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ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζκ. 42003/Γ1.9533/6-12-2013 ππνπξγηθήο απόθαζεο
«Οξηζκόο ηεο Γ/λζεο Απαζρόιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο, Αζθάιηζεο θαη
Πξόλνηαο σο δεκόζηαο αξρήο ππεύζπλεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ
ζπζηήκαηνο δηάγλσζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ αλαγθώλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο»
Έρνληαο- ππόςε :
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
Κπβεξλεηηθά όξγαλα».
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 24/2015 (ΦΔΚ 20 Α΄) «ύζηαζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ,
κεηαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ»
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 25/2015 (ΦΔΚ 21 Α΄) «Γηνξηζκόο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο,
Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ»
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4320/2015 (ΦΔΚ 29 Α΄) «Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα
ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ
Κπβεξλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/2014 (Α’ 180) «Οξγαληζκόο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο», όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ζήκεξα, ηδίσο ηα
άξζξα 9, 16 θαη 25 θαη εηδηθόηεξα ηελ πεξ. αζη΄ ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16,
ζύκθσλα κε ηελ νπνία νξίδεηαη όηη ε Γηεύζπλζε Απαζρόιεζεο είλαη αξκόδηα γηα ηελ
«αλάπηπμε θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηάγλσζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ
αλαγθώλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ,
Παξαθνινύζεζεο θαη Αμηνιόγεζεο Πνιηηηθώλ Δξγαζίαο (ΔΡΓΑΝΗ) θαη Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο θαη ηε Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο»
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λόκνπ Ν.3996/2011 (Α΄ 170) «Αλακόξθσζε ηνπ ώκαηνο
Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο, Ρπζκίζεηο ζεκάησλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη
εηδηθόηεξα ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 88 κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη ν θνπόο ηνπ Δζληθνύ
Ιλζηηηνύηνπ Δξγαζίαο θαη Αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ηδίσο ηελ πεξ. δ’ ζύκθσλα κε ηελ
νπνία ην ΔΙΔΑΓ είλαη αξκόδην γηα ηελ «εθπόλεζε κειεηώλ πιαηζίσλ εθαξκνγήο ζηα ζέκαηα
αξκνδηόηεηάο ηνπ, ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθώλ πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ
ζηνηρείσλ, όζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη
ησλ πνιηηηθώλ απαζρόιεζεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο, σο Δζληθνύ Φνξέα».
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7. Σελ ππ. αξηζκ. C(2014) 10128 final/17-12-2014 εθηειεζηηθή απόθαζε ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ
Γπλακηθνύ – Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014-2020.
8. Σν ρέδην Γξάζεο γηα ηε Γηάγλσζε ησλ Αλαγθώλ ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, πνπ
θαηαηέζεθε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 07/05/2015.
9. Σν ππ. αξηζκ. Ref. Ares (2015)2092263-19-5-2015 έγγξαθν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
ζύκθσλα κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ην ρέδην Γξάζεο γηα ηε Γηάγλσζε ησλ Αλαγθώλ ηεο
Αγνξάο Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα.
10. Σελ αλάγθε αθελόο απνηύπσζεο θαη επηκεξηζκνύ ξόισλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ δύν
θνξέσλ, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηε Γηάγλσζε ησλ Αλαγθώλ ηεο
Αγνξάο Δξγαζίαο θαη αθεηέξνπ ρξεκαηνδόηεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ ρεδίνπ από ηνπο
πόξνπο ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ 2007-2013
11. Σελ αξηζκ. 42003/Γ1.9533/6-12-2013 απόθαζε νξηζκνύ ηεο Γ/λζεο Απαζρόιεζεο σο
δεκόζηαο αξρήο ππεύζπλεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ
ζπζηήκαηνο δηάγλσζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ αλαγθώλ ηεο αγνξάο Δξγαζίαο, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 30636/Γ9.8633/03-07-2015 όκνηα
12. Σν από 0802/2016 Τπεξεζηαθό εκείσκα ηεο Γ/λζεο Απαζρόιεζεο
Αποθαζίζοσμε
Σξνπνπνηείηαη ε ππ΄ αξηζκ. 42003/Γ1.9533/6-12-2013 απόθαζε, σο εμήο :
Α. Ορίζεηαι

η Γιεύθσνζη Απαζτόληζης ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο σο ζπληνληζηήο θαη «επηρεηξεζηαθά» ππεύζπλε γηα
ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ νινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηάγλσζεο γηα ηνλ
θαζνξηζκό ησλ αλαγθώλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα ηξαηεγηθνύ
ρεδηαζκνύ, Παξαθνινύζεζεο θαη Αμηνιόγεζεο Πνιηηηθώλ Δξγαζίαο θαη ηε Γηεύζπλζε
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
Δηδηθόηεξα, ε Γηεύζπλζε Απαζρόιεζεο νξίδεηαη αξκόδηα γηα ηα εμήο:
α. ηελ πινπνίεζε θάζε απαξαίηεηεο ελέξγεηαο γηα ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ πζηήκαηνο
Γηάγλσζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηθηύνπ Φνξέσλ θαη Οξγαληζκώλ πνπ εκπιέθνληαη κε
ηηο εηζξνέο θαη ηηο εθξνέο απηνύ,
β. ηνλ θαζνξηζκό ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ παξαδνηέσλ ηνπ ζπζηήκαηνο,
γ. ην ζπληνληζκό ησλ Τπνπξγείσλ, ησλ πεξηθεξεηώλ θαη ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ,
δ. ηε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο,
ε. ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο,
ζη. ηελ αλεύξεζε πόξσλ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
Β. Ορίζεηαι ηο Δθνικό Ινζηιηούηο Δργαζίας και Ανθρώπινοσ Γσναμικού
(Δ.Ι.Δ.Α.Γ.) σο επηζηεκνληθά ππεύζπλν γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο
θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ εξεπλεηηθνύ θαη κειεηεηηθνύ πεξηερνκέλνπ.
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Δηδηθόηεξα, ην ΔΙΔΑΓ νξίδεηαη αξκόδην γηα ηα εμήο:
α. ην ζρεδηαζκό ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηόζν ηεο ζπλνιηθήο όζν θαη ηεο
κεζνδνινγίαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ από ηηο πεξηθέξεηεο θαη ηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο,
β. ηελ αλάιπζε πξσηνγελώλ θαη δεπηεξνγελώλ δεδνκέλσλ,
γ. ηελ ζύλζεζε θαη παξαγσγή απνηειεζκάησλ κέζσ ησλ εξεπλεηηθώλ θαη κειεηεηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ,
δ. ηελ πξόβιεςε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο ζε θιαδηθό, επαγγεικαηηθό θαη
εθπαηδεπηηθό επίπεδν,
ε. ην ζπληνληζκό ηνπ επηζηεκνληθνύ έξγνπ ηεο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνιόγεζεο
δεδνκέλσλ όζσλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ θαη εκπιέθνληαη ζην δίθηπν.
ζη. ηε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία επηζηεκνληθήο επηηξνπήο εκπεηξνγλσκόλσλ γηα ην ζέκα ηεο
δηάγλσζεο ησλ αλαγθώλ εξγαζίαο,
ζη. ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πνιηηηθήο πξνο ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα απαζρόιεζεο θαη
θαηάξηηζεο θαη ηνλ αλαζρεδηαζκό ηνπο
δ. ην ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ πζηήκαηνο Γηάγλσζεο
Αλαγθώλ θαη ηεο πιαηθόξκαο πιεξνθόξεζεο
Η απόθαζε απηή λα θνηλνπνηεζεί.

ΔΩΣ. ΓΙΑΝΟΜΗ:
1. Γξαθείν Τπνπξγνύ
2. Γξαθεία Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ
3. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα
4. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γ/λζεο Δξγαζίαο
Καη Έληαμεο ζηελ Απαζρόιεζε
5. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γ/λζεο Γηνηθεηηθήο
Τπνζηήξημεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
6. Γ/λζε Τπνζη/μεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Τπεξεζηώλ
7. Γ/λζε Απαζρόιεζεο

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
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