιανικϐ  
εμπϐριο, επιςκευό 
μηχανοκύνητων οχημϊτων 

Ϊχουν τελειώςει την Γ΄ τϊξη 
μϋςησ εκπαύδευςησ 

512 Μϊγειροι 

Θ. Δραςτηριϐτητεσ υπηρεςιών 
παροχόσ καταλϑματοσ και 
εςτύαςησ 

Ϊχουν απολυτόριο μϋςησ 
εκπαύδευςησ 

513 ερβιτϐροι, εν γϋνει 

Θ. Δραςτηριϐτητεσ υπηρεςιών 
παροχόσ καταλϑματοσ και 
εςτύαςησ 

Ϊχουν απολυτόριο μϋςησ 
εκπαύδευςησ 

514 Κομμωτϋσ/κομμώτριεσ, 
αιςθητικού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 

. Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ 
παροχόσ υπηρεςιών   

522 Πωλητϋσ ςε καταςτόματα 
 

Ζ. Φονδρικϐ  και  λιανικϐ  
εμπϐριο, επιςκευό 
μηχανοκύνητων οχημϊτων 

Ϊχουν απολυτόριο μϋςησ 
εκπαύδευςησ 
 

Γ. Μεταπούηςη 
Ϊχουν πτυχύο τριτοβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ  

Θ. Δραςτηριϐτητεσ υπηρεςιών 
παροχόσ καταλϑματοσ και 
εςτύαςησ 

 
Ϊχουν τελειώςει την Γ΄ τϊξη 
μϋςησ εκπαύδευςησ 

524 Ωλλοι πωλητϋσ 

Ζ. Φονδρικϐ  και  λιανικϐ  
εμπϐριο, επιςκευό 
μηχανοκύνητων οχημϊτων 

Ϊχουν τελειώςει την Γ΄ τϊξη 
μϋςησ εκπαύδευςησ 

541 Απαςχολοϑμενοι ςτην 
παροχό υπηρεςιών 
προςταςύασ 

Ξ. Δημϐςια διούκηςη και 
ϊμυνα. υποχρεωτικό 
κοινωνικό αςφϊλιςη 

Ϊχουν απολυτόριο μϋςησ 
εκπαύδευςησ 

712 Σεχνύτεσ αποπερϊτωςησ 
κτιρύων και αςκοϑντεσ Σ. Καταςκευϋσ 

Ϊχουν απολυτόριο μϋςησ 
εκπαύδευςησ 
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ςυναφό επαγγϋλματα 
751 Σεχνύτεσ επεξεργαςύασ 
τροφύμων και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 

Ζ. Φονδρικϐ  και  λιανικϐ  
εμπϐριο, επιςκευό 
μηχανοκύνητων οχημϊτων 

Ϊχουν τελειώςει την Γ΄ τϊξη 
μϋςησ εκπαύδευςησ 

834 Φειριςτϋσ κινητοϑ 
εξοπλιςμοϑ Σ. Καταςκευϋσ   
921 Εργϊτεσ γεωργύασ, 
δαςοκομύασ και αλιεύασ 

Α. Γεωργύα, δαςοκομύα και 
αλιεύα 

Ϊχουν απολυτόριο 
ςτοιχειώδουσ εκπαύδευςησ 

933 Εργϊτεσ μεταφορών και 
αποθόκησ Η. Μεταφορϊ και αποθόκευςη   

941 Βοόθεια παραςκευόσ 
τροφύμων 

Θ. Δραςτηριϐτητεσ υπηρεςιών 
παροχόσ καταλϑματοσ και 
εςτύαςησ 

Ϊχουν τελειώςει την Γ΄ τϊξη 
μϋςησ εκπαύδευςησ 

962 Ωλλοι ανειδύκευτοι 
εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ Γ. Μεταπούηςη 

Ϊχουν τελειώςει την Γ΄ τϊξη 
μϋςησ εκπαύδευςησ 

Πηγό: Ϊρευνα Εργατικοϑ Δυναμικοϑ, ΕΛΣΑΣ, επεξεργαςύα ΕΙΕΑΔ 

 

ΚΕΝΕ ΘΕΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ 
 

 Σο θϋμα των κενών θϋςεων ςτην αγορϊ εργαςύασ αποτελεύ ϋνα απϐ τα 

κϑρια ζητοϑμενα τησ διερεϑνηςησ που πραγματοποιεύται ςτο πλαύςιο του 

Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ. Για το θϋμα αυτϐ ϋχουν παρουςιαςτεύ απϐ διϊφορουσ 

φορεύσ  αντικρουϐμενεσ εκτιμόςεισ ςχετικϊ με το αν υπϊρχουν ό δεν υπϊρχουν 

ςτην παροϑςα περύοδο κενϋσ θϋςεισ ςτισ επιχειρόςεισ τησ ελληνικόσ αγορϊσ 

εργαςύασ. Ϊνασ απϐ τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ προκϑπτουν αντιφατικϋσ 

εκτιμόςεισ και απϐψεισ για το θϋμα αυτϐ εύναι ϐτι οι κενϋσ θϋςεισ μπορεύ να 

υπϊρχουν για διϊφορουσ λϐγουσ. Ϊνα ενδεχϐμενο εύναι οι κενϋσ θϋςεισ να 

οφεύλονται ςε ϋλλειψη ειδικοτότων ό δεξιοτότων για ςυγκεκριμϋνεσ θϋςεισ. ε 

ϊλλη περύπτωςη μπορεύ να παραμϋνει μια θϋςη κενό γιατύ τα χαρακτηριςτικϊ 

τησ θϋςησ δεν εύναι ελκυςτικϊ για το εργατικϐ δυναμικϐ, μπορεύ για παρϊδειγμα 

να πρϐκειται για μια θϋςη ςε μια απομακρυςμϋνη περιοχό. Επύςησ, μπορεύ οι 

ςυνθόκεσ εργαςύασ και ο μιςθϐσ που παρϋχεται για μια θϋςη να μην εύναι 

ικανοποιητικϊ και για τον λϐγο αυτϐ η θϋςη να παραμϋνει κενό. την ανϊλυςη 

των κενών θϋςεων ϋχει επύςησ ςημαςύα να διερευνηθεύ το χρονικϐ διϊςτημα 

κατϊ το οπούο παραμϋνει κενό η θϋςη, η ςημαντικϐτητα τησ θϋςησ για τη 

λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ, τα χαρακτηριςτικϊ τησ θϋςησ που μϋνει κενό και οι 

λϐγοι για τουσ οπούουσ παραμϋνει κενό.   
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 Οι πληροφορύεσ ςχετικϊ με το θϋμα των κενών θϋςεων προκϑπτουν απϐ 

την Ϊρευνα Κενών Θϋςεων τησ ΕΛΣΑΣ, την ϋρευνα εργοδοτών που 

διενεργόθηκε απϐ τουσ κοινωνικοϑσ εταύρουσ, τα ςτοιχεύα του ΟΑΕΔ και την 

ϋρευνα που διενόργηςε το ΕΙΕΑΔ ςτισ επιχειρόςεισ που ςυμμετεύχαν ςτο 

πρϐγραμμα διαρθρωτικόσ προςαρμογόσ10. Πληροφορύεσ για κενϋσ θϋςεισ ςε 

περιφερειακϐ επύπεδο παρϋχονται ςτο ςχετικϐ παραδοτϋο11. Θα πρϋπει να 

επιςημανθεύ ϐτι οι προαναφερθεύςεσ πηγϋσ δεν ακολουθοϑν την ύδια 

μεθοδολογύα ςτον προςδιοριςμϐ των κενών θϋςεων και κατϊ ςυνϋπεια τα 

αποτελϋςματα που προκϑπτουν απϐ τισ διαφορετικϋσ πηγϋσ δεν εύναι 

ςυγκρύςιμα. Για παρϊδειγμα, ςτον ΟΑΕΔ δηλώνονται κυρύωσ οι θϋςεισ που 

ςυνδϋονται με ςυγκεκριμϋνα προγρϊμματα, ςτην ΕΛΣΑΣ δεν περιλαμβϊνονται 

ςτο δεύγμα οι πολϑ μικρϋσ επιχειρόςεισ, ςτη μελϋτη τησ διαρθρωτικόσ 

προςαρμογόσ περιλαμβϊνονται μϐνο οι επιχειρόςεισ με 1-49 εργαζϐμενουσ, κ.λπ. 

υνεπώσ, τα αποτελϋςματα που ακολουθοϑν θα πρϋπει να διαβαςτοϑν υπϐ το 

πρύςμα τησ κϊθε μεθοδολογικόσ προςϋγγιςησ. Λϐγω τησ πολυμορφύασ των 

προςεγγύςεων αλλϊ και των μεθοδολογικών προβλημϊτων ςτην αποςαφόνιςη 

του ερωτόματοσ υπϐ διερεϑνηςη, τα αποτελϋςματα για τισ κενϋσ θϋςεισ θα 

πρϋπει να εκληφθοϑν ωσ ενδεύξεισ. 

 Η ϋρευνα Κενών Θϋςεων που διενεργεύ η ΕΛΣΑΣ κϊθε τρύμηνο αποτελεύ 

μια πηγό πληροφϐρηςησ για τισ τϊςεισ τησ αγορϊσ εργαςύασ. Η ϋρευνα 

περιλαμβϊνει αποτελϋςματα ςε επύπεδο κλϊδου οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ 

και επαγγϋλματοσ ςε ετόςια βϊςη. Σα ετόςια αποτελϋςματϊ τησ για το ϋτοσ 

2014 ϋχουν παρουςιαςτεύ ςτην ϋκθεςη του Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ του Ιουνύου 

2015. τη Β΄ φϊςη υλοπούηςησ του μηχανιςμοϑ διϊγνωςησ παρουςιϊζονται τα 

διαθϋςιμα τριμηνιαύα ςτοιχεύα τησ ϋρευνασ για το 2015, που αναφϋρονται μϐνο 

ςε επύπεδο κλϊδου. υγκεκριμϋνα, παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα τησ 

ϋρευνασ για το β΄τρύμηνο του 2015, τα οπούα αναφϋρονται (α) ςτον αριθμϐ των 

κενών θϋςεων ανϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ (εκτϐσ Γεωργύασ), (β) 

ςτο ποςοςτϐ των κενών θϋςεων ςε ςχϋςη με το ςϑνολο των θϋςεων εργαςύασ 

ανϊ κλϊδο, και (γ) ςτην ποςοςτιαύα μεταβολό των κενών θϋςεων ανϊ κλϊδο ςε 
                                                           
10

 ΕΙΕΑΔ, Διερεϑνηςη αντιλόψεων και πρακτικών των μικρών και πολϑ μικρών επιχειρόςεων ςτο 
πλαύςιο τησ διαδικαςύασ αναδιϊρθρωςησ, Δεκϋμβριοσ 2015. 
11

 ΕΙΕΑΔ, ϑςτημα Διϊγνωςησ Αναγκών Αγορϊσ Εργαςύασ, Παραδοτϋο για τισ Περιφϋρειεσ, 31-
12-2015. 
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ςχϋςη με το αντύςτοιχο τρύμηνο του προηγοϑμενου ϋτουσ. ημαντικϐσ 

περιοριςμϐσ τησ ϋρευνασ εύναι ϐτι αναφϋρεται ςε επιχειρόςεισ με τουλϊχιςτον 

10 εργαζϐμενουσ. 

Ο κλϊδοσ με τισ περιςςϐτερεσ κενϋσ θϋςεισ (8.518) εύναι το Φονδρικϐ και 

λιανικϐ εμπϐριο. Αυτϐ εύναι μϊλλον αναμενϐμενο, αφοϑ ο κλϊδοσ αυτϐσ ϋχει και 

τον μεγαλϑτερο αριθμϐ απαςχολοϑμενων. Ακολουθοϑν οι κλϊδοι τησ 

Μεταπούηςησ και των Επαγγελματικών, επιςτημονικών και τεχνικών 

δραςτηριοτότων, με 2.831 και 2.326 κενϋσ θϋςεισ, αντύςτοιχα. 

 

 

 

Γ. Μεταποίθςθ; 
15,630% 

Σ. Καταςκευζσ; 
3,130% 

Η. Χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο- 

Επιςκευι 
μθχανοκίνθτων 
οχθμάτων και 

μοτοςυκλετϊν; 
14,840% 

Θ. Μεταφορά και 
αποκικευςθ; 3,910% 

Θ. Δραςτθριότθτεσ 
υπθρεςιϊν παροχισ 

καταλφματοσ και 
υπθρεςιϊν εςτίαςθσ; 

17,190% 

Ι. Ενθμζρωςθ και 
επικοινωνία; 19,530% 

Μ. Επαγγελματικζσ, 
επιςτθμονικζσ και 

τεχνικζσ 
δραςτθριότθτεσ; 

17,960% 

Ν. Διοικθτικζσ 
και 

υποςτθρικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ; 

2,340% 

Π. Δραςτθριότθτεσ 
ςχετικζσ με τθν 

ανκρϊπινθ υγεία και 
τθν κοινωνικι 

μζριμνα; 3,130% 

. Άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ 

παροχισ 
υπθρεςιϊν; 

2,340% 
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Ίςωσ πιο ενδεικτικό των τϊςεων ςτην αγορϊ εργαςύασ εύναι η 

διαπύςτωςη ϐτι, αναλογικϊ με τον ςυνολικϐ αριθμϐ απαςχολουμϋνων, οι 

περιςςϐτερεσ κενϋσ θϋςεισ εμφανύζονται ςτον κλϊδο των Επαγγελματικών, 

επιςτημονικών και τεχνικών δραςτηριοτότων (5,4%). το Φονδρικϐ και λιανικϐ 

εμπϐριο οι κενϋσ θϋςεισ αποτελοϑν το 2,4% των θϋςεων εργαςύασ του κλϊδου, 

ενώ ςτη Μεταπούηςη το 1,6%. Επύςησ, ενδεικτικϐ των τϊςεων ςτην αγορϊ 

εργαςύασ εύναι το γεγονϐσ ϐτι ςτον κλϊδο των Επαγγελματικών, επιςτημονικών 

και τεχνικών δραςτηριοτότων ςημειώνεται και η μεγαλϑτερη θετικό μεταβολό 

(του ποςοςτοϑ) των κενών θϋςεων ςε ςχϋςη με το β΄ τρύμηνο του 2014 (2,8%). 

Η μεύωςη κατϊ 8,1% των κενών θϋςεων που καταγρϊφει ο κλϊδοσ του 

Σουριςμοϑ (Δραςτηριϐτητεσ υπηρεςιών παροχόσ καταλϑματοσ και 

αποθόκευςη) εύναι μη αναμενϐμενη εν ϐψει τησ ςημαντικόσ αϑξηςησ τησ 

δραςτηριϐτητασ ςτον κλϊδο αυτϐ κατϊ το τρϋχον ϋτοσ, και πιθανϐν ςχετύζεται 

με την εξαύρεςη απϐ την ϋρευνα των πολϑ μικρών επιχειρόςεων. 

ϑμφωνα με την ϋρευνα των εργοδοτών που διενεργόθηκε απϐ τουσ 

κοινωνικοϑσ εταύρουσ, μϐνο το 3-5% των επιχειρόςεων ϋχουν κενϋσ θϋςεισ12. Οι 

κενϋσ θϋςεισ εργαςύασ ςυγκεντρώνονται ςε τϋςςερισ κυρύωσ κλϊδουσ: την 

Ενημϋρωςη και επικοινωνύα, (19,5%), τισ Επαγγελματικϋσ, επιςτημονικϋσ και 

τεχνικϋσ δραςτηριϐτητεσ (18,0%), τισ Δραςτηριϐτητεσ υπηρεςιών παροχόσ 

καταλϑματοσ και υπηρεςιών εςτύαςησ (17,2%) και το Φονδρικϐ και λιανικϐ 

εμπϐριο (14,8%).   

 Με ϐρουσ εκπαιδευτικοϑ επιπϋδου που απαιτεύται ςτισ δηλωθεύςεσ κενϋσ 

θϋςεισ, ςχεδϐν το 60% αφορϊ θϋςεισ πανεπιςτημιακόσ εκπαύδευςησ, ενώ ωσ κϑριοι 

λϐγοι παραμονόσ των θϋςεων κενών, προβλόθηκαν η ϋλλειψη ατϐμων με τα 

απαιτοϑμενα προςϐντα - δεξιϐτητεσ, η ϋλλειψη ατϐμων που ενδιαφϋρονται να 

κϊνουν αυτϐ το εύδοσ εργαςύασ και η ϋλλειψη εργαςιακόσ εμπειρύασ ςε ςχϋςη με τισ 

απαιτόςεισ τησ εταιρεύασ. την ερώτηςη αν πρϐκειται να δημιουργηθοϑν νϋεσ 

θϋςεισ εργαςύασ ςτην επιχεύρηςη ςτουσ επϐμενουσ 6 μόνεσ, το 15% περύπου 

απϊντηςε καταφατικϊ, με κατεξοχόν απαιτοϑμενο εκπαιδευτικϐ επύπεδο λυκεύου 

και πανεπιςτημύου. 
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 Σο αναλυτικϐ παραδοτϋο των εργοδοτών απϐ το οπούο αντλοϑνται πληροφορύεσ για το θϋμα 
των κενών θϋςεων ϋχει αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του ΕΙΕΑΔ. 
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την ϋρευνα που διενόργηςε το ΕΙΕΑΔ ςτισ επιχειρόςεισ που ςυμμετεύχαν 

ςτο πρϐγραμμα διαρθρωτικόσ προςαρμογόσ με 1-49 εργαζϐμενουσ, ϋνα απϐ τα 

θϋματα που διερευνόθηκαν όταν το θϋμα των κενών θϋςεων. Θα πρϋπει να 

ςημειωθεύ ϐτι οι απαντόςεισ ςτη ςυγκεκριμϋνη ϋρευνα προκϑπτουν απϐ 860 

επιχειρόςεισ απϐ ϐλη τη χώρα. το ερώτημα τησ ϋρευνασ αυτόσ αν υπϊρχουν 

ειδικϐτητεσ ςτην επιχεύρηςη ςτισ οπούεσ υπϊρχει δυςκολύα εϑρεςησ 

προςωπικοϑ, το 79% απαντϊ αρνητικϊ και το 21% θετικϊ. Οι ελλεύψεισ 

ειδικοτότων μπορεύ να οφεύλονται ςε διϊφορουσ λϐγουσ.  Σο 26% δηλώνει ϐτι οι 

ελλεύψεισ ειδικοτότων οφεύλονται ςε ελλεύψεισ εκπαύδευςησ/κατϊρτιςησ, το 

11% ςτο ϐτι δεν υπϊρχουν επαρκεύσ υποψόφιοι ςτη ςυγκεκριμϋνη ειδικϐτητα, 

το 13% ςτο υψηλϐ μιςθολογικϐ κϐςτοσ, το 9% ςτην εργατικό νομοθεςύα και το 

19% ςτο ϐτι οι προτεινϐμενοι υποψόφιοι απϐ τον ΟΑΕΔ δεν εύναι οι κατϊλληλοι. 

Οι ελλεύψεισ ειδικοτότων εντοπύζονται ςε ςυγκεκριμϋνεσ ειδικϐτητεσ. Οι 

κυριϐτερεσ ελλεύψεισ εντοπύζονται ςτουσ εξειδικευμϋνουσ πωλητϋσ, λογιςτϋσ, 

διοικητικϐ προςωπικϐ, πωλητϋσ ςε ςυνδυαςμϐ με ϊλλη ειδικϐτητα (πωλητόσ-

μηχανολϐγοσ, πωλητόσ-προγραμματιςτόσ, πωλητόσ-λογιςτόσ), διοικητικϐ 

προςωπικϐ, ςτη διαχεύριςη ϋργων και ςε πιςτοποιημϋνουσ τεχνύτεσ-

ςυμβοϑλουσ. Ιδιαύτερο ενδιαφϋρον παρουςιϊζει η επιςόμανςη ϐτι υπϊρχουν 

ελλεύψεισ ςε περιπτώςεισ διπλόσ ειδικϐτητασ13 αλλϊ και οι ελλεύψεισ 

πιςτοποιημϋνων ειδικοτότων. 

Σϋλοσ, ςϑμφωνα με τα ςτοιχεύα του ΟΑΕΔ, οι κενϋσ θϋςεισ εργαςύασ που 

βρϋθηκαν ςτισ 30-10-2015 ςτον ΟΑΕΔ όταν 2.789, εκ των οπούων οι 1.824 (το 

65,4%) αναφϋρονται ςτα προγρϊμματα του δημϐςιου τομϋα προώθηςησ τησ 

απαςχϐληςησ και μεύωςησ τησ ανεργύασ και αφοροϑν θϋςεισ κοινωφελοϑσ 

χαρακτόρα και αυτεπιςταςύασ, και οι 965 (34,6%) αφοροϑν κενϋσ θϋςεισ 

εργαςύασ που δηλώθηκαν απευθεύασ απϐ τουσ εργοδϐτεσ του ιδιωτικοϑ τομϋα. 

Ψσ επύ το πλεύςτον, οι θϋςεισ αφοροϑν μϋςου και χαμηλϐτερου εκπαιδευτικοϑ 

επιπϋδου ανϋργουσ, αφοϑ απϐ το ςϑνολο των κενών θϋςεων (2.789) το 57% 

απευθϑνεται ςε ανϋργουσ Δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, το 11% ςε ανϋργουσ 

                                                           
13 Δηλαδό ο εργοδϐτησ επιθυμεύ την ϑπαρξη διπλόσ ειδικϐτητασ για το ύδιο ϊτομο. 
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πρωτοβϊθμιασ-υποχρεωτικόσ εκπαύδευςησ και το 10% ςε αδιαβϊθμητο14 

επύπεδο. ε τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ανϋργουσ απευθϑνεται το 20% των 

θϋςεων.  

Οι μιςϋσ περύπου θϋςεισ (44,71% ό 1.247 θϋςεισ) ζητοϑν ανειδύκευτουσ 

εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και μικροεπαγγελματύεσ15, ςε ποςοςτϐ 15,9% 

αναφϋρονται ςε πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, καλλιτεχνικϊ και ςυναφό 

επαγγϋλματα, το 10,7% των θϋςεων αφοροϑν απαςχολουμϋνουσ ςτην παροχό 

υπηρεςιών και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ αγορϋσ, το 10,3% 

αφοροϑν υπαλλόλουσ γραφεύου και αςκοϑντεσ ςυναφό επαγγϋλματα, το 9,% 

αναφϋρεται ςε ειδικευμϋνουσ τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ ςυναφό τεχνικϊ 

επαγγϋλματα, το 5,1% αναφϋρεται ςε τεχνολϐγουσ, τεχνικοϑσ βοηθοϑσ και 

αςκοϑντεσ ςυναφό επαγγϋλματα, και το 3,6% ςε χειριςτϋσ ςταθερών 

βιομηχανικών εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ και 

ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐρουσ). υμπεραςματικϊ, οι κενϋσ θϋςεισ -ϐπωσ και οι 

ϊνεργοι-, αφοροϑν επύ το πλεύςτον ανειδύκευτουσ και μϋςησ (τεχνικόσ) 

ειδύκευςησ ανϋργουσ.  

Οι μιςϋσ περύπου κενϋσ θϋςεισ (46%) καταγρϊφονται ςτισ περιφϋρειεσ 

Αττικόσ και Κεντρικόσ Μακεδονύασ (29,3% και 16,4% του ςυνϐλου των θϋςεων 

αντιςτούχωσ), και αμϋςωσ μετϊ ςτην Κρότη (8,6%), την Πελοπϐννηςο (6,4%), το 

Νϐτιο Αιγαύο (6,4%), την τερεϊ Ελλϊδα (6,1), τη Δυτικό Ελλϊδα (5,8%), την 

Ανατολικό Μακεδονύα και Θρϊκη (5,3%) και τη Θεςςαλύα (4,8%)16.  

 υμπεραςματικϊ, για το θϋμα των κενών θϋςεων καταγρϊφονται 

ςημαντικϋσ αποκλύςεισ ςϑμφωνα με τη μεθοδολογύα προςδιοριςμοϑ τουσ. 

Μποροϑμε παρϐλα αυτϊ να επιςημϊνουμε την ϑπαρξη μικροϑ αριθμοϑ κενών 

θϋςεων ςτον ιδιωτικϐ τομϋα, την αυξητικό τϊςη ςτην ϑπαρξη κενών θϋςεων και 

τον δυναμιςμϐ του κλϊδου «επαγγελματικϋσ, επιςτημονικϋσ και τεχνικϋσ 
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 την περύπτωςη των κενών θϋςεων ςτην κατηγορύα «αδιαβϊθμητο» δηλώνονται οι θϋςεισ που 
εύτε δεν μποροϑν να ταξινομηθοϑν ςτισ λοιπϋσ εκπαιδευτικϋσ κατηγορύεσ, εύτε αφοροϑν θϋςεισ 
για ϊνεργουσ χωρύσ εκπαύδευςη.  
15 Ανϊλυςη επαγγελματικών κατηγοριών βϊςει του κώδικα ΣΕΠ ΄92, μονοψόφια κατϊταξη. 
16 Θα πρϋπει βϋβαια να ληφθεύ υπϐψη η χρονικό αναφορϊ των ςτοιχεύων (Οκτώβριοσ) που 
επηρεϊζει την εικϐνα κατανομόσ κενών θϋςεων και επαγγελμϊτων (ϐπωσ και τησ απαςχϐληςησ 
και τησ ανεργύασ) μεταξϑ των περιφερειών, αν ληφθοϑν υπϐψη οι  παρϊγοντεσ τησ εποχικϐτητασ 
και τησ παραγωγικόσ εξειδύκευςησ των περιφερειών. 
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δραςτηριϐτητεσ» ςχετικϊ με τη δημιουργύα νϋων θϋςεων. Επιςημαύνεται επύςησ 

η δημιουργύα κενών θϋςεων ςε ςυγκεκριμϋνεσ ειδικϐτητεσ και ςυνδυαςμϐ 

ειδικοτότων, ςε πιςτοποιημϋνεσ ειδικϐτητεσ και ςτη διαχεύριςη ϋργων.  

 

ΑΝΑΝΣΙΣΟΙΦΙΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΙΑ 
 

 Σο θϋμα τησ επϊρκειασ, ϋλλειψησ και αναντιςτοιχύασ δεξιοτότων ςτην 

ελληνικό αγορϊ εργαςύασ αποτελεύ ϋνα ςημαντικϐ θϋμα διερεϑνηςησ του 

Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ. Αποτελεύ ςημαντικό παρϊμετρο ςτον ςχεδιαςμϐ 

πολιτικών. Η διερεϑνηςη του θϋματοσ αυτοϑ δεν εύναι εϑκολη υπϐθεςη για 

διϊφορουσ λϐγουσ. Καταρχϊσ, το θϋμα των δεξιοτότων εμπεριϋχει πολλϊ 

επιμϋρουσ θϋματα τα οπούα χρόζουν ιδιαύτερησ ανϊλυςησ. Οι δεξιϐτητεσ 

αφοροϑν βαςικϋσ δεξιϐτητεσ (ϐπωσ η γνώςη τησ ελληνικόσ, η αριθμητικό 

ικανϐτητα και οι βαςικϋσ ψηφιακϋσ δεξιϐτητεσ), ϊλλεσ οριζϐντιεσ δεξιϐτητεσ 

ϐπωσ οι επικοινωνιακϋσ δεξιϐτητεσ, η ικανϐτητα μϊθηςησ νϋων πραγμϊτων, 

κ.λπ. Τπϊρχουν επύςησ οι επαγγελματικϋσ δεξιϐτητεσ που ςυνδϋονται με 

ςυγκεκριμϋνα επαγγϋλματα ό εξειδικεϑςεισ.  

Για το θϋμα των δεξιοτότων – ϐπωσ και για το θϋμα των κενών θϋςεων – 

καταγρϊφονται ςυχνϊ αντιφατικϋσ εκτιμόςεισ που οφεύλονται ςε προβλόματα 

εννοιολογικών προςδιοριςμών, ςτον τρϐπο με τον οπούο «διαβϊζονται τα 

αποτελϋςματα των ερευνών»17 αλλϊ και ςτη γενικϐτερη προςϋγγιςη που 

ακολουθεύται. Ο προςανατολιςμϐσ των πολιτικών απαςχϐληςησ ςε ενϋργειεσ 

κατϊρτιςησ διακατϋχεται απϐ την ϊποψη ϐτι υπϊρχουν ςημαντικϋσ ελλεύψεισ 

δεξιοτότων οι οπούεσ μποροϑν να καλυφθοϑν με τϋτοιεσ ενϋργειεσ. τη ςυζότηςη 

για το θϋμα των δεξιοτότων προκϑπτουν και θϋματα ευθϑνησ των διαφϐρων 

εμπλεκομϋνων φορϋων: εύναι ευθϑνη του ατϐμου να αποκτόςει τισ απαραύτητεσ 

δεξιϐτητεσ; Εύναι ευθϑνη του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ/του ςυςτόματοσ 

κατϊρτιςησ; Εύναι ευθϑνη των εργοδοτών; Αναλϐγωσ τησ προςϋγγιςησ που 
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 Για παρϊδειγμα η επιςόμανςη απϐ το 20% των επιχειρόςεων μιασ ϋρευνασ ϐτι διαπιςτώνουν 
ελλεύψεισ δεξιοτότων μπορεύ να ερμηνευτεύ ωσ ϋλλειμμα απϐ οριςμϋνουσ μελετητϋσ και απϐ 
ϊλλουσ ωσ απϐδειξη επϊρκειασ καθώσ η πλειοψηφύα δεν δηλώνει ϋλλειμμα. 
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υιοθετεύται ςτα ανωτϋρω ερωτόματα, καταγρϊφονται διαφορετικϋσ απϐψεισ 

τϐςο ςχετικϊ με την υπϊρχουςα κατϊςταςη ϐςο και με τισ προτεινϐμενεσ 

πολιτικϋσ.  

Η προςφορϊ και ζότηςη δεξιοτότων εκτιμϊται μϋςα απϐ μια ςειρϊ 

διαφορετικών πηγών, ϐπωσ οι ειδικϊ ςχεδιαςμϋνεσ ϋρευνεσ πεδύου των 

κοινωνικών εταύρων που πραγματοποιόθηκαν απϐ τα επιςτημονικϊ ινςτιτοϑτα 

των εργοδοτικών φορϋων - ΓΕΒΕΕ, ΕΕΕ, ΕΒ, ΕΣΕ-  ςε επιχειρόςεισ και απϐ 

το επιςτημονικϐ ινςτιτοϑτο τησ ΓΕΕ ςε εργαζομϋνουσ, η ϋρευνα διαθρωτικόσ 

προςαρμογόσ των επιχειρόςεων του ΕΙΕΑΔ και τα αποτελϋςματα των 

μηχανιςμών διϊγνωςησ αναγκών των Περιφερειών.  

Οι κοινωνικού εταύροι εκπϐνηςαν, ςε ςυνεργαςύα με το ΕΙΕΑΔ και ςτη 

βϊςη ςυγκεκριμϋνησ μεθοδολογύασ, δϑο ϋρευνεσ πεδύου για τισ αντιλόψεισ των 

επιχειρόςεων και των εργαζομϋνων ςχετικϊ με την προςφορϊ και ζότηςη 

δεξιοτότων ςτην αγορϊ εργαςύασ18. υγκεκριμϋνα, οι επιςτημονικού οργανιςμού 

των εργοδοτικών οργανώςεων (του ΕΒ, ΓΕΒΕΕ, ΕΕΕ, ΕΣΕ) διενϋργηςαν 

πανελλόνια τηλεφωνικό ϋρευνα ςε αντιπροςωπευτικϐ δεύγμα 1.602 

επιχειρόςεων, ενώ το ΙΝΕ-ΓΕΕ διενϋργηςε πανελλόνια τηλεφωνικό ϋρευνα ςε 

δεύγμα 1.500 εργαζομϋνων.  τη μια ϋρευνα οι επιχειρόςεισ κλόθηκαν να 

εκτιμόςουν την επϊρκεια και τισ ελλεύψεισ του εργατικοϑ τουσ δυναμικοϑ ςε 

δεξιϐτητεσ, ενώ ςτην ϊλλη ϋρευνα οι εργαζϐμενοι κλόθηκαν να εκτιμόςουν την 

επϊρκεια και τισ ελλεύψεισ τουσ ςε δεξιϐτητεσ που απαιτεύ η δουλειϊ τουσ. 

υμπληρωματικϊ, διενεργόθηκαν ςυνεντεϑξεισ ςε βϊθοσ με ομϊδεσ εςτύαςησ με 

ςτϐχο την καλϑτερη αποτϑπωςη των αναγκών ςε δεξιϐτητεσ ςυγκεκριμϋνων 

επαγγελμϊτων.  

Η προςτιθϋμενη αξύα των ερευνών αυτών δεν ϋγκειται κυρύωσ ςτα 

ςυγκεντρωτικϊ τουσ αποτελϋςματα, ςε επύπεδο εθνικόσ οικονομύασ. Αυτϊ 

μποροϑν ενδεχομϋνωσ να ςυναχθοϑν και απϐ ϊλλεσ πηγϋσ. Εύναι όδη γνωςτϐσ, 

για παρϊδειγμα, ο δυναμιςμϐσ του τουριςμοϑ. Μεγαλϑτερη αξύα ϋχουν 

αποτελϋςματα που διακρύνουν τον δυναμιςμϐ που παρουςιϊζεται ςε (ό 

απουςιϊζει απϐ) επιμϋρουσ διαςτϊςεισ τησ απαςχϐληςησ: το τοπικϐ 
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 Σα αναλυτικϊ παραδοτϋα των κοινωνικών εταύρων απϐ τα οπούα αντλοϑνται πληροφορύεσ για 
το θϋμα των δεξιοτότων ϋχουν αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του ΕΙΕΑΔ. 
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(περιφερειακϐ) επύπεδο, τον διψόφιο (ό τριψόφιο) κλϊδο, την διψόφια ό 

τριψόφια επαγγελματικό κατηγορύα, την ηλικύα, το φϑλο, καθώσ και το 

εκπαιδευτικϐ επύπεδο. Ϊτςι, για παρϊδειγμα, ενώ καταγρϊφεται επϊρκεια 

γλωςςικών και βαςικών ψηφιακών δεξιοτότων ςε εθνικϐ επύπεδο, 

ςημειώνονται ςημαντικϋσ ελλεύψεισ του εργατικοϑ δυναμικοϑ ωσ προσ τισ 

δεξιϐτητεσ αυτϋσ, ςε τοπικϐ επύπεδο, ςτην Κρότη, τη τερεϊ Ελλϊδα, το Νϐτιο 

Αιγαύο και τη Δυτικό Μακεδονύα, και ςε κλαδικϐ επύπεδο, ςτο Εμπϐριο και τον 

Σουριςμϐ. 

Οι ϋρευνεσ των κοινωνικών εταύρων εύναι αποκαλυπτικϋσ για τισ δεξιϐτητεσ 

που απαιτοϑνται, τισ δεξιϐτητεσ που κατϋχουν οι εργαζϐμενοι και τη ςχετικό 

επϊρκεια (κατοχό- απαύτηςη) του εργατικοϑ δυναμικοϑ ςε επαγγελματικϋσ και 

οριζϐντιεσ δεξιϐτητεσ. Σα αποτελϋςματα των δϑο ερευνών (ϋρευνα εργοδοτών 

και ϋρευνα εργαζομϋνων) εύναι ςυμβατϊ μεταξϑ τουσ. Διαπιςτώνεται ϋνασ πολϑ 

ςημαντικϐσ βαθμϐσ ταϑτιςησ μεταξϑ των εργοδοτών και των εργαζομϋνων ωσ 

προσ το ποιεσ εύναι οι δεξιϐτητεσ που απαιτοϑνται περιςςϐτερο απϐ το εργατικϐ 

δυναμικϐ. Ψσ κυριϐτερεσ απαιτοϑμενεσ δεξιϐτητεσ, ςτο ςϑνολο τησ χώρασ 

τεκμηριώθηκαν οι εξόσ: 

o οι γνώςεισ που ςχετύζονται με το επϊγγελμα και  

o οι οριζϐντιεσ δεξιϐτητεσ, ϐπωσ 

 η ευελιξύα και προςαρμοςτικϐτητα,  

 η ικανϐτητα μϊθηςησ νϋων πραγμϊτων,  

 οι επικοινωνιακϋσ ικανϐτητεσ και  

 η ικανϐτητα ομαδικόσ εργαςύασ.  

Με ϊλλα λϐγια, κατϊ τουσ εργοδϐτεσ και τουσ εργαζϐμενουσ, οι ςχετικέσ 

με το επάγγελμα γνώςεισ εύναι υψηλόσ ςημαςύασ, ϐπωσ, ϐμωσ και τϋςςερισ ακϐμη 

δεξιϐτητεσ που εύναι κατεξοχόν δεξιότητεσ προςωπικότητασ , με πρώτεσ την 

ευελιξύα και προςαρμοςτικϐτητα, καθώσ και την ικανϐτητα μϊθηςησ νϋων 

πραγμϊτων, καθώσ ολοϋνα περιςςϐτερο ευμετϊβλητα περιβϊλλοντα απαιτοϑν 

και ανταμεύβουν αντανακλαςτικϊ προςαρμογόσ. 

 Ψσ προσ την επϊρκεια των εργαζϐμενων ςε αυτϋσ τισ πϋντε πρώτεσ, κϑρια 

απαιτοϑμενεσ δεξιϐτητεσ, χαρακτηριςτικϐ εύναι ϐτι και ςτισ πϋντε υπολεύπονται, 
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κατϊ μϋςο ϐρο, κατϊ 30/100 τησ μονϊδασ, ςημαντικϊ δηλαδό, και κατϊ 

ςυνϋπεια, υπϊρχει ςαφόσ ϋνδειξη τϐςο ςκοπιμϐτητασ, ϐςο και περιθωρύου 

βελτύωςησ. Αξιοςημεύωτο επύςησ εύναι το γεγονϐσ ϐτι ςτισ οργανωτικέσ  

ικανότητεσ  καταγρϊφεται η "κορυφό" των υςτερόςεων μεταξϑ των 15 

δεξιοτότων που εξετϊςτηκαν. 

Διαπιςτώνεται βαθμϐσ απϐκλιςησ εργοδοτών-εργαζομϋνων ωσ προσ τη 

διαθεςιμϐτητα/επϊρκεια κϊποιων δεξιοτότων: ςτην ϋρευνα εργαζϐμενων 

καταγρϊφεται μεγϊλοσ βαθμϐσ επϊρκειασ ςτην ανϊληψη πρωτοβουλύασ, ενώ 

ςτην ϋρευνα εργοδοτών θεωρεύται ϐτι οι εργαζϐμενοι υςτεροϑν ςτην ανϊληψη 

πρωτοβουλιών ςε ςχϋςη με αυτϐ που απαιτεύται. Εύναι πιθανϐ οι εργαζϐμενοι να 

διαθϋτουν την ικανϐτητα ανϊληψησ πρωτοβουλύασ αλλϊ να μην την εκδηλώνουν 

λϐγω ελλιποϑσ ςυνεννϐηςησ με τουσ εργοδϐτεσ και ϋλλειψησ ςχετικών 

κινότρων. 

 

Βαθμϐσ επϊρκειασ (κατοχό μεύον απαύτηςη) των εργαζομϋνων ςε 15 δεξιϐτητεσ, 

ςϑμφωνα με την Ϊρευνα Εργοδοτών και την Ϊρευνα Εργαζομϋνων   
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Ο βαθμϐσ επϊρκειασ ςε δεξιϐτητεσ των εργαζομϋνων, δηλαδό η διαφορϊ 

ανϊμεςα ςτον βαθμϐ κατοχόσ δεξιοτότων και ςτον βαθμϐ απαύτηςησ 

δεξιοτότων, που ςηματοδοτεύ υπερκϊλυψη των απαιτόςεων, εύναι μεγαλϑτεροσ 

ωσ προσ την αριθμητικό ικανϐτητα, τισ βαςικϋσ ψηφιακϋσ δεξιϐτητεσ και τισ 

ξϋνεσ γλώςςεσ  - ςε αυτϐ ςυμφωνοϑν εργοδϐτεσ  και εργαζϐμενοι (βαθμϐσ 

υψηλϐτεροσ του Μ.Ο.). Φαμηλό βαθμολογύα παύρνουν και ςτισ δϑο ϋρευνεσ η 

ευελιξύα, η επύλυςη προβλημϊτων και η ικανϐτητα μϊθηςησ νϋων πραγμϊτων, 

καθώσ και οι επαγγελματικϋσ γνώςεισ.  

 Αναφορικϊ με τισ ελλεύψεισ δεξιοτότων, τα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ 

διαρθρωτικόσ προςαρμογόσ του ΕΙΕΑΔ εύναι ςυμβατϊ με τα παραπϊνω. την 

ϋρευνα αυτό οι ερωτώμενοι διαπιςτώνουν ελλεύψεισ ςε δεξιϐτητεσ, με την 

ακϐλουθη, φθύνουςα ςε ϋνταςη, ςειρϊ: ευελιξύα-προςαρμοςτικϐτητα, 

δημιουργικϐτητα, διαπροςωπικϋσ-επικοινωνιακϋσ δεξιϐτητεσ, επύλυςη 

προβλημϊτων, ομαδικό εργαςύα, επαγγελματικϋσ δεξιϐτητεσ, ξϋνεσ γλώςςεσ, 

ικανϐτητα μϊθηςησ, καλό γνώςη τησ ελληνικόσ γλώςςασ και αριθμητικό 

ικανϐτητα.  

 Ψσ προσ την περιφερειακό διϊςταςη των δεξιοτότων, εξετϊζοντασ τισ 

μ ϋ ς ε σ  τ ι μ ϋ σ  τ ω ν  δ ε ξ ι ο τ ό τ ω ν  για τον βαθμϐ που, κατϊ τουσ εργοδϐτεσ, οι 

εργαζϐμενοι τισ δ ι α θ ϋ τ ο υ ν  (με ϊλλα λϐγια για τισ 15 εξεταζϐμενεσ δεξιϐτητεσ 

κατϊ μϋςο ϐρο τι επύδοςη ςχηματύζεται), προκϑπτει ϋνα εϑροσ απϐ 2,96 ϋωσ 3,36 

ότοι χϊςμα 40/100 τησ μονϊδασ μεταξϑ τησ περιφϋρειασ με τη χειρϐτερη 

επύδοςη (Δυτικό Ελλϊδα) και τησ περιφϋρειασ με την καλϑτερη (Βϐρειο Αιγαύο). 

Εξετϊζοντασ τισ δ ι α φ ο ρ ϋ σ  ςυγκριτικϊ με το πϐςο απαιτοϑνται οι 15 

δεξιϐτητεσ, φαύνονται υςτερόςεισ τησ τϊξησ απϐ 10 ϋωσ 31/100 τησ μονϊδασ 

μεταξϑ τησ περιφϋρειασ με την καλϑτερη επύδοςη (Θεςςαλύα) και τησ 

περιφϋρειασ με τη χειρϐτερη (Δυτικό Ελλϊδα). Τπογραμμύζεται ϐτι η 

παρατόρηςη των μϋςων τιμών των 15 δεξιοτότων εύναι κατϊ πολϑ 

αςφαλϋςτερη ϋναντι τησ κϊθε δεξιϐτητασ ξεχωριςτϊ, ανϊ περιφϋρεια, καθώσ, 

ςτη δεϑτερη περύπτωςη η πολυκλαδικό κατανομό που ορύςτηκε για το ςϑνολο 

τησ χώρασ δεν όταν εφικτϐ να εκπληρωθεύ. 
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Δεξιότητεσ ανϊ Περιφϋρεια: Μϋςεσ τιμϋσ, Έρευνα κοινωνικών εταύρων 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΔΙΑΘΕΣΟΤΝ ΔΙΑΥΟΡΑ 

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 3,26 2,96 -0,31 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & 

ΘΡΑΚΗ 
3,18 3,06 -0,11 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ 3,24 3,10 -0,13 

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3,37 3,12 -0,25 

ΗΠΕΙΡΟ 3,33 3,13 -0,20 

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3,36 3,13 -0,22 

ΘΕΑΛΙΑ 3,25 3,15 -0,10 

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 3,32 3,16 -0,17 

ΚΡΗΣΗ 3,44 3,21 -0,23 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ 3,47 3,24 -0,23 

ΑΣΣΙΚΗ 3,47 3,28 -0,19 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3,50 3,29 -0,21 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3,51 3,36 -0,15 

 

 

Σϋλοσ, ςτισ ϋρευνεσ πεδύου παρατηρεύται ςημαντικϐσ βαθμϐσ αναντιςτοιχύασ 

μεταξϑ των τυπικών εκπαιδευτικών προςϐντων των ερωτώμενων και του 

ςυνόθουσ επιπϋδου τυπικών προςϐντων που αντιςτοιχοϑν ςτο επϊγγελμα που 

αςκοϑν. υγκεκριμϋνα:  

 τo 27% των ερωτώμενων αςκοϑν επϊγγελμα κατώτερο των τυπικών 

τουσ προςϐντων -- κυρύωσ νεοπροςληφθϋντεσ νϋοι με υψηλϐ 

εκπαιδευτικϐ επύπεδο. 

 τo 13% των ερωτώμενων εκτιμοϑν πωσ αντιςτοιχεύ ςε ανώτερο τυπικϐ 

προςϐν απϐ αυτϐ που διαθϋτουν -- κυρύωσ  μεγϊλησ ηλικύασ με πολυετό 

εργαςιακό εμπειρύα και βαςικϐ ό μϋςο εκπαιδευτικϐ επύπεδο, αςκοϑν 

επϊγγελμα, ςτο οπούο, ύςωσ λϐγω του ανταγωνιςμοϑ και τησ 
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ςυνακϐλουθησ διαφοροπούηςησ –ποςοτικόσ και ποιοτικόσ- τησ αγορϊσ 

εργαςύασ ςε ςχϋςη με τον χρϐνο κατϊ τον οπούο αυτού εντϊχθηκαν ςε 

αυτόν. 

 

Σα αποτελϋςματα αυτϊ επιβεβαιώνουν μεγϊλη διεθνό ϋρευνα: μεταξϑ των 

27 χωρών τησ Ε.Ε. το 2011-2012, η Ελλϊδα κατϋγραφε το μεγαλϑτερο ποςοςτϐ 

εκπαιδευτικϊ υπερπροςοντοϑχων και ταυτϐχρονα, ϋνα απϐ τα μεγαλϑτερα 

ποςοςτϊ των εκπαιδευτικϊ υποπροςοντοϑχων επύ των απαςχολοϑμενων 

ηλικύασ 25-64 ετών.19  

Σο θϋμα των δεξιοτότων και ειδικϐτερα των αναντιςτοιχιών δεξιοτότων 

αποτελεύ ςημαντικϐ πεδύο ϋρευνασ του CEDEFOP. ημαντικϊ εύναι τα ευρόματα 

του CEDEFOP για το θϋμα αυτϐ. Τποςτηρύζεται ϐτι μεταξϑ των μιςών και των 

δϑο-τρύτων των ευρωπαώκών επιχειρόςεων με δυςκολύεσ ςτην εϑρεςη 

εργαζομϋνων με τισ κατϊλληλεσ δεξιϐτητεσ αντιμετωπύζουν ϋνα τϋτοιο 

πρϐβλημα για λϐγουσ ϊλλουσ απϐ την ανυπαρξύα δεξιοτότων: μη ελκυςτικϋσ 

προςφορϋσ θϋςεων εργαςύασ (απροθυμύα ό ανικανϐτητα προςφορϊσ 

ανταγωνιςτικών μιςθών, κακό ποιϐτητα εργαςύασ, επιςφαλεύσ ςυμβϊςεισ) και 

ϊλλα ελλεύμματα ςε πρακτικϋσ διαχεύριςησ ανθρώπινου δυναμικοϑ. Οι υπϐλοιπεσ 

επιχειρόςεισ αντιμετωπύζουν αυθεντικό ϋλλειψη δεξιοτότων: αδυναμύα εϑρεςησ 

αιτοϑντων εργαςύα με τισ κατϊλληλεσ δεξιϐτητεσ, παρϊ την προθυμύα πληρωμόσ 

του αντιτύμου για τισ δεξιϐτητεσ που αναζητοϑνται. Η αυθεντικό ϋλλειψη 

δεξιοτότων εύναι ςυνεπώσ ϋνα πρϐβλημα που αντιμετωπύζουν οι 

αναπτυςςϐμενεσ, διεθνεύσ επιχειρόςεισ και τεύνει να ςυγκεντρώνεται ςε 

ςυγκεκριμϋνουσ κλϊδουσ τησ οικονομύασ ϐπωσ η υγεύα και η κοινωνικό μϋριμνα, 

μεταπούηςη και πληροφορικό.20 H πιο πρϐςφατη μελϋτη του Cedefop «Skills, 

qualification and jobs in the EU: the making of a perfect match?” επιςημαύνει και 

υπογραμμύζει αυτό την αμφιςημύα ανϊμεςα ςτην αυθεντικό ϋλλειψη δεξιοτότων 

και ϊλλουσ λϐγουσ προςϋλκυςησ εργαζομϋνων με τισ κατϊλληλεσ δεξιϐτητεσ. 

                                                           
19 Βλ. EU Skills Panorama [2014] Skills challenges in Europe, Analytical Highlight.  
20 Cedefop (2015), Skill shortages and gaps in European enterprises: Striking a balance between 
vocational education and training and the labour market, Luxembourg: Publications Office of the 
European Union.   
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ΑΝΑΝΣΙΣΟΙΦΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΒΑΗ 

ΣΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ21 

 

Η ανϊλυςη των ςτοιχεύων εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ του ΟΑΕΔ, που 

πραγματοποιόθηκε απϐ τον ύδιο τον ΟΑΕΔ, παρϋχει μια αναλυτικό εικϐνα των 

αναντιςτοιχιών που παρατηροϑνται ςε κλαδικϐ και επαγγελματικϐ επύπεδο. 

ϑμφωνα με την εικϐνα που παρϋχεται, μεγϊλοσ αριθμϐσ ανϋργων προϋρχεται 

απϐ ανειδύκευτα επαγγϋλματα και επαγγϋλματα γραφεύου. Η εικϐνα βϋβαια 

αυτό απεικονύζει την εικϐνα τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ και ϐχι τησ ςυνολικόσ 

ανεργύασ ϐπωσ αυτό εμφανύζεται ςτα ςτοιχεύα τησ ΕΛΣΑΣ. 

Σα ςτοιχεύα τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ υπογραμμύζουν τισ διαφορϋσ 

που παρατηροϑνται ςε χωρικϐ επύπεδο και οι οπούεσ εύναι αναγκαύο να ληφθοϑν 

υπϐψη ςτη χϊραξη πολιτικών καθώσ εύναι εμφανϋσ ϐτι η οικονομικό κρύςη 

πλόττει αρκετϊ δυςανϊλογα τισ διϊφορεσ περιοχϋσ. Οι περιφϋρειεσ που 

πλόττονται περιςςϐτερο ςϑμφωνα με την εγγεγραμμϋνη ανεργύα εύναι η Δυτικό 

Ελλϊδα και η Δυτικό Μακεδονύα ενώ ςε ευνοώκό θϋςη βρύςκονται οι περιφϋρειεσ 

Ιονύων Νόςων και Νοτύου Αιγαύου. ε επύπεδο περιφερειακόσ ενϐτητασ 

πλόττονται περιςςϐτερο οι περιφερειακϋσ ενϐτητεσ ΑχαϏασ, Κοζϊνησ και 

Δυτικόσ Αττικόσ ενώ ςε ευνοώκό θϋςη ςυγκριτικϊ με τισ υπϐλοιπεσ βρύςκονται οι 

περιφερειακϋσ ενϐτητεσ Ιθϊκησ, Μυκϐνου και Μόλου. Ακολουθοϑν δϑο 

διαγρϊμματα που απεικονύζουν τον βαθμϐ ςτον οπούο πλόττονται οι 

περιφϋρειεσ και οι περιφερειακϋσ ενϐτητεσ απϐ την (εγγεγραμμϋνη) ανεργύα ςε 

ςχϋςη με τον πληθυςμϐ τουσ.  

 

  

                                                           
21

 Ο ΟΑΕΔ παρόγαγε αυτϐνομο παραδοτϋο για τη διϊγνωςη αναγκών ςτη Β΄ φϊςη υλοπούηςησ 
του Μηχανιςμοϑ. Οι επεξεργαςύεσ - αναλϑςεισ πραγματοποιόθηκαν απϐ τα ακϐλουθα ςτελϋχη 
του ΟΑΕΔ: Αλύκη Ανύτςη, ταμϊτησ Μαργαρύτησ, Θεοδϐτη κοπελύτου και τυλιανϐσ ταμϋλοσ. 
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Σαξινϐμηςη των Περιφερειών ςχετικϊ με τον δεύκτη Εγγεγραμμϋνη Ανεργύα / 

Πληθυςμϐσ
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Σαξινϐμηςη των Περιφερειακών Ενοτότων ςχετικϊ με τον δεύκτη Εγγεγραμμϋνη 

Ανεργύα / Πληθυςμϐσ  
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ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΑΗ 
 

Για πρώτη φορϊ ςτη Β΄ φϊςη υλοπούηςησ του Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ 

παρουςιϊζονται αποτελϋςματα ςε περιφερειακϐ επύπεδο. Εφ’ εξόσ το 

παραδοτϋο για τη διϊγνωςη αναγκών ςε περιφερειακϐ επύπεδο θα παρϊγεται 

ετηςύωσ, παρϋχοντασ επικαιροποιημϋνη πληροφϐρηςη για τισ ανϊγκεσ τησ 

αγορϊσ εργαςύασ ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα.  

 Για το ςυγκεκριμϋνο παραδοτϋο αντλεύται πληροφϐρηςη απϐ πολλαπλϋσ 

πηγϋσ: την Ϊρευνα Εργατικοϑ Δυναμικοϑ τησ ΕΛΣΑΣ, τα ςτοιχεύα 

εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ του ΟΑΕΔ, τα ςτοιχεύα ροών μιςθωτόσ απαςχϐληςησ 

του υςτόματοσ Εργϊνη και τουσ περιφερειακοϑσ μηχανιςμοϑσ διϊγνωςησ. Με 

τα ςτοιχεύα απαςχϐληςησ τησ Ϊρευνασ Εργατικοϑ Δυναμικοϑ  και τισ ροϋσ 

απαςχϐληςησ προςδιορύζεται ο δυναμιςμϐσ κλϊδων και επαγγελμϊτων ςε 

περιφερειακϐ επύπεδο. Επύςησ με τα ςτοιχεύα ανεργύασ τησ Ϊρευνασ Εργατικοϑ 

Δυναμικοϑ προςδιορύζονται οι αναντιςτοιχύεσ ςε κλαδικϐ και επαγγελματικϐ 

επύπεδο ανϊ περιφϋρεια. Οι αναντιςτοιχύεσ προςδιορύζονται και με τα ςτοιχεύα 

τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ του ΟΑΕΔ, τα οπούα προκϑπτουν απϐ το 

παραδοτϋο που παρόγαγε η ομϊδα εργαςύασ του ΟΑΕΔ για τη διϊγνωςη 

αναγκών. Σα ςτοιχεύα των περιφερειακών μηχανιςμών προκϑπτουν απϐ τισ 

επιμϋρουσ μελϋτεσ που παρϋδωςαν οι περιφϋρειεσ ςτο πλαύςιο τησ δημιουργύασ 

περιφερειακών μηχανιςμών διϊγνωςησ. 

 Η ανϊλυςη δυναμιςμοϑ κλϊδων και επαγγελμϊτων που 

πραγματοποιεύται με τα ςτοιχεύα απαςχϐληςησ τησ Ϊρευνασ Εργατικοϑ 

Δυναμικοϑ τησ ΕΛΣΑΣ αναδεικνϑει οριςμϋνεσ ομοιϐτητεσ αλλϊ και ςημαντικϋσ 

περιφερειακϋσ διαφορϋσ, υπογραμμύζοντασ τη ςημαςύα τησ ανϊλυςησ ςε 

περιφερειακϐ επύπεδο. Ο τουριςμϐσ αναδεικνϑεται ωσ δυναμικϐσ κλϊδοσ ςε 9 εκ 

των 13 περιφερειών και ςε καμύα ωσ φθύνων. Σο δημϐςιο και οι καταςκευϋσ 

χαρακτηρύζονται φθύνοντεσ κλϊδοι ςε 4 περιφϋρειεσ και ςε καμύα δυναμικού. Ο 

αγροτικϐσ τομϋασ διακρύνεται απϐ δυναμιςμϐ ςε 4 περιφϋρειεσ και απϐ 

φθύνουςα πορεύα ςε 4 ϊλλεσ περιφϋρειεσ. Ο μεγαλϑτεροσ κλϊδοσ ωσ προσ τον 

αριθμϐ απαςχολουμϋνων, το εμπϐριο, κρύνεται δυναμικϐσ ςε 6 περιφϋρειεσ και 

φθύνων ςε 2 περιφϋρειεσ.  
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Όςον αφορϊ τισ επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ, η παροχό υπηρεςιών και οι 

πωλόςεισ χαρακτηρύζονται απϐ δυναμιςμϐ ςε 5 περιφϋρειεσ και φθύνουςα 

πορεύα ςε 2 περιφϋρειεσ. Οι γεωργού-κτηνοτρϐφοι-αλιεύσ εύναι δυναμικό 

επαγγελματικό κατηγορύα ςε 4 περιφϋρειεσ και παρουςιϊζουν φθύνουςα πορεύα 

ςε 4 περιφϋρειεσ. Σο επϊγγελμα του ανώτερου διευθυντικοϑ ςτελϋχουσ 

χαρακτηρύζεται απϐ δυναμιςμϐ ςε 3 περιφϋρειεσ και φθύνουςα πορεύα ςε 4 

περιφϋρειεσ.  

 Οι περιφερειακού μηχανιςμού διϊγνωςησ παρόγαγαν πληροφορύεσ για τον 

δυναμιςμϐ επαγγελμϊτων και κλϊδων, τισ κενϋσ θϋςεισ και τισ δεξιϐτητεσ. Ο 

βαθμϐσ αξιοπιςτύασ και εγκυρϐτητασ των μελετών που παρόχθηςαν ποικύλλει. 

Σα αποτελϋςματα των περιφερειακών μηχανιςμών βαςύζονται ςτην ανϊλυςη 

πρωτογενών και δευτερογενών δεδομϋνων και ςτην ανϊλυςη των ποριςμϊτων 

τησ ϋξυπνησ εξειδύκευςησ (RIS3). Με βϊςη τα πορύςματα των περιφερειακών 

μηχανιςμών παρατηροϑνται ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ μεταξϑ των 

περιφερειών ωσ προσ τον δυναμιςμϐ ςυγκεκριμϋνων κλϊδων οικονομικόσ 

δραςτηριϐτητασ αλλϊ και οριςμϋνεσ ομοιϐτητεσ. Ο τομϋασ τησ αγροδιατροφόσ 

χαρακτηρύζεται ςχεδϐν παντοϑ ωσ δυναμικϊ υποςχϐμενοσ κλϊδοσ. ε αρκετϋσ 

περιπτώςεισ ςημειώνονται αναδιαρθρώςεισ ςε διϊφορουσ κλϊδουσ. 

 χετικώσ με τισ δεξιϐτητεσ, ςε κϊποιεσ περιπτώςεισ διαπιςτώνονται 

ςημαντικϊ ελλεύμματα και ςε ϊλλεσ επϊρκεια. Η ςημαςύα των ϊτυπων 

προςϐντων επιςημαύνεται ςε μια περιφϋρεια. Σο θϋμα τησ εργαςιακόσ εμπειρύασ 

αναδεικνϑεται ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, παρϋχοντασ μια χρόςιμη πληροφορύα για 

τον ςχεδιαςμϐ πολιτικών. Ϊνα ϊλλο θϋμα που προκϑπτει απϐ τισ μελϋτεσ των 

περιφερειών εύναι η ςημαςύα τησ πιςτοπούηςησ ςε διϊφορα επαγγϋλματα. 

 Οι αναντιςτοιχύεσ ςτην αγορϊ εργαςύασ προςδιορύςτηκαν ανϊ 

περιφϋρεια με βϊςη τα ςτοιχεύα εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ του ΟΑΕΔ. ϑμφωνα 

με τα ςτοιχεύα του ΟΑΕΔ, ςτο ςϑνολο τησ χώρασ οι επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ 

με τον υψηλϐτερο αριθμϐ εγγεγραμμϋνων ανϋργων εύναι οι ανειδύκευτοι 

εργϊτεσ, οι υπϊλληλοι γραφεύου και οι απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 

και πωλητϋσ. ε 9 περιφϋρειεσ υπερτεροϑν οι ανειδύκευτοι εργϊτεσ, ςε 3 
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περιφϋρειεσ οι υπϊλληλοι παροχόσ υπηρεςιών και πωλητϋσ και ςε 1 περιφϋρεια 

οι υπϊλληλοι γραφεύου.  

 Εντονϐτερεσ αναντιςτοιχύεσ με βϊςη τα ςτοιχεύα τησ εγγεγραμμϋνησ 

ανεργύασ ςε ςχϋςη με τον πληθυςμϐ κϊθε περιοχόσ παρατηροϑνται ςτισ 

περιφϋρειεσ Δυτικόσ Ελλϊδασ και Δυτικόσ Μακεδονύασ ενώ ςε ευνοώκό θϋςη 

βρύςκονται οι περιφϋρειεσ Νοτύου Αιγαύου, Ιονύων Νόςων και Κρότησ. Οι 

περιφερειακϋσ ενϐτητεσ με το ςημαντικϐτερο πρϐβλημα εύναι οι περιφερειακϋσ 

ενϐτητεσ ΑχαϏασ, Κοζϊνησ, Δυτικόσ Αττικόσ, Ξϊνθησ, Αιτωλοακαρνανύασ και 

Καςτοριϊσ ενώ ςε ευνοώκό θϋςη βρύςκονται οι περιφερειακϋσ ενϐτητεσ Ιθϊκησ, 

Μυκϐνου, Μόλου, Κϑθνου, Θόρασ και Σόνου.  

 Οι αναντιςτοιχύεσ προςφορϊσ και ζότηςησ εργαςύασ ςε περιφερειακϐ 

επύπεδο προςδιορύζονται επύςησ με βϊςη τα ςτοιχεύα ανεργύασ τησ Ϊρευνασ 

Εργατικοϑ Δυναμικοϑ. τισ περιςςϐτερεσ περιφϋρειεσ το εμπϐριο και η παροχό 

υπηρεςιών και οι πωλόςεισ ςυγκεντρώνουν τον μεγαλϑτερο αριθμϐ ανϋργων. 

Διαφοροποιόςεισ παρατηροϑνται ςε οριςμϋνεσ απϐ τισ νηςιωτικϋσ περιφϋρειεσ, 

την Ανατολικό Μακεδονύα-Θρϊκη, την Πελοπϐννηςο, τη Δυτικό Μακεδονύα και 

τη τερεϊ Ελλϊδα.  

Η ευρεύα διαςπορϊ και ςυμπληρωματικϐτητα των δυναμικών και 

φθινϐντων κλϊδων και επαγγελμϊτων ςτισ 13 περιφϋρειεσ αναδεικνϑει την 

κριςιμϐτητα τησ περιφερειακόσ διϊςταςησ κατϊ τον ςχεδιαςμϐ προγραμμϊτων 

ενύςχυςησ τησ αγορϊσ εργαςύασ. Η διευκϐλυνςη τησ διαπεριφερειακόσ 

κινητικϐτητασ θα ςυνειςϋφερε επύςησ ςημαντικϊ ςτην αποκατϊςταςη τησ 

γεωγραφικόσ αναπτυξιακόσ ιςορροπύασ και ςτη βελτιςτοπούηςη τησ 

αξιοπούηςησ πϐρων και ανθρώπινου δυναμικοϑ.  

την περιφερειακό ανϊλυςη αξιοποιοϑνται τϋλοσ τα ςτοιχεύα ροών 

μιςθωτόσ απαςχϐληςησ του υςτόματοσ Εργϊνη του Τπουργεύου Εργαςύασ ςε 

επύπεδο περιφϋρειασ και περιφερειακόσ ενϐτητασ για την περύοδο Ιανουϊριοσ-

Αϑγουςτοσ 2015. Με τα ςτοιχεύα του υςτόματοσ Εργϊνη ϋχει υπολογιςτεύ για 

κϊθε περιφϋρεια και περιφερειακό ενϐτητα ϋνασ δεύκτησ: ιςοζϑγιο ροών 

μιςθωτόσ απαςχϐληςησ/πληθυςμϐσ. Με βϊςη τον ανωτϋρω δεύκτη οι 

περιφϋρειεσ με την ευνοώκϐτερη κατϊςταςη απαςχϐληςησ για το ςυγκεκριμϋνο 
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διϊςτημα εύναι οι νηςιωτικϋσ περιφϋρειεσ και η Πελοπϐννηςοσ. Οι περιφϋρειεσ 

με την αρνητικϐτερη εικϐνα εύναι η Αττικό, η Δυτικό Μακεδονύα και η Δυτικό 

Ελλϊδα. Εντϐσ των περιφερειών παρουςιϊζονται ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ 

ωσ προσ τον ςυγκεκριμϋνο δεύκτη. 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΣΡΙΚΕ ΕΚΣΙΜΗΕΙ22  

 

Οι προβλϋψεισ τησ ζότηςησ και τησ προςφορϊσ εργαςύασ αποτελοϑν 

κεντρικϐ ϊξονα τησ διϊγνωςησ αναγκών αγορϊσ εργαςύασ και προςφϋρουν 

ςημαντικό πληροφϐρηςη ςτουσ αςκοϑντεσ πολιτικό. Οι προβλϋψεισ ςτηρύζονται 

ςε μια ςειρϊ μεθοδολογικών υποθϋςεων που αφοροϑν τουσ προςδιοριςτικοϑσ 

παρϊγοντεσ τησ προςφορϊσ και τησ ζότηςησ εργαςύασ. Η ποιϐτητα των 

προβλϋψεων εξαρτϊται ςε ςημαντικϐ βαθμϐ απϐ την ϐςο γύνεται καλϑτερη 

περιγραφό και αποτϑπωςη των μεταβολών που επηρεϊζουν τη ζότηςη και την 

προςφορϊ εργαςύασ. την παροϑςα φϊςη χρηςιμοποιόθηκαν ςχετικϊ 

απλοϑςτερεσ μϋθοδοι πρϐβλεψησ που ςτηρύζονταν ςτισ παρελθοϑςεσ τιμϋσ τησ 

μεταβλητόσ και ϐχι ςτουσ προςδιοριςτικοϑσ παρϊγοντεσ τησ εν λϐγω 

μεταβλητόσ. Οι ςυγκεκριμϋνεσ μϋθοδοι παρουςιϊζουν πλεονεκτόματα και 

μειονεκτόματα. ε κϊθε περύπτωςη η διενϋργεια προβλϋψεων μεγεθών αγορϊσ 

εργαςύασ θα πρϋπει να ςτηρύζεται ςε διαφορετικϋσ μεθοδολογύεσ και ςτην 

παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων τουσ, τα οπούα μποροϑν να αποτελϋςουν τη 

βϊςη ςυζότηςησ για την ϊςκηςη πολιτικόσ.  

Φρηςιμοποιόθηκαν δϑο διαφορετικϋσ τεχνικϋσ, οι οπούεσ ϋχουν κοινό 

μεθοδολογικό βϊςη, που εύναι η πρϐβλεψη με βϊςη τισ παρελθοϑςεσ τιμϋσ. Οι 

δϑο τεχνικϋσ που χρηςιμοποιοϑνται εύναι : α) η πρϐβλεψη τησ τϊςησ τησ 

μεταβλητόσ μϋςω του excel (χρόςη τησ εντολόσ «trend») και β) η πρϐβλεψη τησ 

τϊςησ τησ μεταβλητόσ μϋςω τησ μεθοδολογύασ Box – Jenkins και την καταςκευό 

ενϐσ μοντϋλου ARIMA.  

                                                           
22

 Οι οικονομετρικζσ προβλζψεισ πραγματοποιικθκαν από τον τζλιο Ρουπακιά και τθν οφία 
Σςαρςιταλίδου, υπό τθν επίβλεψθ του Αναπλθρωτι Κακθγθτι του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 
Μιχάλθ Χλζτςου. 
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Η διαδικαςύα πρϐβλεψησ για το εργατικϐ δυναμικϐ μπορεύ να δώςει 

περιςςϐτερο αςφαλεύσ εκτιμόςεισ ςε ςχϋςη με αυτϋσ που μπορεύ να δώςει για 

την απαςχϐληςη και την ανεργύα. Οι βαςικού παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν το 

εργατικϐ δυναμικϐ εύναι κυρύωσ δημογραφικού, οι μεταβολϋσ των οπούων εύναι 

ςχετικϊ ςταθερϋσ. ε αντύθεςη με τουσ παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την 

απαςχϐληςη και την ανεργύα που ςυνδϋονται με την οικονομικό κατϊςταςη, με 

τη δομό τησ αγορϊσ εργαςύασ, με τον ρϐλο των θεςμών κ.λπ., που εύναι πολϑ 

περιςςϐτερο ευμετϊβλητοι μϋςα ςτο χρϐνο. 

ε ϐτι αφορϊ τισ προβλϋψεισ για την εξϋλιξη του εργατικοϑ δυναμικοϑ 

κατϊ την πενταετύα 2016-2020, τα ευρόματα που προκϑπτουν απϐ τη μϋθοδο 

ARIMA, υποδηλώνουν ϐτι αυτϐ θα παραμεύνει ςχετικϊ ςταθερϐ. υγκεκριμϋνα, 

προβλϋπεται μια ανεπαύςθητη αϑξηςό του, τησ τϊξησ των 41.000 ό περύπου 

0,65%. ε απϐλυτα μεγϋθη, ο αριθμϐσ των ατϐμων που αποτελοϑν το εργατικϐ 

δυναμικϐ αναμϋνεται να φτϊςει τα 4.872.600 ϊτομα. Σα ςτοιχεύα αυτϊ φαύνεται 

να επιβεβαιώνουν την ανϊςχεςη τησ πτωτικόσ τϊςησ του εργατικοϑ δυναμικοϑ 

που ξεκύνηςε απϐ το πρώτο τρύμηνο του 2015. Ϊνασ πιθανϐσ λϐγοσ εύναι ο 

τρϐποσ ςυμπεριφορϊσ των ατϐμων ςε περιϐδουσ οικονομικόσ κρύςησ. Σα ϊτομα 

μπορεύ να αποφαςύςουν να αποχωρόςουν απϐ το εργατικϐ δυναμικϐ 

απογοητευμϋνοι λϐγω μη εϑρεςησ εργαςύασ ό μπορεύ να αλλϊξουν την ϊποψό 

τουσ ό και ϊτομα που ανόκουν ςτον οικονομικϊ μη ενεργϐ πληθυςμϐ να 

αποφαςύςουν να ενταχθοϑν ςτο εργατικϐ δυναμικϐ για να βελτιώςουν – με την 

εϑρεςη εργαςύασ – την οικονομικό τουσ κατϊςταςη.  

Επιπρϐςθετα, η εξϋλιξη τησ ςυμμετοχόσ ςτο εργατικϐ δυναμικϐ με βϊςη 

το εκπαιδευτικϐ επύπεδο εύναι πανομοιϐτυπη και οι διαφορϋσ ελϊχιςτεσ. Η 

μεγαλϑτερη αϑξηςη παρατηρεύται ςτην κατηγορύα των κατϐχων απολυτηρύου 

μϋςησ εκπαύδευςησ (0,67%) και η μικρϐτερη ςτα ϊτομα που δεν ϋχουν πϊει 

καθϐλου ςχολεύο (0,56%). Αντύςτοιχη εύναι η εικϐνα και για την πορεύα του 

εργατικοϑ δυναμικοϑ ανϊ περιφϋρεια. Η μικρϐτερη ϊνοδοσ προβλϋπεται για την 

περιφϋρεια των Ιονύων Νόςων (0,56%) και η μεγαλϑτερη για τη τερεϊ Ελλϊδα 

(0,69%). 
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Πριν την παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων αναφορικϊ με την εξϋλιξη τησ 

απαςχϐληςησ, αξύζει να υπενθυμύςουμε ϐτι εξαιτύασ τησ διεθνοϑσ οικονομικόσ 

κρύςησ και τησ κρύςησ χρϋουσ που μαςτύζει την Ελλϊδα, αυτό παρουςύαςε απϐ το 

δεϑτερο τρύμηνο του 2009 μια απϐτομη μεύωςη, μϋχρι και το πρώτο τρύμηνο του 

2013. υνολικϊ, ςϑμφωνα με τα διαθϋςιμα ςτοιχεύα τησ ΕΛΣΑΣ, ο αριθμϐσ των 

απαςχολοϑμενων μειώθηκε κατϊ περύπου 1.000.000 ό 28,5%. Ϊκτοτε 

παρατηρεύται μια τϊςη αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ που αγγύζει τισ 190.000 

θϋςεισ εργαςύασ, μϋχρι και το τρύτο τρύμηνο του 2015. 

Οι εκτιμόςεισ που προϋκυψαν με τη μϋθοδο ARIMA, παρουςιϊζονται 

ςυνεπεύσ με την προαναφερθεύςα τϊςη, καθώσ μεταξϑ 2016 και 2020 

προβλϋπεται η ςυνολικό απαςχϐληςη να αυξηθεύ κατϊ περύπου 525.000 θϋςεισ 

εργαςύασ. Η μεγαλϑτερη ϊνοδοσ τησ απαςχϐληςησ προβλϋπεται για την 

περιφϋρεια τησ Αττικόσ (146.000) και ακολουθοϑν η Κεντρικό Μακεδονύα 

(65.000) και η Θεςςαλύα (25.000). Όταν η πρϐβλεψη αναφϋρεται ςτην εξϋλιξη 

τησ απαςχϐληςησ ανϊ εκπαιδευτικϐ επύπεδο, η μεγαλϑτερη αϑξηςη εντοπύζεται 

ςτην κατηγορύα των αποφούτων μϋςησ εκπαύδευςησ (134.000). Ση δεϑτερη θϋςη 

καταλαμβϊνουν οι απϐφοιτοι τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ (78.000) και την τρύτη 

θϋςη η απϐφοιτοι ςχολών επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ (76.000). Ση μικρϐτερη 

αϑξηςη παρουςιϊζουν οι κατηγορύεσ των ατϐμων με χαμηλϐ εκπαιδευτικϐ 

επύπεδο. Σϋλοσ, ςε ϐτι αφορϊ την απαςχϐληςη ανϊ επαγγελματικό κατηγορύα, 

υπολογύζεται ϐτι κατϊ την εν λϐγω περύοδο, η μεγαλϑτερη αϑξηςη θα ςημειωθεύ 

για την κατηγορύα «Παροχό υπηρεςιών και πωλόςεων» (92.000) και την 

κατηγορύα των ατϐμων που αςκοϑν επιςτημονικϊ και καλλιτεχνικϊ 

επαγγϋλματα (73.000).   

Η πρϐβλεψη για τον αριθμϐ των ανϋργων ϋγινε ϋμμεςα, δηλαδό ο αριθμϐσ 

αυτϐσ εκτιμόθηκε ωσ η διαφορϊ μεταξϑ του προβλεπϐμενου αριθμοϑ του 

εργατικοϑ δυναμικοϑ και του αριθμοϑ των απαςχολουμϋνων. Με βϊςη την 

πρώτη μϋθοδο ο αριθμϐσ των ανϋργων προςδοκϊται να μειωθεύ την περύοδο 

2016  - 2020 απϐ 971.700 ςε 836.700, δηλ. κατϊ 135.000, ενώ με βϊςη τη 

δεϑτερη μϋθοδο απϐ 1.045.300 ςε 681.200., δηλαδό κατϊ 363.100. ε ϐτι αφορϊ 

τη μεταβολό των ανϋργων κατϊ γεωγραφικό περιφϋρεια παρατηροϑμε ϐτι η 

μεγαλϑτερη μεύωςη παρατηρεύται ςτην περιφϋρεια του Νοτύου Αιγαύου, ενώ 
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μικρϐτερη μεύωςη παρατηρεύται ςτην περιφϋρεια τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ. ε 

ϐτι αφορϊ τη μεταβολό των ανϋργων ανϊ εκπαιδευτικϐ επύπεδο παρατηροϑμε 

ϐτι η μεγαλϑτερη μεύωςη των ανϋργων παρουςιϊζεται ςτην κατηγορύα των 

πτυχιοϑχων ΑΕΙ και η μικρϐτερη μεύωςη παρατηρεύται ςτην κατηγορύα των 

ατϐμων με ιδιαύτερα χαμηλϐ εκπαιδευτικϐ επύπεδο.   

υνοψύζοντασ, τα εμπειρικϊ ευρόματα τησ παροϑςασ ανϊλυςησ 

υποδηλώνουν ϐτι η ανακοπό τησ πτωτικόσ τϊςησ ςτην απαςχϐληςη που 

εντοπύζεται ςτο πρώτο τρύμηνο του 2013, φαύνεται να παγιώνεται και ϐτι 

αρχύζει επύςησ μια περύοδοσ ανϊκτηςησ των θϋςεων εργαςύασ που «χϊθηκαν» 

κατϊ τα ϋτη 2009-2013. Ψςτϐςο, η εξαγωγό αςφαλών ςυμπεραςμϊτων εύναι 

πιθανώσ παρακινδυνευμϋνη, αφοϑ θα πρϋπει να λαμβϊνει κανεύσ υπϐψη τα 

δεδομϋνα μειονεκτόματα που παρουςιϊζει η αμιγώσ ςτατιςτικό μϋθοδοσ που 

χρηςιμοποιόθηκε ςτην ανϊλυςη αυτό, ςε ςυνδυαςμϐ με τισ ιδιαιτερϐτητεσ τησ 

υπϐ εξϋταςησ περιϐδου.  

Εκτϐσ των δϑο αμιγώσ ςτατιςτικών μεθϐδων, ϋγινε εκτύμηςη τησ 

απαςχϐληςησ με βϊςη τον βαθμϐ που αυτό επηρεϊζεται απϐ την οικονομικό 

κατϊςταςη τησ χώρασ. Με ϊλλα λϐγια η απαςχϐληςη ςυνδϋεται θετικϊ με την 

οικονομικό μεγϋθυνςη που ςημαύνει ϐτι ϐςο ο ρυθμϐσ οικονομικόσ μεγϋθυνςησ 

αυξϊνεται, τϐςο θα αυξϊνεται και η απαςχϐληςη. Βϋβαια, η αϑξηςη τησ 

απαςχϐληςησ δεν ερμηνεϑεται μϐνο μϋςω τησ οικονομικόσ μεγϋθυνςησ.  Ψσ εκ 

τοϑτου τα αποτελϋςματα που παρουςιϊζονται αφοροϑν μϐνο το μϋροσ τησ 

απαςχϐληςησ που εξαρτώνται απϐ την μεταβολό τησ οικονομικόσ μεγϋθυνςησ. 

Ανϊλογα το πϐςο αιςιϐδοξο ό απαιςιϐδοξο εύναι το ςενϊριο για την εξϋλιξη του 

ΑΕΠ τα επϐμενα χρϐνια, περιςςϐτερη ό μικρϐτερη θα εύναι και η μεταβολό τησ 

απαςχϐληςησ. ϑμφωνα με το ςενϊριο βϊςησ, προβλϋπεται αρνητικϐσ ρυθμϐσ 

μεγϋθυνςησ για το ϋτοσ 2016 και μϋτρια θετικού ρυθμού οικονομικόσ μεγϋθυνςησ 

για την περύοδο 2017 – 2020, η απαςχϐληςη την περύοδο 2016 – 2020 

αναμϋνεται να αυξηθεύ κατϊ 5,6% ό 195.300 χιλ (ςενϊριο βϊςησ), 1,8% ό 61.200 

(απαιςιϐδοξο ςενϊριο), 6,6% ό 230.600 χιλ (αιςιϐδοξο ςενϊριο).  

Όπωσ αναφϋραμε προηγουμϋνωσ, οι μϋθοδοι πρϐβλεψησ που 

χρηςιμοποιόθηκαν εύχαν ςυγκεκριμϋνουσ περιοριςμοϑσ τουσ οπούουσ πρϋπει να 
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ϋχουμε υπϐψη μασ. Οι βαςικού περιοριςμού εύναι δϑο. Ο πρώτοσ ςυνδϋεται με την 

ύδια τη μεθοδολογύα ςϑμφωνα με την οπούα η πρϐβλεψη τησ επϐμενησ τιμόσ 

ςτηρύζεται ςτην τιμό τησ μεταβλητόσ την προηγοϑμενη περύοδο. Ψσ εκ τοϑτου 

ςημαντικϋσ αλλαγϋσ οι οπούεσ αλλϊζουν την τϊςη μεταβολόσ τησ τιμόσ μποροϑν 

να επηρεϊςουν την πορεύα τησ μεταβλητόσ ςτο μϋλλον. Ψσ εκ τοϑτου χρόζει 

ιδιαύτερησ προςοχόσ για το πώσ θα γύνουν οι προβλϋψεισ ςε μια μεταβλητό τησ 

οπούασ η τϊςη ϋχει αλλϊξει και πιθανϐν να πρϐκειται να αλλϊξει εκ νϋου. Ο 

δεϑτεροσ περιοριςμϐσ ςτηρύζεται ςτο γεγονϐσ ϐτι δεν γύνεται ξεχωριςτό 

πρϐβλεψη τησ απαςχϐληςησ και του εργατικοϑ δυναμικοϑ, για την κϊθε 

περιφϋρεια, το κϊθε εκπαιδευτικϐ επύπεδο και τον κϊθε επαγγελματικϐ κλϊδο 

χωριςτϊ, αλλϊ προβλϋπεται το ςυνολικϐ μϋγεθοσ του εργατικοϑ δυναμικοϑ και 

τησ απαςχϐληςησ για το ςϑνολο τησ οικονομύασ και με βϊςη τη ςυμμετοχό τησ 

κϊθε κατηγορύασ ςτο εργατικϐ δυναμικϐ ό ςτην απαςχϐληςη, γύνεται η 

κατανομό των προβλϋψεων. Παρ’ ϐλουσ τουσ περιοριςμοϑσ, οι προβλϋψεισ 

αποτελοϑν ϋνα χρόςιμο εργαλεύο ςτα χϋρια των αςκοϑντων πολιτικό. Η 

πληροφορύα που μεταφϋρεται ςτουσ αςκοϑντεσ πολιτικό εύναι το πώσ θα 

εξελιχθοϑν τα μεγϋθη ςτην αγορϊ εργαςύασ αν δεν υπϊρχει καμύα κρατικό 

παρϋμβαςη. Ψσ εκ τοϑτου η χρηςιμϐτητα τησ πρϐβλεψησ εύναι να παρακινόςει 

τουσ αςκοϑντεσ πολιτικό να παρϋμβουν και να βελτιώςουν τα μεγϋθη 

«ακυρώνοντασ» με τον τρϐπο αυτϐ τισ προβλϋψεισ. Με ϊλλα λϐγια οι 

προβλϋψεισ εύναι χρόςιμεσ ϐταν μετϊ απϐ τισ παρεμβϊςεισ των αςκοϑντων 

πολιτικό δεν επαληθεϑονται. 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΚΛΗΕΙ-ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΣΑ 

 

 την παροϑςα ϋκθεςη ςυνοψύζονται τα αποτελϋςματα τησ Β΄φϊςησ 

υλοπούηςησ του Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ Αναγκών για την περύοδο Ιοϑλιοσ – 

Δεκϋμβριοσ 2015. Σα αναλυτικϊ αποτελϋςματα παρουςιϊζονται ςε 3 

διαφορετικϊ παραδοτϋα που αφοροϑν τη μεθοδολογύα, τα αποτελϋςματα για το 

ςϑνολο τησ χώρασ και τα αποτελϋςματα ςε περιφερειακϐ επύπεδο.  

 Η μεθοδολογικό προςϋγγιςη που ακολουθεύται εύναι ολιςτικό, 

ςυνδυϊζοντασ πολλαπλϋσ πηγϋσ δεδομϋνων, ποςοτικϋσ και ποιοτικϋσ μεθϐδουσ. 
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Οι αναλϑςεισ περιλαμβϊνουν την ανϊλυςη πρωτογενών και δευτερογενών 

δεδομϋνων με τη χρόςη δεικτών, οικονομετρικών τεχνικών και ποιοτικών 

μεθϐδων ανϊλυςησ, καταλόγοντασ ςε ςυμπερϊςματα για τον δυναμιςμϐ 

επαγγελμϊτων και κλϊδων, αναντιςτοιχύεσ ςε επαγγϋλματα, κλϊδουσ και 

δεξιϐτητεσ ςε εθνικϐ και περιφερειακϐ επύπεδο.  

 Η βαςικό πηγό δεδομϋνων για τον Μηχανιςμϐ Διϊγνωςησ ςτην παροϑςα 

φϊςη εύναι η Ϊρευνα Εργατικοϑ Δυναμικοϑ τησ ΕΛΣΑΣ. ημαντικϋσ εύναι και οι 

πρωτογενεύσ ϋρευνεσ που πραγματοποιόθηκαν απϐ τουσ κοινωνικοϑσ εταύρουσ, 

τισ περιφϋρειεσ και το ΕΙΕΑΔ. υμπληρωματικϊ χρηςιμοποιόθηκαν η Ϊρευνα 

Κενών Θϋςεων τησ ΕΛΣΑΣ και οι διοικητικϋσ πηγϋσ δεδομϋνων του ΟΑΕΔ και 

του υςτόματοσ Εργϊνη. Λϐγω των διαφοροποιόςεων ςτισ μεθοδολογύεσ των 

πηγών αυτών, η ςϑγκριςη των ποριςμϊτων των αναλϑςεων απϐ τισ 

εναλλακτικϋσ πηγϋσ ςυναντϊ ςημαντικϋσ δυςκολύεσ. Μια πρώτη δυςκολύα 

αφορϊ τισ κωδικοποιόςεισ των διαφϐρων πηγών που δεν εύναι οι ύδιεσ και 

ςυνεπώσ δεν εύναι απολϑτωσ ςυγκρύςιμεσ. Μια δεϑτερη δυςκολύα ςυνδϋεται με 

τον βαθμϐ κϊλυψησ ςυγκεκριμϋνων μεγεθών απϐ διαφορετικϋσ πηγϋσ. 

Οριςμϋνεσ πηγϋσ αποκλεύουν τισ μικρϋσ επιχειρόςεισ ενώ το ϑςτημα Εργϊνη 

επικεντρώνεται μϐνο ςτη μιςθωτό απαςχϐληςη. Επύςησ, ςε οριςμϋνεσ πηγϋσ 

υπερεκπροςωποϑνται ςυγκεκριμϋνεσ ομϊδεσ. Για παρϊδειγμα, ςτον ΟΑΕΔ 

υπερεκπροςωποϑνται οι ϊνεργοι χαμηλών προςϐντων. Αξύζει επύςησ να 

ςημειωθεύ η χρόςη διαφορετικών οριςμών για βαςικϊ μεγϋθη, ϐπωσ το μϋγεθοσ 

τησ ανεργύασ απϐ την ΕΛΣΑΣ και τον ΟΑΕΔ. Δεδομϋνων των διαφορών αυτών 

και των δυςκολιών ςτισ ςυγκρύςεισ, αναρωτιϋται ύςωσ κανεύσ γιατύ να 

χρηςιμοποιηθοϑν τϐςεσ πηγϋσ δεδομϋνων και ϐχι μϐνο μύα. Αν και οι ςυγκρύςεισ 

με τισ διαφορετικϋσ πηγϋσ δεν εύναι εϑκολα εφικτϋσ, το πλεονϋκτημα τησ χρόςησ 

των πολλαπλών πηγών δεδομϋνων απορρϋει απϐ τη δυνατϐτητα 

ελαχιςτοπούηςησ των μειονεκτημϊτων κϊθε μεμονωμϋνησ πηγόσ. Η ςϑγκριςη 

των διαφϐρων πηγών μπορεύ να μην εύναι πλόρωσ εφικτό, η ςϑνθεςη ϐμωσ των 

ςυμπεραςμϊτων τουσ εύναι εφικτό. Η επιβεβαύωςη των ϐποιων 

ςυμπεραςμϊτων απϐ πολλαπλϋσ πηγϋσ προςθϋτει αςφαλώσ ςιγουριϊ ςτα 

ςυμπερϊςματα που εξϊγονται.  
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 Παρϊ τισ διαφορϋσ που αναφϋρθηκαν ανωτϋρω, καταγρϊφονται ςτη 

ςυνϋχεια τα βαςικϊ ςυμπερϊςματα που προκϑπτουν ςχετικϊ με τον δυναμιςμϐ 

κλϊδων και επαγγελμϊτων απϐ την Ϊρευνα Εργατικοϑ Δυναμικοϑ και το 

ϑςτημα Εργϊνη.  

Πύνακασ: ύγκριςη δυναμικών 2ψόφιων επαγγελμϊτων 

ΔΕΙΚΣΗ-ΕΕΔ  ΕΡΓΑΝΗ 

52 Πωλητϋσ 53 Μοντϋλα, πωλητϋσ  

 51 Απαςχολοϑμενοι ςτην 

παροχό προςωπικών 

υπηρεςιών 

51 Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό 

προςωπικών υπηρεςιών 

 

 41 Τπϊλληλοι γενικών 

καθηκϐντων και χειριςτϋσ 

μηχανών με πληκτρολϐγιο 

41 Τπϊλληλοι γραφεύου 

 

42 Τπϊλληλοι εξυπηρϋτηςησ 

πελατών 

42 Τπϊλληλοι εξυπηρϋτηςησ 

πελατών 

  94 Βοηθού παραςκευόσ 

φαγητών 

76 Σεχνύτεσ επεξεργαςύασ τροφύμων 

και αςκοϑντεσ ςυναφό 

επαγγϋλματα 

 

 

 

 

 31 Σεχνικού θετικών 

επιςτημών και μηχανικόσ 

91 Πλανϐδιοι πωλητϋσ, οικιακού 

βοηθού  

 

 26 Επαγγελματύεσ του 

νομικοϑ, κοινωνικοϑ και 

πολιτιςτικοϑ κλϊδου 

93 Ανειδύκευτοι εργϊτεσ ορυχεύων, 

καταςκευών, μεταπούηςησ και 

μεταφορών 

 

 32 Σεχνικού του τομϋα τησ 

υγεύασ 

88 Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ και 

χειριςτϋσ κινητοϑ εξοπλιςμοϑ 
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Πύνακασ: ύγκριςη φθινόντων 2ψόφιων επαγγελμϊτων 

ΔΕΙΚΣΗ-ΕΕΔ  ΕΡΓΑΝΗ 

61 Ειδικευμϋνοι γεωργού και 

κτηνοτρϐφοι επαγγελματύεσ 

 62 Γεωργού ειδικευμϋνοι 

κυρύωσ ςτην καλλιϋργεια 

δϋνδρων, αμπϋλων,  

64 Ειδικευμϋνοι 

κτηνοτρϐφοι, πτηνοτρϐφοι  

63 Γεωργού 

πολυκαλλιεργητϋσ 

   

12 Διοικητικού και εμπορικού 

διευθυντϋσ 

 77 Σεχνύτεσ επεξεργαςύασ 

ξϑλου, επιπλοποιού και 

αςκοϑντεσ ςυναφό 

επαγγϋλματα 

 74 Ηλεκτρολϐγοι και ηλεκτρονικού 84 Φειριςτϋσ μηχανών 

παραγωγόσ  προώϐντων 

ξϑλου και χαρτιοϑ   

 44 Ωλλοι υπϊλληλοι γραφεύου 26 Νομικού εν γϋνει 

 14 Διευθυντϋσ ξενοδοχεύων, 

εςτιατορύων, επιχειρόςεων λιανικοϑ 

και χονδρικοϑ εμπορύου 

33 Βοηθητικϐ διδακτικϐ 

προςωπικϐ 

 24 Επαγγελματύεσ επιχειρόςεων και 

διούκηςησ 

27 Πρϐςωπα που αςκοϑν 

επιςτημονικϊ, καλλιτεχνικϊ 

και ςυναφό επαγγϋλματα  

 81 Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 

εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και 

εξοπλιςμοϑ 24 Εκπαιδευτικού 

 83 Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ και 

χειριςτϋσ κινητοϑ εξοπλιςμοϑ  
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Πύνακασ: ύγκριςη δυναμικών 2ψόφιων κλϊδων 

ΔΕΙΚΣΗ-ΕΕΔ  ΡΟΕ-ΕΡΓΑΝΗ 

47 Λιανικϐ εμπϐριο, εκτϐσ 

απϐ το εμπϐριο 

μηχανοκύνητων οχημϊτων 

και  μοτοςικλετών 

 

47 Λιανικϐ εμπϐριο, εκτϐσ απϐ το εμπϐριο 

μηχανοκύνητων οχημϊτων και μοτοςικλετών 

56 Δραςτηριϐτητεσ 

υπηρεςιών εςτύαςησ 

 

56 Δραςτηριϐτητεσ υπηρεςιών εςτύαςησ 

10 Βιομηχανύα τροφύμων  10 Βιομηχανύα τροφύμων 

69 Νομικϋσ και λογιςτικϋσ 

δραςτηριϐτητεσ 

 

55 Καταλϑματα 

68 Διαχεύριςη ακύνητησ 

περιουςύασ 

 46 Φονδρικϐ εμπϐριο, εκτϐσ απϐ το εμπϐριο 

μηχανοκύνητων οχημϊτων και μοτοςικλετών 

77 Δραςτηριϐτητεσ 

ενοικύαςησ και 

εκμύςθωςησ 

 

77 Δραςτηριϐτητεσ ενοικύαςησ και 

εκμύςθωςησ 

96 Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ 

παροχόσ υπηρεςιών 

 96 Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ 

προςωπικών υπηρεςιών 

   

73 Διαφόμιςη και ϋρευνα 

αγορϊσ 

 79 Δραςτηριϐτητεσ ταξιδιωτικών 

πρακτορεύων, γραφεύων οργανωμϋνων 

ταξιδιών και υπηρεςιών κρατόςεων και 

ςυναφεύσ δραςτηριϐτητεσ 

71 Αρχιτεκτονικϋσ 

δραςτηριϐτητεσ και 

δραςτηριϐτητεσ 

μηχανικών· τεχνικϋσ 

δοκιμϋσ και αναλϑςεισ 

 

52 Αποθόκευςη και υποςτηρικτικϋσ προσ τη 

μεταφορϊ δραςτηριϐτητεσ 

14 Καταςκευό ειδών 

ϋνδυςησ 

 49 Φερςαύεσ μεταφορϋσ και μεταφορϋσ μϋςω 

αγωγών 
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02 Δαςοκομύα και 

υλοτομύα 

 93 Αθλητικϋσ δραςτηριϐτητεσ και 

δραςτηριϐτητεσ διαςκϋδαςησ και ψυχαγωγύασ 

65 Αςφαλιςτικϊ, 

ανταςφαλιςτικϊ και 

ςυνταξιοδοτικϊ ταμεύα, 

εκτϐσ απϐ την 

υποχρεωτικό κοινωνικό 

αςφϊλιςη 

 

84 Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα· υποχρεωτικό 

κοινωνικό αςφϊλιςη 

85 Εκπαύδευςη 

 81 Δραςτηριϐτητεσ παροχόσ υπηρεςιών ςε 

κτύρια και εξωτερικοϑσ χώρουσ 

43 Εξειδικευμϋνεσ 

καταςκευαςτικϋσ 

δραςτηριϐτητεσ 

 

86 Δραςτηριϐτητεσ ανθρώπινησ υγεύασ 

27 Καταςκευό 

ηλεκτρολογικοϑ 

εξοπλιςμοϑ 

 

80 Δραςτηριϐτητεσ παροχόσ προςταςύασ και 

ϋρευνασ 

70 Δραςτηριϐτητεσ 

κεντρικών γραφεύων· 

δραςτηριϐτητεσ παροχόσ 

ςυμβουλών διαχεύριςησ 

 

45 Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο· επιςκευό 

μηχανοκύνητων οχημϊτων και μοτοςικλετών 

  36 υλλογό, επεξεργαςύα και παροχό νεροϑ 

 

Πύνακασ: ύγκριςη φθινόντων 2ψόφιων κλϊδων 

ΔΕΙΚΣΗ-ΕΕΔ  ΡΟΕ-ΕΡΓΑΝΗ 

24 Παραγωγό βαςικών μετϊλλων  24 Παραγωγό βαςικών μετϊλλων 

64 Δραςτηριϐτητεσ 

χρηματοπιςτωτικών υπηρεςιών, 

με εξαύρεςη τισ αςφαλιςτικϋσ 

δραςτηριϐτητεσ και τα 

ςυνταξιοδοτικϊ ταμεύα 

 64 Δραςτηριϐτητεσ 

χρηματοπιςτωτικών υπηρεςιών, με 

εξαύρεςη τισ αςφαλιςτικϋσ 

δραςτηριϐτητεσ και τα 

ςυνταξιοδοτικϊ ταμεύα 

90 Δημιουργικϋσ δραςτηριϐτητεσ,  90 Δημιουργικϋσ δραςτηριϐτητεσ, 
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τϋχνεσ και διαςκϋδαςη τϋχνεσ και διαςκϋδαςη 

41 Καταςκευό κτιρύων  42 Ϊργα πολιτικοϑ μηχανικοϑ 

   

18 Εκτυπώςεισ και αναπαραγωγό 

προεγγεγραμμϋνων μϋςων 

 

58 Εκδοτικϋσ δραςτηριϐτητεσ 

21 Παραγωγό βαςικών 

φαρμακευτικών προώϐντων και 

φαρμακευτικών ςκευαςμϊτων 

 

07 Εξϐρυξη μεταλλευμϊτων 

11 Ποτοποιύα 

 15 Βιομηχανύα δϋρματοσ και 

δερμϊτινων ειδών 

91 Δραςτηριϐτητεσ βιβλιοθηκών, 

αρχειοφυλακεύων, μουςεύων, και 

λοιπϋσ πολιτιςτικϋσ 

δραςτηριϐτητεσ 

 

14 Καταςκευό ειδών ϋνδυςησ 

35 Παροχό ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ, 

φυςικοϑ αερύου, ατμοϑ και 

κλιματιςμοϑ 

 

30 Καταςκευό λοιποϑ εξοπλιςμοϑ 

μεταφορών 

52 Αποθόκευςη και 

υποςτηρικτικϋσ προσ τη μεταφορϊ 

δραςτηριϐτητεσ 

 26 Καταςκευό ηλεκτρονικών 

υπολογιςτών, ηλεκτρονικών και 

οπτικών προώϐντων 

79 Δραςτηριϐτητεσ ταξιδιωτικών 

πρακτορεύων, γραφεύων 

οργανωμϋνων ταξιδιών και ϊλλων 

υπηρεςιών κρατόςεων και 

ςυναφεύσ δραςτη 

 

33 Επιςκευό και εγκατϊςταςη 

μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 

66 Δραςτηριϐτητεσ ςυναφεύσ προσ 

τισ χρηματοπιςτωτικϋσ υπηρεςύεσ 

και τισ αςφαλιςτικϋσ 

δραςτηριϐτητεσ 

 59 Παραγωγό κινηματογραφικών 

ταινιών, βύντεο και τηλεοπτικών 

προγραμμϊτων, ηχογραφόςεισ και 

μουςικϋσ εκδϐςεισ 

49 Φερςαύεσ μεταφορϋσ και 

μεταφορϋσ μϋςω αγωγών 

 60 Δραςτηριϐτητεσ 

προγραμματιςμοϑ και 

ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 
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01 Υυτικό και ζωικό παραγωγό, 

θόρα και ςυναφεύσ 

δραςτηριϐτητεσ 

 

12 Παραγωγό προώϐντων καπνοϑ 

84 Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, 

υποχρεωτικό κοινωνικό αςφϊλιςη 

 88 Δραςτηριϐτητεσ κοινωνικόσ 

μϋριμνασ χωρύσ παροχό 

καταλϑματοσ 

46 Φονδρικϐ εμπϐριο, εκτϐσ απϐ το 

εμπϐριο μηχανοκινότων 

οχημϊτων και μοτοςικλετών 

 

78 Δραςτηριϐτητεσ απαςχϐληςησ 

  85 Εκπαύδευςη 

 

 Απϐ τουσ ανωτϋρω πύνακεσ φαύνονται οι ςυγκλύςεισ και αποκλύςεισ ωσ 

προσ τον δυναμιςμϐ κλϊδων και επαγγελμϊτων μεταξϑ τησ Ϊρευνασ Εργατικοϑ 

Δυναμικοϑ τησ ΕΛΣΑΣ και του υςτόματοσ Εργϊνη. Σϐςο απϐ την ανϊλυςη 

δυναμιςμοϑ των κλϊδων ϐςο και απϐ τισ αναλϑςεισ των κενών θϋςεων 

προκϑπτει ϐτι απϐ τουσ δυναμικϐτερουσ κλϊδουσ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ 

εύναι οι επαγγελματικϋσ, επιςτημονικϋσ, τεχνικϋσ δραςτηριϐτητεσ, τα ξενοδοχεύα 

και εςτιατϐρια, το εμπϐριο και η μεταπούηςη. Ακριβϋςτερα (ςε αναλυτικϐτερο 

επύπεδο) δυναμικού κρύνονται οι κλϊδοι του λιανικοϑ εμπορύου, τα εςτιατϐρια, η 

βιομηχανύα τροφύμων, οι εξειδικευμϋνεσ καταςκευαςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ 

(παρϊ τη γενικό πτώςη του κλϊδου των καταςκευών) και η εκπαύδευςη. Αξύζει 

επύςησ να αναφερθεύ ο δυναμιςμϐσ των πολυετών καλλιεργειών, του λιανικοϑ 

εμπορύου τροφύμων, τησ παραγωγόσ ειδών αρτοποιύασ και τησ παραγωγόσ 

βαςικών φαρμακευτικών προώϐντων.  

ε επύπεδο επαγγελματικών κατηγοριών, ωσ περιςςϐτερο δυναμικϊ 

χαρακτηρύζονται τα επαγγϋλματα των πωλητών, των ςερβιτϐρων, των 

τεχνολϐγων νοςηλευτικόσ, των τεχνιτών επεξεργαςύασ τροφύμων και των 

τεχνολϐγων ελϋγχου διαδικαςύασ.  

ε επύπεδο δεξιοτότων καταγρϊφεται επϊρκεια γλωςςικών και βαςικών 

ψηφιακών δεξιοτότων ςε εθνικϐ επύπεδο, ςημειώνονται ϐμωσ ςημαντικϋσ 

ελλεύψεισ του εργατικοϑ δυναμικοϑ ωσ προσ τισ δεξιϐτητεσ αυτϋσ, ςε τοπικϐ 
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επύπεδο, ςτην Κρότη, τη τερεϊ Ελλϊδα, το Νϐτιο Αιγαύο και τη Δυτικό 

Μακεδονύα, και ςε κλαδικϐ επύπεδο, ςτο Εμπϐριο και τον Σουριςμϐ. Ψσ 

κυριϐτερεσ απαιτοϑμενεσ δεξιϐτητεσ, ςτο ςϑνολο τησ χώρασ αναφϋρονται οι 

επαγγελματικϋσ δεξιϐτητεσ και οριςμϋνεσ «οριζϐντιεσ» δεξιϐτητεσ ϐπωσ η 

ευελιξύα και προςαρμοςτικϐτητα, η ικανϐτητα μϊθηςησ νϋων πραγμϊτων, οι 

επικοινωνιακϋσ ικανϐτητεσ και η ικανϐτητα ομαδικόσ εργαςύασ.  

χετικϊ με τισ αναντιςτοιχύεσ που καταγρϊφονται απϐ τον ΟΑΕΔ αξύζει 

να επιςημανθεύ ϐτι οριςμϋνεσ περιφϋρειεσ και περιφερειακϋσ ενϐτητεσ 

χαρακτηρύζονται απϐ εντονϐτατεσ αναντιςτοιχύεσ μεταξϑ προςφορϊσ και 

ζότηςησ εργαςύασ, πλόττονται δηλαδό εντονϐτατα απϐ την ανεργύα ςυγκριτικϊ 

με τον μϋςο ϐρο τησ χώρασ. Οι περιφϋρειεσ που πλόττονται περιςςϐτερο 

ςϑμφωνα με την εγγεγραμμϋνη ανεργύα εύναι η Δυτικό Ελλϊδα και η Δυτικό 

Μακεδονύα ενώ ςε ευνοώκό θϋςη βρύςκονται οι περιφϋρειεσ Ιονύων Νόςων και 

Νοτύου Αιγαύου. ε επύπεδο περιφερειακόσ ενϐτητασ πλόττονται περιςςϐτερο οι 

περιφερειακϋσ ενϐτητεσ ΑχαϏασ, Κοζϊνησ και Δυτικόσ Αττικόσ ενώ ςε ευνοώκό 

θϋςη ςυγκριτικϊ με τισ υπϐλοιπεσ βρύςκονται οι περιφερειακϋσ ενϐτητεσ Ιθϊκησ, 

Μυκϐνου και Μόλου. 

Όςον αφορϊ τισ περιφερειακϋσ διαφορϋσ ςτον δυναμιςμϐ κλϊδων, 

αξιοςημεύωτο εύναι ϐτι ο  τουριςμϐσ αναδεικνϑεται ωσ δυναμικϐσ κλϊδοσ ςε 9 εκ 

των 13 περιφερειών και ςε καμύα ωσ φθύνων. Σο δημϐςιο και οι καταςκευϋσ 

χαρακτηρύζονται φθύνοντεσ κλϊδοι ςε 4 περιφϋρειεσ και ςε καμύα δυναμικού. Ο 

αγροτικϐσ τομϋασ διακρύνεται απϐ δυναμιςμϐ ςε 4 περιφϋρειεσ και απϐ 

φθύνουςα πορεύα ςε 4 ϊλλεσ περιφϋρειεσ. Ο μεγαλϑτεροσ κλϊδοσ ωσ προσ τον 

αριθμϐ απαςχολουμϋνων, το εμπϐριο, κρύνεται δυναμικϐσ ςε 6 περιφϋρειεσ και 

φθύνων ςε 2 περιφϋρειεσ. χετικϊ με τισ επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ, η παροχό 

υπηρεςιών και οι πωλόςεισ χαρακτηρύζονται απϐ δυναμιςμϐ ςε 5 περιφϋρειεσ 

και φθύνουςα πορεύα ςε 2 περιφϋρειεσ. Οι γεωργού-κτηνοτρϐφοι-αλιεύσ εύναι 

δυναμικό επαγγελματικό κατηγορύα ςε 4 περιφϋρειεσ και παρουςιϊζουν 

φθύνουςα πορεύα ςε 4 περιφϋρειεσ. Σο επϊγγελμα του ανώτερου διευθυντικοϑ 

ςτελϋχουσ χαρακτηρύζεται απϐ δυναμιςμϐ ςε 3 περιφϋρειεσ και φθύνουςα 

πορεύα ςε 4 περιφϋρειεσ.  
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Θα πρϋπει αςφαλώσ να επιςημανθεύ ϐτι τα προαναφερθϋντα 

αποτελϋςματα απεικονύζουν τον δυναμιςμϐ επαγγελμϊτων και κλϊδων με βϊςη 

την εικϐνα του πρϐςφατου παρελθϐντοσ. Παρϐτι οι βαςικϋσ αναδιαρθρώςεισ 

κλϊδων και επαγγελμϊτων λϐγω τησ παροϑςασ κρύςησ λαμβϊνονται υπϐψη 

ςτην εικϐνα αυτό, η ανϊλυςη που πραγματοποιόθηκε δεν αποκαλϑπτει το βϊθοσ 

και εϑροσ των αναδιαρθρώςεων που πραγματοποιοϑνται ςτην ελληνικό 

οικονομύα τα τελευταύα ϋτη. Επύςησ δεν εύναι δυνατϐν να προβλεφθοϑν με την 

υπϊρχουςα ανϊλυςη οι αναδιαρθρώςεισ που θα πραγματοποιηθοϑν ςτο ϊμεςο 

μϋλλον ωσ ςυνϋπεια τϐςο των οικονομικών εξελύξεων ϐςο και των πολιτικών 

που ακολουθοϑνται ςτην αγορϊ εργαςύασ και ςτην οικονομύα.  

την παροϑςα ενϐτητα των ςυμπεραςμϊτων τησ Β΄φϊςησ υλοπούηςησ 

του Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ ϋγινε αναφορϊ ςε οριςμϋνα απϐ τα δυνατϊ και τα 

αδϑνατα ςημεύα τησ ανϊλυςησ που πραγματοποιόθηκε. Οι γενικϐτερεσ 

προκλόςεισ του εγχειρόματοσ του ϋργου τησ διϊγνωςησ αναγκών 

περιλαμβϊνουν αςφαλώσ εκτϐσ απϐ τισ επιςτημονικϋσ προκλόςεισ ενϐσ τϋτοιου 

εγχειρόματοσ και ϊλλεσ προκλόςεισ που ςυνδϋονται με τη θεςμοθϋτηςη του 

ςυςτόματοσ, τη βιωςιμϐτητϊ του, την απρϐςκοπτη ςυνεργαςύα των μελών του 

ςυςτόματοσ, τη ςυνϋργεια με ϊλλα ςυςτόματα και αςφαλώσ την αξιοπούηςό του 

ςτη χϊραξη πολιτικών. Οι προκλόςεισ εύναι πολλϋσ τϐςο ςε καθαρϊ 

επιςτημονικϐ επύπεδο ϐςο και ςε λειτουργικϐ αλλϊ και ςε πολιτικϐ επύπεδο. 

Θεωροϑμε ϐτι η επϋνδυςη ςτο ϋργο που ϋχει όδη υλοποιηθεύ και ςτισ 

ςυνεργαςύεσ που ϋχουν όδη εδραιωθεύ, με γνώμονα την ςταδιακό εξϋλιξη του 

Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ και παρϊλληλα η αντιμετώπιςη των ϐποιων 

προβλημϊτων εντοπύςτηκαν, αποτελοϑν ζητοϑμενο για την επϐμενη περύοδο. 

ημαντικϐ εύναι επύςησ να ειδωθεύ το ϑςτημα Διϊγνωςησ υπϐ ϋνα ευρϑτερο 

πρύςμα αναλϑςεων, ςυνεργαςιών και πολιτικοϑ ςχεδιαςμοϑ ώςτε να 

μεγιςτοποιηθεύ τϐςο η λειτουργικϐτητα του ςυςτόματοσ ϐςο και η 

αποτελεςματικϐτητϊ του ςτη χϊραξη πολιτικών. 

Σα επϐμενα βόματα υλοπούηςησ του Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ 

ακολουθοϑν τη λογικό των προαναφερθϋντων. Η παραγωγό δϑο φορϋσ ετηςύωσ 

αξιϐπιςτησ πληροφορύασ για τον δυναμιςμϐ κλϊδων και επαγγελμϊτων και τισ 

υπϊρχουςεσ αναντιςτοιχύεσ ςτην αγορϊ εργαςύασ ςε εθνικϐ και περιφερειακϐ 
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επύπεδο αποτελεύ ϋνα αυτονϐητο ζητοϑμενο. Η εξειδύκευςη των παραδοτϋων 

αυτών τϐςο ςε κλαδικϐ επύπεδο ϐςο και αναφορικϊ με ϊλλεσ πτυχϋσ ϐπωσ για 

παρϊδειγμα η διαφοροπούηςη τησ αναμενϐμενησ ζότηςησ ςε ζότηςη επϋκταςησ 

(expansion demand) και ςε ζότηςη αντικατϊςταςησ (replacement demand) 

ςυνιςτϊ ϋνα δεϑτερο ζητοϑμενο. Η ςυςτηματοπούηςη τησ διαδικαςύασ παροχόσ 

αυτόσ τησ πληροφορύασ αποτελεύ ϋνα τρύτο ζητοϑμενο. Η λειτουργύα του 

πληροφοριακοϑ ςυςτόματοσ του Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ θα ςυμβϊλλει ςε 

ςημαντικϐ βαθμϐ ςτον ςτϐχο αυτϐ. Οι ςυνεργαςύεσ ςτισ οπούεσ ϋχει δομηθεύ το 

υπϊρχον ςϑςτημα και οι ςυνϋργειεσ με διϊφορα ϊλλα ϋργα και πολιτικϋσ ϐπωσ, 

για παρϊδειγμα, η διαςϑνδεςη τησ επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ 

με την αγορϊ, αποτελοϑν επύςησ τϐςο προκλόςεισ για τα μελλοντικϊ βόματα 

ϐςο και ςυγκεκριμϋνα ϋργα εξειδύκευςησ του υπϊρχοντοσ μηχανιςμοϑ.  

 

ΑΝΣΙ ΕΠΙΛΟΓΟΤ 

 

 τισ προηγοϑμενεσ ενϐτητεσ ςυνοψύζονται τα βαςικϊ πορύςματα των 

αναλϑςεων που πραγματοποιόθηκαν ςτο πλαύςιο τησ διϊγνωςησ αναγκών ςτη 

Β΄ φϊςη υλοπούηςησ του μηχανιςμοϑ, δηλαδό την περύοδο Ιοϑλιοσ-Δεκϋμβριοσ 

2015. Για τα αναλυτικϊ ςυμπερϊςματα ο ενδιαφερϐμενοσ αναγνώςτησ θα 

πρϋπει να ανατρϋξει ςτα αναλυτικϊ παραδοτϋα.  

 Σα κεντρικϊ ερωτόματα τα οπούα κλόθηκε το ΕΙΕΑΔ να απαντόςει με τα 

παραδοτϋα τησ Β΄ φϊςησ αφοροϑν τον δυναμιςμϐ κλϊδων και επαγγελμϊτων, 

τον βαθμϐ ςτον οπούο υπϊρχουν κενϋσ θϋςεισ, τισ αναντιςτοιχύεσ ςτην ελληνικό 

αγορϊ εργαςύασ, τισ εκτιμόςεισ των βαςικών μεγεθών ςτο παρϐν και μϋλλον και 

την εθνικό και περιφερειακό διϊςταςη των ανωτϋρω. Μια ςειρϊ 

υποςτηρικτικών δρϊςεων όταν αναγκαύα για να επιτευχθοϑν οι ςυγκεκριμϋνεσ 

αναλϑςεισ, που αφοροϑν τισ μεθοδολογικϋσ προςεγγύςεισ, τη ςτατιςτικό 

τεκμηρύωςη, τη ςυνεργαςύα με διϊφορουσ φορεύσ κ.λπ. 

 Για το θϋμα του δυναμιςμοϑ αξύζει ύςωσ να γύνει μια ςημεύωςη. την 

περύοδο τησ οικονομικόσ και κοινωνικόσ κρύςησ που ακϐμα διανϑουμε εύναι 
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δϑςκολο να μιλϊ κανεύσ για δυναμιςμϐ κλϊδων και επαγγελμϊτων. Ίςωσ ο 

ακριβϋςτεροσ ϐροσ να όταν ο ϐροσ τησ ανθεκτικϐτητασ. Παρϐλα αυτϊ μιλϊμε για 

δυναμιςμϐ εςτιϊζοντασ ςτη ςχετικό ϋννοια του ϐρου (πϐςο δυναμικϐ εύναι ϋνα 

επϊγγελμα ςε ςχϋςη με ϋνα ϊλλο). Ακϐμα και ςτην παροϑςα περύοδο υπϊρχουν 

οριςμϋνα επαγγϋλματα και οριςμϋνοι υποκλϊδοι οι οπούοι μποροϑν να 

χαρακτηριςτοϑν απϐ δυναμιςμϐ ακϐμα και με την απϐλυτη ϋννοια του ϐρου.  

 Αξύζει να επιςημανθεύ ϐτι το θϋμα των ςυνεργειών με φορεύσ και ϊλλα 

ϋργα αποτελεύ κεντρικϐ ϊξονα του Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ ϐπωσ αυτϐσ 

αναπτϑςςεται. Η ςυνεργαςύα με διϊφορουσ φορεύσ που ςυνδϋονται εύτε με τισ 

ειςροϋσ εύτε με τισ εκροϋσ του υςτόματοσ εύναι αυτονϐητη. Η ςταδιακό 

διεϑρυνςη του δικτϑου ςυνεργαζομϋνων φορϋων ςυμβϊλλει ςτην απϐκτηςη 

αναλυτικϐτερων πληροφοριών για την ανϊλυςη και την εξειδύκευςη των 

παραδοτϋων. Η διεϑρυνςη αυτό δημιουργεύ παρϊλληλα ανϊγκεσ οργϊνωςησ και 

ςυςτηματοπούηςησ των διαδικαςιών που εύναι αναγκαύο να αντιμετωπιςτοϑν 

τϐςο ςε επιςτημονικϐ επύπεδο ϐςο και ςε επύπεδο διακυβϋρνηςησ.  

 Σο νεοςϑςτατο ϑςτημα Διϊγνωςησ ϋχει παραδώςει δϑο φορϋσ 

παραδοτϋα εντϐσ του 2015, τον Ιοϑνιο και τον Δεκϋμβριο. Η τακτικό αυτό 

παραγωγό των παραδοτϋων του υςτόματοσ Διϊγνωςησ αναμϋνεται να 

ςυνεχιςτεύ και παρϊλληλα να εμπλουτιςτοϑν οι αναλϑςεισ που παρϊγονται. Η 

περαιτϋρω εξειδύκευςη των παραδοτϋων και η ςϑνδεςό τουσ με ϊλλα θϋματα 

ςυνιςτοϑν ϋνα ςημαντικϐ ςτϐχο για το επϐμενο διϊςτημα. Η ανϊδειξη των 

διαρθρωτικών προςαρμογών, η εξειδύκευςη τησ διϊγνωςησ για ςυγκεκριμϋνεσ 

ομϊδεσ του πληθυςμοϑ, η ςϑνδεςη με αποτελεςματικϋσ πολιτικϋσ αποτελοϑν 

ζητοϑμενα για το επϐμενο διϊςτημα. Σο θϋμα των πολιτικών εύναι καύριασ 

ςημαςύασ. Όποιεσ και αν εύναι οι εκτιμόςεισ ενϐσ ςυςτόματοσ διϊγνωςησ, ϐςο 

πετυχημϋνα και αν αποτυπώνουν την πραγματικϐτητα, δεν ςυμβϊλλουν 

αυτϐματα ςτην επύλυςη προβλημϊτων (πϋραν ύςωσ του προβλόματοσ τησ 

ελλιποϑσ πληροφϐρηςησ). Σο θϋμα των πολιτικών εύναι πολϑ ςημαντικϐ γιατύ 

αξιοποιώντασ την παρεχϐμενη πληροφορύα απϐ διϊφορεσ πηγϋσ και με βϊςη 

ςυγκεκριμϋνεσ προτεραιϐτητεσ μποροϑν να διαψεϑςουν τισ ϐποιεσ προβλϋψεισ, 

να τισ αξιοποιόςουν για την ενύςχυςη ομϊδων που πλόττονται περιςςϐτερο, να 
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καθοδηγόςουν την αγορϊ και το εργατικϐ δυναμικϐ ςε ςυγκεκριμϋνεσ 

ςτρατηγικϋσ, κ.λπ. Σελικϊ οι πολιτικϋσ εύναι που θα κϊνουν τη διαφορϊ.  
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