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Διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας

Κλαδικές μελέτες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Βιομηχανία τροφίμων

Βιομηχανία φαρμάκων-υγεία Δομικά υλικά

Logistics Ενέργεια

Εξορυκτικός τομέας Ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία



Μεθοδολογία

Επισκόπηση βιβλιογραφίας Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Συνεντεύξεις με εκπροσώπους φορέων και επιχειρήσεων

Focus group με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, 

επιχειρήσεων και εκπαιδευτικού συστήματος

Έρευνα σε μεγάλο δείγμα επιχειρήσεων

Στρατηγική ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

Διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας



Έρευνα σε δείγμα μεγάλων επιχειρήσεων (Ιούλιος-

Οκτώβριος 2018, 831 επιχειρήσεις, >30 εργαζόμενους)

για θέματα διατήρησης προσωπικού, κάλυψης κενών

θέσεων εργασίας, ελλείψεων σε γνώσεις και δεξιότητες

και οργάνωσης της εργασίας.

Η Ελλάδα Παράγει: Επαγγέλματα με Μέλλον

#SEV4jobs

Έντεκα βίντεο με πρωταγωνιστές τους εργαζομένους

στους χώρους εργασίας, στα οποία παρουσιάζονται οι

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, οι δυσκολίες και τα

πλεονεκτήματα, αλλά και η κρισιμότητα κάθε

επαγγέλματος για τις επιχειρήσεις και την οικονομία

συνολικά.

Διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας

https://www.youtube.com/watch?v=h86UkZ0ihA0&list=PLsCjxFkT1Ex1UwgUsCnesm304YszevD-h&index=2


Δεξιότητες για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των παραγωγικών επιχειρήσεων.

Δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ενίσχυση των εξαγωγών των βιομηχανικών

επιχειρήσεων, την εύρεση νέων αγορών και την είσοδό τους σε αυτές (θεσμικό πλαίσιο,

marketing, δίκτυα διανομής).

Ανάλυση επαγγελμάτων για την κάλυψη κενών θέσεων απασχόλησης.

Ανάλυση της προσφοράς εργασίας για μεγάλη αλυσίδα λιανικής πώλησης καταναλωτικών

προϊόντων που αντιμετωπίζει δυσκολίες κάλυψης κενών θέσεων απασχόλησης σε

τέσσερα επαγγέλματα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της Αττικής.

Διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας



Διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας: Μελλοντικές Δράσεις

Ψηφιακές Δεξιότητες και 4η Βιομηχανική Επανάσταση 

Πρόταση στρατηγικής για την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στο εκπαιδευτικό

σύστημα, στο σύστημα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης και στο ανθρώπινο

δυναμικό των επιχειρήσεων μέσω της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.

Δυναμικά επαγγέλματα της βιομηχανίας

Εντοπισμός των δυναμικών επαγγελμάτων της βιομηχανίας, βάσει του δείκτη δυναμικού

των επαγγελμάτων που εφαρμόζει και ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς

Εργασίας και ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας σε αυτά.



Τάσεις της ζήτησης και της προσφοράς της αγοράς εργασίας σε τεχνικά επαγγέλματα

Καταγραφή των αναγκών των βιομηχανικών επιχειρήσεων σε τεχνικά επαγγέλματα τα οποία

επηρεάζονται από τις τεχνολογικές και άλλες μεταβολές (πχ πράσινη οικονομία) και αντιστοιχούν στα

επίπεδα 3, 4 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και διατύπωση προτάσεων πολιτικής για τα

Συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των

επιχειρήσεων.

Ευκαιρίες επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού

Εντοπισμός συνδυασμών επαγγελμάτων αφενός φθίνουσας συνολικής ζήτησης και αφετέρου

αυξανόμενης ζήτησης στη βιομηχανία που ανήκουν στο ίδιο γνωστικό πεδίο (κοινές γνώσεις-

δεξιότητες-ικανότητες βάσει ESCO) και εκπόνηση σχεδίων και διαδρομών επανακατάρτισης για τη

μετάβαση του ανθρώπινου δυναμικού από τα επαγγέλματα φθίνουσας ζήτησης στα επαγγέλματα

αύξουσας ζήτησης της βιομηχανίας.

Διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας: Μελλοντικές Δράσεις



Πράσινη οικονομία και επαγγέλματα της βιομηχανίας

Γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για μια φιλικότερη προς το περιβάλλον βιομηχανική

παραγωγή.

Μετασχηματισμός επαγγελμάτων την ψηφιακή εποχή

Ανάλυση των αλλαγών που έχει επιφέρει η ψηφιακή τεχνολογία στα καθήκοντα και στις απαιτούμενες

γνώσεις και δεξιότητες σε πέντε επαγγέλματα (after sales support, salesman, quality inspector,

warehouse clerk, marketeer).

Διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας: Μελλοντικές Δράσεις


