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Τι είναι ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών 
της Αγοράς Εργασίας; 



Θεσμικό πλαίσιο 

Ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας έχει συσταθεί από το 
Υπουργείο Εργασίας (Νόμος 4368/2016) , ακολουθώντας Σχέδιο Δράσης που 
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Η διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας συνίσταται στον προσδιορισμό της 
προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε επαγγέλματα και δεξιότητες, για κάθε 
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας», για το σύνολο της χώρας αλλά και για κάθε 
Περιφέρεια χωριστά και κάθε Δήμο. 

 
Σκοπός του Μηχανισμού είναι η παραγωγή και οπτικοποίηση αξιόπιστων 
δεδομένων για evidence-based, τεκμηριωμένο σχεδιασμό πολιτικών 
απασχόλησης, καταπολέμησης της ανεργίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, και εν γένει ορθολογικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της 
χώρας. 

 



Συλλογική Νοημοσύνη 

3 Υπουργεία, 

ΕΟΠΠΕΠ, ΟΑΕΔ, 

ΕΠΕ, ΚΕΕΕ, 

Κοινωνικοί Εταίροι ,  

ΕΙΕΑΔ  



Βάσεις δεδομένων 

ΕΛΣΤΑΤ 

ΟΑΕΔ 

    ΕΦΚΑ…. 

  ΕΡΓΑΝΗ 

 ESCO 



Δράσεις 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση-Λάρισα (2017-2018), καθώς και Attica Retail 
(2019): Προσδιορισμός αντικειμένων κατάρτισης με βάση την προσφορά-ζήτηση στο πεδίο της αγοράς 
εργασίας 
 
Συμμετοχή στο ESF Transnational Platform/Long-term unemployment της ΕΕ: Αθήνα, Τρέντο, 
Βρυξέλλες, Δουβλίνο, Μαδρίτη, Βερολίνο, Μάλτα (2017-2019): χώρα-δότης! 
 
Ειδική εφαρμογή: Εργαλείο συμβουλευτικής ανέργων και επιχειρήσεων για ΟΑΕΔ  
 
Συνεργασία με την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) στο πλαίσιο της μελέτης 
Human Capital Development Planning Study 
 
Συμβολή στο πιλοτικό πρόγραμμα Ελευσίνας, Υπ. Εργασίας/ΟΑΕΔ, σε 3 Δήμους 
 
Κοινωνική Οικονομία: Μελέτη του Μηχανισμού επιλέχθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για 
την U.N. Social and Solidarity Economy Knowledge Hub for Sustainable Development Goals (ΕΦΚΑ;) 
 
Συνεργασία με ΕΟΠΠΕΠ: έρευνα αποφοίτων-εργοδοτών ΙΕΚ 
 

Συνεργασία με ΤΕΒΑ για προσδιορισμό νέων αναγκών λόγω κρίσης πανδημίας – αριθμού δυνητικών 
ωφελούμενων/φτωχών ανά Δήμο 
 
Έρευνα επιχειρήσεων: ψηφιακή ετοιμότητα , πορεία επιχείρησης 

U.N. SSE.docx


 

 

Θα μπορούσε ο Μηχανισμός να θεωρηθεί ως 
μια καινοτομία για τον τρόπο που μελετάμε την 

αγορά εργασίας και γιατί; 

 



Από την Ετήσια Έκθεση 2016… 



…στην Ετήσια Έκθεση 2020 

http://lmd.eiead.gr 

 

http://lmd.eiead.gr/
http://lmd.eiead.gr/


Παρακολουθώντας την αγορά μισθωτής εργασίας 
 

https://eu-west-1a.online.tableau.com/


 

Ποια ήταν η συμβολή του Μηχανισμού 
Διάγνωσης στη μελέτη παρακολούθησης 
αποφοίτων ΙΕΚ που πραγματοποίησε ο 

ΕΟΠΠΕΠ;  

Μπορείτε να μας δώσετε κάποια 
παραδείγματα; 

 



Απόφοιτοι ΙΕΚ και αγορά εργασίας:  
Δευτερογενή δεδομένα (1/4) 



Απόφοιτοι ΙΕΚ και αγορά εργασίας:  
Δευτερογενή δεδομένα (2/4) 



Απόφοιτοι ΙΕΚ και αγορά εργασίας:  
Δευτερογενή δεδομένα (3/4) 



Απόφοιτοι ΙΕΚ και αγορά εργασίας:  
Δευτερογενή δεδομένα (4/4) 



 

Πρόσφατα το ΕΙΕΑΔ στο πλαίσιο ανάπτυξης του 
Μηχανισμού Διάγνωσης  υλοποίησε μελέτη για 

την ψηφιακή ωριμότητα σε επιχειρήσεις. 
Μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία 

σχετικά με αυτήν τη μελέτη; 



Έρευνα: Ψηφιακή ετοιμότητα των επιχειρήσεων (1/5) 



Έρευνα: Ψηφιακή ετοιμότητα των επιχειρήσεων (2/5) 



Έρευνα: Ψηφιακή ετοιμότητα των επιχειρήσεων (3/5) 
(Συμμετείχαν 3.278 επιχειρήσεις, CL 95%, CI 1.73%) 



Έρευνα: Ψηφιακή ετοιμότητα των επιχειρήσεων (4/5) 



Έρευνα: Ψηφιακή ετοιμότητα των επιχειρήσεων (5/5) 



 

 

Ποια είναι τα επόμενα έργα του Μηχανισμού τα 
οποία σχετίζονται με την παρακολούθηση της 

πορείας των αποφοίτων Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης;  

 



Παρακολούθηση αποφοίτων 

• Έρευνες εργοδοτών αποφοίτων…  

            …Δευτεροβάθμιας, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια 
Βίου Μάθησης, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

• Εγκατάσταση αποθήκης δεδομένων (DWH) 

 

• Ανάπτυξη συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI) 

 

• Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων από  

πολλαπλές πηγές 

 



   

 

   Ευχαριστούμε  

      για την προσοχή σας! 


