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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα επιτελική σύνοψη αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τις πρόσφατες εκροές
του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας και διαρθρώνεται στις
παρακάτω ενότητες:
Ενότητα 1: Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά τα κρίσιμα μεγέθη
της αγοράς εργασίας όπως αυτά αναλύονται στην Ετήσια Έκθεση του Μηχανισμού
Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας για το 2020. Η εν λόγω Ετήσια Έκθεση
2020 δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2020 με μια νέα, συμπτυγμένη και εύχρηστη
μορφή, αξιοποιώντας το προηγμένο λογισμικό απεικόνισης που χρησιμοποιείται για
τον Μηχανισμό. Καταγράφει και αναλύει τα μεγέθη και τις τάσεις σημαντικών
παραμέτρων της αγοράς εργασίας κατά το έτος 2019, με υψηλό βαθμό ανάλυσης,
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων
γίνεται μέσα από 59 διαδραστικούς πίνακες που επιτρέπουν στους χρήστες να
εξειδικεύουν τη διαθέσιμη πληροφορία ανάλογα με τα δημογραφικά, χρονικά,
χωρικά κ.λπ.. Το πρώτο μέρος της Έκθεσης αφορά στην εξέλιξη των βασικών
μεγεθών της αγοράς εργασίας, ενώ το δεύτερο στην ανάλυση των τάσεων της
αγοράς εργασίας και συγκεκριμένα του δυναμισμού των επαγγελμάτων και των
κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Τα δεδομένα
της Έκθεσης προέρχονται από 4 βασικές πηγές: την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
της ΕΛΣΤΑΤ, το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, το μητρώο εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ και το
ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και
επαγγελμάτων ESCO. Η Ετήσια Έκθεση είναι διαθέσιμη τόσο στους
διαβαθμισμένους χρήστες του Μηχανισμού1 όσο και στο ευρύ κοινό2 με 17.734
views (1/7/2020 έως 13/3/2021)3.
Ενότητα 2: Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι πρόσφατες
εξελίξεις στην ελληνική αγορά εργασίας την εποχή της πανδημίας Covid-19.
Ειδικότερα σε πρώτη φάση αποτυπώνονται συνοπτικά οι επιπτώσεις στη μισθωτή
αγορά εργασίας με ταυτόχρονη ανάδειξη των στατιστικά σημαντικών
διαφοροποιήσεων ανά φύλο, ηλικία, καθεστώς απασχόλησης, εκπαιδευτικό
επίπεδο, Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας, Επάγγελμα και χωρικό επίπεδο. Σε
δεύτερη φάση παρατίθενται τα δυναμικά επαγγέλματα την εποχή της πανδημίας
Covid-19 υπό το πρίσμα του επιπέδου δεξιοτήτων (με βάση την ταξινόμηση του ILO)
που απαιτούν οι θέσεις αυτές. Σε τρίτη φάση αποτυπώνονται οι επιπτώσεις στο
αριθμό και τη δομή των εγγεγραμμένων ανέργων με ταυτόχρονη ανάδειξη των
1

Διαθέσιμο για διαβαθμισμένους χρήστες στο: https://eu-west1a.online.tableau.com/#/site/mechanismoflabourmarketdiagnosis/workbooks/409487/views
2
Διαθέσιμο για το ευρύ κοινό: https://lmd.eiead.gr/ετήσια-έκθεση-2020
3
Η Ετήσια Έκθεση 2019 έχει 25,308 views.
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στατιστικά σημαντικών διαφοροποιήσεων ανά φύλο, ηλικία, οικογενειακή
κατάσταση, εκπαιδευτικό επίπεδο και διάρκεια ανεργίας. Τέλος παρουσιάζονται τα
βασικότερα αποτελέσματα της ανάλυσης προσφοράς – ζήτησης (matching) για το
2020 με τα 5 επαγγέλματα με τις καλύτερες πιθανότητες για εύρεση εργασίας με
παράλληλη χωρική εξειδίκευση.
Ενότητα 3: Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται κρίσιμα πρωτογενή δεδομένα από
τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Μηχανισμού. Σε πρώτη
φάση παρατίθενται κρίσιμα αποτελέσματα της έρευνας του Μηχανισμού σε 3.278
επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό (Περίοδος Έρευνας 27/7/202014/9/2020, CL 95%, CI 1.73%). Ειδικότερα παρουσιάζονται αφενός η εκτίμηση για
την πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας για το 2021 ανά Κλάδο
Οικονομικής Δραστηριότητας και Περιφέρεια και αφετέρου η εκτίμηση για την
ψηφιακή επάρκεια των επιχειρήσεων ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας και
Περιφέρεια. Από την στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ ψηφιακής επάρκειας
και της πορείας της επιχείρησης συνάγεται ότι όσο πιο υψηλή είναι η ψηφιακή
επάρκεια της επιχείρησης τόσο θετικότερη είναι η προσδοκία για την πορεία τον
επόμενο χρόνο. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εκτίμηση της σημαντικότητας σειράς
ψηφιακών δεξιοτήτων για τις επιχειρήσεις και η εκτίμησης της επάρκειας του
προσωπικού τους σε αυτές, καθώς και η αναντιστοιχία σημασίας-επάρκειας των
ψηφιακών δεξιοτήτων (με βάση την ταξινόμηση ESCO), τόσο συνολικά όσο και ανά
επάγγελμα και κλάδο. Τέλος παρατίθενται τα σημαντικότερα αποτελέσματα της
έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ το 2019
(Συμμετείχαν 4702 απόφοιτοι ΙΕΚ και 400 επιχειρήσεις) και επικαιροποιήθηκε το
2021 (συμμετείχαν 9.833 απόφοιτοι ΙΕΚ και 1.075 επιχειρήσεις - η αναλυτική
παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα) με
θέμα την παρακολούθηση της πορείας των απόφοιτων της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην αγορά εργασίας. Στόχος της έρευνας ήταν η
διερεύνηση της επάρκειας/ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Ενότητα 4: Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα κύρια παραδοτέα του ΜΔΔΑΕ
έως σήμερα και σταχυολογούνται οι μελλοντικές ανάγκες του Μηχανισμού με βάση
τους ευρύτερους στόχους του. Ειδική αναφορά γίνεται στη δράση που αφορά τη
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για την εκπλήρωση του Αναγκαίου Όρου..
Ενότητα 5: Στην πέμπτη και τελευταία ενότητα πραγματοποιείται μια πρώτη
εκτίμηση για το μέγεθος του brain drain την περίοδο 2010-2018 αναλύοντας
δεδομένα που εστιάζουν στον πληθυσμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άνω.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2020
1.1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ
Η απασχόληση στην ελληνική οικονομία συνέχισε την αυξητική της πορεία, μετά το
χαμηλό του 2013, φθάνοντας το 2019 τα 3.911.030 άτομα, από τα οποία το 58%
ήταν άνδρες και το 42% γυναίκες. Ο αριθμός των απασχολούμενων ήταν αυξημένος
κατά 2,17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η αναλογικά μεγαλύτερη
αύξηση σημειώθηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (5,45%) και η μικρότερη
στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (-1.36%). Το πολυπληθέστερο (2ψήφιο) επάγγελμα
ήταν οι Πωλητές (484.118 άτομα), ενώ το επάγγελμα με την μεγαλύτερη αναλογικά
αύξηση ήταν οι Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές (24,0%) και αυτό με τη
σημαντικότερη μείωση ήταν οι Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και
επικοινωνίας (-23,8%). Ο (2ψήφιος) κλάδος με τους περισσότερους
απασχολούμενος παρέμεινε το Λιανικό εμπόριο εκτός από το εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (508.728 άτομα), ενώ ο κλάδος με τη
μεγαλύτερη αναλογικά αύξηση ήταν η Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
(44,0%) και αυτός με τη μεγαλύτερη αναλογικά μείωση είναι οι Δραστηριότητες
συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ασφαλιστικές δραστηριότητες
(-24,0%). Το εκπαιδευτικό επίπεδο των περισσότερων απασχολούμενων ήταν η
μέση εκπαίδευση (1.353.944 άτομα), με δεύτερο κατά σειρά την τριτοβάθμια
εκπαίδευση (1.069.572 άτομα), ενώ λιγότεροι αλλά με εντυπωσιακή αύξηση ήταν οι
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (69%). Οι περισσότεροι απασχολούμενοι
ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 40-44 ετών (625.769), ακολουθούμενοι από την
ηλικιακή ομάδα 50-54 ετών (575.881 άτομα). Οι απασχολούμενοι της νεαρότερης
ηλικιακής ομάδας 15-19 ετών παρέμεινα στάσιμοι σε πολύ χαμηλό επίπεδο (13.639
άτομα), αλλά οι της αμέσως επόμενης ηλικιακής ομάδας των 20-24 ετών ανήλθαν
σε 137.726 άτομα, αυξημένοι κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Ο αριθμός των ανέργων συνεχίζει, από το 2013 και μετά, την καθοδική του πορεία,
φθάνοντας το 2019 τα 818.891 άτομα. Οι περισσότεροι άνεργοι έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης (314.011 άτομα), από τους οποίους οι περισσότεροι είχαν
εργαστεί ως Πωλητές. Τα αποτελέσματα εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια,
Περιφερειακή Ενότητα, φύλο, ηλικία, προηγούμενο επάγγελμα και κλάδο και
διάρκεια ανεργίας.
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1.2 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ως προς τη μισθωτή εργασία ιδιωτικού δικαίου, το 2019 δημιουργήθηκαν 127.644
νέες θέσεις εργασίας (ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων/αποχωρήσεων), εκ των
οποίων το 55% αφορούσε άνδρες και το 45% γυναίκες. Ο μεγαλύτερος αριθμός
νέων θέσεων καλύφθηκε από άτομα 15-24 ετών (63.563 θέσεις), ενώ για τις
ηλικιακές ομάδες 55-64 ετών και 65+ ετών σημειώθηκε απώλεια θέσεων εργασίας (5.283 και -1.818 θέσεις, αντίστοιχα). Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας
δημιουργήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, όπως ήταν αναμενόμενο, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση νέων θέσεων
εργασίας σημειώθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (23,7%) και η μεγαλύτερη
μείωση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (-93,3%). Σε επίπεδο Δήμου, πρώτος
σε δημιουργία νέων θέσεων ήταν ο Δήμος Αθηναίων 16.454 νέες θέσεις), δεύτερος
ο Δήμος Αμαρουσίου (5.109) και τρίτος το Δήμος Θεσσαλονίκης (4.567). Τα
αποτελέσματα εξειδικεύονται για καθεστώς απασχόλησης, φύλο, ηλικία, επάγγελμα
και κλάδο.

1.3 ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ
Με βάση τον Δείκτη Δυναμισμού της Απασχόλησης4, στα πιο δυναμικά
επαγγέλματα για το 2018-2019 συγκαταλέγονται επαγγέλματα (3ψήφια ταξινόμηση
ISCO-08) χαμηλής ή μέσης ειδίκευσης όπως οι Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, οι
Σερβιτόροι, οι Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων και οι Καθαριστές οικιών και
γραφείων, αλλά και επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης όπως οι Δάσκαλοι
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί, οι Τεχνολόγοι επιστημών. φυσικής και
μηχανικής, oi Επαγγελματίες των φυσικών επιστημών και των επιστημών της γης.
Στα επαγγέλματα με τον χαμηλότερο δυναμισμό συγκαταλέγονται επαγγέλματα
από όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων, όπως Εργάτες μεταποίησης, Παιδοκόμοι και
βοηθοί δασκάλων, Τεχνικοί λειτουργιών και υποστήριξης χρηστών τεχνολογιών
πληροφορικής, και Αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολεοδόμοι και σχεδιαστές. Τα
αποτελέσματα εξειδικεύονται για κάθε επαγγελματική κατηγορία5 και για κάθε
Περιφέρεια
Οι πιο δυναμικοί κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας (3ψήφια ταξινόμηση NACE
Rev 2) για το 2018-2019 ήταν οι Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες,
οι Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, και η Κρατική
4

Ο δείκτης συνδυάζει την απόλυτη με την ποσοστιαία μεταβολή της απασχόλησης ανάμεσα σε δύο
χρονικές στιγμές, και ορίζεται ως (Α2-Α1)*Α2/Α1, όπου Α2 είναι ο αριθμός των απασχολούμενων
απασχόληση στη χρονική στιγμή 2 και Α1 η απασχόληση στη χρονική στιγμή 1. Ο δείκτης
υπολογίζεται για την τελευταία διετία καθώς και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
5
Για κάθε επαγγελματική κατηγορία προσδιορίζεται ποια υποκατηγορία έχει τον σχετικά υψηλότερο
ή χαμηλότερο δυναμισμό. Για παράδειγμα, μεταξύ των Εκπαιδευτικών τον μεγαλύτερο δυναμισμό
παρουσιάζουν οι Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί, ακολουθούμενοι από το
Διδακτικό προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πολύ χαμηλό δυναμισμό παρουσιάζουν
οι Καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης και οι Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σελίδα | 8

διοίκηση και η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι λιγότεροι δυναμικοί κλάδοι
συμπεριλαμβάνουν την Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο, τους
Οργανισμούς νομισματικής διαμεσολάβησης, και τις Δραστηριότητες
ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευών. Τα αποτελέσματα
εξειδικεύονται για κάθε κλαδική κατηγορία6 και για κάθε Περιφέρεια.
Ο δυναμισμός επαγγελμάτων και κλάδων μπορεί να υπολογιστεί με μεγαλύτερη
λεπτομέρεια όσον αφορά τη μισθωτή απασχόληση ιδιωτικού δικαίου, επειδή τα
σχετικά δεδομένα προέρχονται από διοικητικές καταγραφές όπως το Π.Σ. Εργάνη
και όχι από έρευνες πεδίου που υπόκεινται σε δειγματοληπτικούς περιορισμούς
όπως η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού. Στην περίπτωση αυτή, ο δυναμισμός
επαγγελμάτων και κλάδων υπολογίζεται αξιόπιστα σε πολύ χαμηλό επίπεδο
ανάλυσης στις σχετικές ενότητες της Ετήσιας Έκθεσης, δηλαδή για κάθε καθεστώς
απασχόλησης, φύλο, ηλικία, για 4ψήφιο επάγγελμα ή κλάδο, κάθε επίπεδο
δεξιοτήτων και για κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο7.

1.4 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Εξετάζοντας την αύξηση που σημειώθηκε στις θέσεις μισθωτής εργασίας ιδιωτικού
δικαίου το 2019 σε σχέση με το 2018, με βάση τις ετήσιες Καταστάσεις Προσωπικού
του Π.Σ. Εργάνη, υπό το πρίσμα των δεξιοτήτων που απαιτούν οι θέσεις αυτές,
διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες απαιτούσαν ένα μέτριο-προς-χαμηλό επίπεδο
δεξιοτήτων, δηλαδή επίπεδο 2 (από τα 4 επίπεδα δεξιοτήτων που διακρίνει η
ταξινόμηση του ILO8). Συγκεκριμένα, το 11,5% των νέων θέσεων απαιτούσαν το
χαμηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων 1, και αφορούσαν κατά κύριο λόγο Ανειδίκευτους
εργάτες μεταποιητικών βιομηχανιών, Καθαριστές γραφείων, ξενοδοχείων και
Ανειδίκευτους εργάτες γεωργίας. Το 60,8% των νέων θέσεων απαιτούσαν επίπεδο
δεξιοτήτων 2 και αφορούσαν κατά κύριο λόγο Σερβιτόρους, Μαγείρους, Πωλητές σε
καταστήματα και Οδηγούς φορτηγών, Οδηγούς ταξί, και Χειριστές χειροκίνητων
μηχανημάτων ανύψωσης. Το 8,9% των νέων θέσεων απαιτούσαν επίπεδο
δεξιοτήτων 3 και αφορούσαν κατά κύριο λόγο Επαγγελματίες αθλητές και
προπονητές και Βοηθούς λογιστών, Νοσοκόμους και Φυσικοθεραπευτές και
Τεχνολόγους ηλεκτρονικούς και τηλεπικοινωνιών και Χειριστές εξοπλισμού Η/Υ και
Τεχνολόγους φυσικοχημικών επιστημών. Τέλος, το 18,8% των νέων θέσεων
εργασίας απαιτούσαν το υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων 4 και αφορούσαν κατά
κύριο λόγο Σχεδιαστές, αναλυτές και προγραμματιστές συστημάτων υπολογιστών,
Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων και

6

Για κάθε κλάδο προσδιορίζεται ποια υποκατηγορία έχει τον σχετικά υψηλότερο ή χαμηλότερο
δυναμισμό.
7
Διαθέσιμο στο:
https://public.tableau.com/shared/8KBXHGN9R?:display_count=y&:origin=viz_share_link
8
International Labour Organization (2012). International Standard Classification of Occupations:
Structure, group definitions and correspondence tables. Geneva, pp. 12-13.
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Ψυχολόγους, Διοικητικά στελέχη δημοσίου τομέα με πτυχίο ΑΕΙ και Ηθοποιούς και
σκηνοθέτες.
Επιπροσθέτως, αναπροσαρμόζοντας την ταξινόμηση της βάσης δεδομένων ESCO,
παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού των βασικών και προαιρετικών γνώσεων,
ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται από κάθε αναλυτικό επάγγελμα, προς
διευκόλυνση δημιουργίας προγραμμάτων κατάρτισης. Αντιστρόφως, παρέχεται η
δυνατότητα σε κατόχους μιας συγκριμένης γνώσης, ικανότητας ή δεξιότητας να
εντοπίσει τα επαγγέλματα στα οποία θα μπορούσε να τις αξιοποιήσει.

1.5 ΜΙΣΘΟΙ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός το 2019 παρέμεινε στα επίπεδα του
προηγούμενου έτους, στα 886,1 €, και ο αντίστοιχος διάμεσος σημείωσε μικρή
μείωση, στα 800,0 €, με τα αποτελέσματα να διαφοροποιούνται ανά επαγγελματική
κατηγορία. Ως προς τη θέση στην απασχόληση, το 68,1% των απασχολούμενων
εργάζονταν ως Μισθωτοί, το 21,3% ως Αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό, το
ήταν 7,4% Αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό (εργοδότες) και το 3,2% ήταν
Βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση. Ως προς το καθεστώς απασχόλησης, η μερική
απασχόληση παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, αυξανόμενη
οριακά στο 9,22% της συνολικής απασχόλησης, ενώ οι περισσότερες νέες θέσεις
εργασίας που δημιουργήθηκαν ήταν μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης (57%)
και οι υπόλοιπες πλήρους απασχόλησης (43%), σηματοδοτώντας το χαμηλό (σε
σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη) επίπεδο αλλά και την ανοδική τάση των ευέλικτων
μορφών απασχόλησης. Από το σύνολο των απασχολούμενων το 78,3% εργαζόταν
στον ιδιωτικό τομέα και το 21,7% στον δημόσιο τομέα, όσο περίπου και το
προηγούμενο έτος, σηματοδοτώντας επιβράδυνση της (ούτως ή άλλως μικρής)
τάσης συρρίκνωσης της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα σε σχέση με τον ιδιωτικό
από το 2013, όταν οι αντίστοιχες αναλογίες ήταν 76,9% και 23,1%.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19
2.1 Η ΑΓΟΡΑ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID 19
Με βάση τα διαθέσιμα μέχρι σήμερα μηνιαία στοιχεία από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την
κινητικότητα της μισθωτής εργασίας το 2020 οι προσλήψεις μειώθηκαν κατά
29,83%, οι απολύσεις-αποχωρήσεις κατά 29,96% και οι νέες θέσεις (ισοζύγιο
προσλήψεων-απολύσεων) κατά 27,14%. Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις
στις νέες θέσεις εργασίας, που συνδέονται άμεσα και με τα μέτρα στήριξης της
οικονομίας (αναστολές απολύσεων κ.λπ.) σημειώνονται ανά: φύλο (-30% οι άνδρες
και -24% οι γυναίκες), ηλικία (+32% οι 55-64 ετών, +9% οι 45-54, -15% οι 35-44, 29% οι 25-34 και -36% οι 15-24 ετών και καθεστώς (+32% η πλήρης απασχόληση, 72% η μερική απασχόληση).

Εικόνα 1. Νέες θέσεις μισθωτής εργασίας (2014-2020, ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ).

Σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας από την πανδημία Covid-19
εντοπίζονται στις νέες θέσεις που αφορούσαν γυναίκες ηλικίας 25-34 ετών (-185%
σε σχέση με το 2019) κυρίως στο επάγγελμα των Απασχολούμενων στην παροχή
προσωπικών υπηρεσιών στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης. Θετικό ήταν το
αποτύπωμα της πανδημίας στις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης που
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αφορούσαν τις ηλικίες 35-54 και κυρίως τις γυναίκες στους κλάδους της Υγείας και
της Δημόσιας Διοίκησης.
Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στις νέες θέσεις εργασίας παρατηρούνται
και ανά κλάδο (+ 576 % η Δημόσια Διοίκηση, +107% οι Κατασκευές, + 50% η Υγεία,
-176% οι Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία, -92% τα Καταλύματα και η Εστίαση)
και ανά επάγγελμα σε διψήφια ανάλυση ΣΤΕΠ 92 (-186% Ειδικευμένοι επί των
πωλήσεων, χρηματιστές, κτηματομεσίτες κυρίως μουσικοί, τραγουδιστές, -136%
Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα κυρίως
Ηθοποιοί και σκηνοθέτες, + 87% Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί κ.π.α.ε.
κυρίως καθαριστές και μεταφορείς, + 89% Οδηγοί, +83% Τεχνολόγοι και τεχνικοί
βοηθοί των επιστημών βιολογίας και υγείας, + 124% Τεχνίτες ανέγερσης και
αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων, + 98% Βιολόγοι εν γένει, ιατροί
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα).

Εικόνα 2. Νέες θέσεις μισθωτής εργασίας ανά κλάδο και επάγγελμα (Περιλαμβάνονται οι κύριες
μεταβολές) (2019-2020, ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ).

Σε σχέση με τα εκπαιδευτικά επίπεδα, οι μέγιστες αρνητικές επιπτώσεις της
πανδημίας εντοπίζονται στις γυναίκες υψηλού μορφωτικού επιπέδου άνω των 35
ετών (-243% στις νέες θέσεις μερικής απασχόλησης και -50% στις θέσεις πλήρους
απασχόλησης).
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Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στις νέες θέσεις εργασίας παρατηρούνται
ανά Περιφέρεια και καθεστώς απασχόλησης (η μερική Απασχόληση -225% στη
Δυτική Μακεδονία, -82% στην Αττική, - 59% στην Κρήτη, - 74% στη Θεσσαλία) και
ανά χαρακτηρισμό Δήμων (- 124% οι ορεινοί δήμοι).

Εικόνα 3. Νέες θέσεις μισθωτής εργασίας ανά Περιφέρεια και Δήμο (2019-2020, ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ).
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Εικόνα 4. Νέες θέσεις μισθωτής εργασίας ανά Περιφέρεια, Δήμο και χαρακτηρισμό Δήμων (20192020, ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ).

2.2 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID 19
Εξετάζοντας τη μεταβολή που σημειώθηκε στις θέσεις μισθωτής εργασίας ιδιωτικού
δικαίου το 2020 σε σχέση με το 2019, με βάση τις ετήσιες Καταστάσεις Προσωπικού
του Π.Σ. Εργάνη9, παρακάτω παρατίθενται τα δυναμικά επαγγέλματα υπό το πρίσμα
των δεξιοτήτων (με βάση την ταξινόμηση του ILO10) που απαιτούν οι θέσεις αυτές.
Τα 20 (στα 218) Δυναμικότερα Επαγγέλματα του Επιπέδου Δεξιοτήτων 2 (65% των
νέων θέσεων) σε τετραψήφια ανάλυση ΣΤΕΠ 92 είναι:

9

Οι ετήσιες Καταστάσεις Προσωπικού του Π.Σ. Εργάνη αποτυπώνουν το στοκ του προσωπικού μια
συγκεκριμένη περίοδο του έτους (Οκτώβριος-Δεκέμβριος) και αποτελούν διαφορετική μέτρηση σε
σχέση με τις μηνιαίες μετρήσεις των προσλήψεων-απολύσεων αποχωρήσεων.
10
International Labour Organization (2012). International Standard Classification of Occupations:
Structure, group definitions and correspondence tables. Geneva, pp. 12-13.
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Εικόνα 5. Επαγγέλματα 2ου επιπέδου δεξιοτήτων (2019-2020, ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ)..

Το 15% των νέων θέσεων απαιτούσαν χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων. Τα 5 (στα 21)
Δυναμικότερα Επαγγέλματα του Επιπέδου Δεξιοτήτων 1 είναι:

Εικόνα 6. Επαγγέλματα 1ου επιπέδου δεξιοτήτων (2019-2020, ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ)..

Το 12% των νέων θέσεων απαιτούσαν υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων με τα 20 (στα 90)
Δυναμικότερα Επαγγέλματα του Επιπέδου Δεξιοτήτων 4 να είναι:
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Εικόνα 7. Επαγγέλματα 4ου επιπέδου δεξιοτήτων (2019-2020, ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ).

Τέλος, το 9% των νέων θέσεων απαιτούσαν μέσο προς υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων
με τα 20 (στα 67) Δυναμικότερα Επαγγέλματα του Επιπέδου Δεξιοτήτων 3 να είναι:

Εικόνα 8. Επαγγέλματα 3ου επιπέδου δεξιοτήτων (2019-2020, ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ).
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2.3 Η ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID 19
Με βάση τα διαθέσιμα μέχρι σήμερα μηνιαία στοιχεία από τον ΟΑΕΔ, ο αριθμός
των εγγεγραμμένων ανέργων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το 2019. Πιο
συγκεκριμένα, ο διάμεσος των εγγεγραμμένων ανέργων ανά μήνα το 2020
αυξήθηκε κατά 152.732 ανέργους.

Εικόνα 9. Εγγεγραμμένη ανεργία (2019-2020, ΟΑΕΔ).

Η ανάλυση σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης ανέδειξε ότι οι άνεργοι
Μεταπτυχιακού επιπέδου αυξήθηκαν κατά 36% σε σχέση με το 2019, οι άνεργοι
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσίασαν αύξηση +12%, όπως και οι άνεργοι
Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ανάλυση σε σχέση με την ηλικία ανέδειξε ότι
οι άνεργοι ηλικίας 15-24 ετών αυξήθηκαν κατά 42% σε σχέση με το 2019, και οι
άνεργοι ηλικίας 25-29 αυξήθηκαν κατά 15% σε σχέση με το 2019.
Τα στοιχεία της εγγεγραμμένης ανεργίας για τον Ιανουάριο του 2021 αναδεικνύουν
την υψηλή συγκέντρωση των ανέργων στις παραγωγικές ηλικιακές ομάδες 30-59
ετών, αποτελώντας το 70% του συνόλου των ανέργων. Οι νέοι έως 29 ετών
συνιστούν το 20% και οι άνω των 60 ετών το 10%. Σε σχέση με την έμφυλη
διάσταση, προκύπτει ότι το 63% των ανέργων της χώρας είναι γυναίκες. Όσον
αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο οι περισσότεροι άνεργοι προέρχονται από τη
Δευτεροβάθμια (38%) και την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (29%). Επιπλέον, η
διάρκεια ανεργίας, για τον υπό εξέταση μήνα, διαμορφώνεται κατά βάση από
βραχυχρόνια ανεργία (0-11 μήνες) καθώς αφορά το 49% των ανέργων, ενώ η
μακροχρόνια ανεργία (12 έως 60 μήνες, δηλαδή 5 έτη) αφορά το 36% των ανέργων.
Το 79% των εγγεγραμμένων ανέργων κάτω των 40 ετών δεν έχουν παιδιά γεγονός
που συνδέεται άμεσα με την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα.
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Εικόνα 10. Εγγεγραμμένη ανεργία ανά εκπαιδευτικό επίπεδο (2019-2020, ΟΑΕΔ).

Εικόνα 11. Εγγεγραμμένη ανεργία ανά ηλικιακή ομάδα (2019-2020, ΟΑΕΔ).
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Εικόνα 12. Εγγεγραμμένη ανεργία ανά ηλικία, διάρκεια ανεργίας και φύλο (2019-2020, ΟΑΕΔ).
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2.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΖΗΤΗΣΗΣ
Για την ανάλυση προσφοράς – ζήτησης τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη
αφορούν την μισθωτή εργασία ιδιωτικού δικαίου και προέρχονται από το Π.Σ.
ΕΡΓΑΝΗ, και το μητρώο εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ. Για το σύνολο της
χώρας, τα 5 επαγγέλματα με τις καλύτερες πιθανότητες για εύρεση εργασίας είναι
τα εξής:
Οι Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής, ποτών και καπνού με 10.868
προσλήψεις, 315 νέες θέσεις μισθωτής εργασίας το 2020 και 1.894 ανέργους που
επιθυμούν να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Αναλυτικότερα σχετικά
επαγγέλματα είναι οι Χειριστές μηχανών επεξεργασίας κρεάτων και ψαριών,
μηχανημάτων ποτοποιίας και ζυθοποιίας. Οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας είναι
υψηλότερες στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου
και Αττικής.

Εικόνα 13. Ανάλυση προσφοράς – ζήτησης για το επάγγελμα: Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών
διατροφής, ποτών και καπνού.

Οι Ειδικευμένοι αλιείς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα εμφανίζουν 1.799
προσλήψεις, 25 νέες θέσεις και 387 ανέργους το 2020 που επιθυμούν να ασκήσουν
το συγκεκριμένο επάγγελμα. Οι πιθανότητες για εύρεση εργασίας είναι υψηλότερες
στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.
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Εικόνα 14. Ανάλυση προσφοράς – ζήτησης για το επάγγελμα: Ειδικευμένοι αλιείς και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα.

Οι Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού με 126.161
προσλήψεις, 10.871 νέες θέσεις μισθωτής εργασίας το 2020 και 27.705 ανέργους.
Οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας είναι υψηλότερες στις Περιφέρειες Αττικής,
Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου.

Εικόνα 15. Ανάλυση προσφοράς – ζήτησης για το επάγγελμα: Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές
κινητού εξοπλισμού.
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Οι Συναρμολογητές (μονταδόροι) και χειριστές μηχανημάτων μ.α.κ. με 6.499
προσλήψεις, 326 νέες θέσεις μισθωτής εργασίας το 2020 και 1.574 ανέργους. Οι
πιθανότητες εύρεσης εργασίας είναι υψηλότερες στις Περιφέρειες Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου και Ηπείρου.

Εικόνα 16. Ανάλυση προσφοράς – ζήτησης για το επάγγελμα: Συναρμολογητές (μονταδόροι) και
χειριστές μηχανημάτων.

Οι Ειδικευμένοι επί των πωλήσεων, χρηματιστές, κτηματομεσίτες,
απασχολούμενοι στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων εν γένει και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα με απώλεια 6.350 θέσεων μισθωτής εργασίας το 2020, 118.173
προσλήψεις και 30.691 ανέργους. Σχετικά αναλυτικότερα επαγγέλματα είναι οι
Μεσίτες ακίνητης περιουσίας, οι Προμηθευτές επιχειρήσεων και οι Βοηθοί
λογιστών.
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Εικόνα 17. Ανάλυση προσφοράς – ζήτησης για το επάγγελμα: Οι Ειδικευμένοι επί των πωλήσεων,
χρηματιστές, κτηματομεσίτες, απασχολούμενοι στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων εν γένει και
ασκούντες
συναφή
επαγγέλματα.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
3.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ 2021
Η εκτίμηση της πορείας της επιχειρηματικής δραστηριότητας για το 2021
πραγματοποιήθηκε με βάση τα αποτελέσματα έρευνας του Μηχανισμού Διάγνωσης
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό
(Περίοδος Έρευνας 27/7/2020-14/9/2020, Συμμετείχαν 3278 Επιχειρήσεις, CL 95%,
CI 1.73%).

Εικόνα 18. Πορεία επιχειρηματικής δραστηριότητας ανά κλάδο για το επόμενο έτος.

Η πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας για το 2021 αξιολογείται ως θετική ή
πολύ θετική για το 37% των επιχειρήσεων και αρνητική ή πολύ αρνητική για το 14%
των επιχειρήσεων.
Στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση παρατηρήθηκε ως προς τον Κλάδο
Οικονομικής Δραστηριότητας. Ειδικότερα οι Δραστηριότητες σχετικές με την
ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα κατατάσσεται πρώτος σε σχέση με τον
μέσο όρο των προσδοκιών για την πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας για
το 2021 με θετικές ή πολύ θετικές προοπτικές για 48% των επιχειρήσεων και
αρνητικές ή πολύ αρνητικές για το 10% των επιχειρήσεων. Ακολουθεί η Μεταφορά
και Αποθήκευση με θετικές ή πολύ θετικές προοπτικές για το 39% των επιχειρήσεων
και αρνητικές ή πολύ αρνητικές για το 23% και οι Διοικητικές και Υποστηρικτικές
Δραστηριότητες με θετικές ή πολύ θετικές προοπτικές για το 33% των επιχειρήσεων
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και αρνητικές ή πολύ αρνητικές για το 23%. Στη συνέχεια, ακολουθούν η
Μεταποίηση, το Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών, οι Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
και οι Κατασκευές με άνω του 40% των επιχειρήσεων να έχει θετικές ή πολύ θετικές
προοπτικές για το 2021.
Διαφορετική διαφάνηκε να είναι η πορεία για τα Καταλύματα (θετικές ή πολύ
θετικές προοπτικές για το 39% και αρνητικές ή πολύ αρνητικές για το 26%), τις
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (θετικές ή πολύ θετικές προοπτικές για το 18%
και αρνητικές ή πολύ αρνητικές για το 16%) και τις Δραστηριότητες υπηρεσιών
εστίασης (θετικές ή πολύ θετικές προοπτικές για το 27% και αρνητικές ή πολύ
αρνητικές για το 25%).
Στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση παρατηρήθηκε επίσης και ως προς την
Περιφέρεια έδρας των επιχειρήσεων.

Εικόνα 19. Πορεία επιχειρηματικής δραστηριότητας ανά Περιφέρεια για το επόμενο έτος.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Κρήτης κατατάσσεται πρώτη σε σχέση με τον μέσο όρο
των προσδοκιών για την πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας για το 2021 με
θετικές ή πολύ θετικές προοπτικές για 36% των επιχειρήσεων και αρνητικές ή πολύ
αρνητικές για το 15% των επιχειρήσεων. Ακολουθεί η Περιφέρεια Αττικής με θετικές
ή πολύ θετικές προοπτικές για 39% των επιχειρήσεων και αρνητικές ή πολύ
αρνητικές για το 13% των επιχειρήσεων και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με
θετικές ή πολύ θετικές προοπτικές για 34% των επιχειρήσεων και αρνητικές ή πολύ
αρνητικές για το 13% των επιχειρήσεων. Λιγότερο αισιόδοξη φαίνεται να είναι η
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οπτική των επιχειρήσεων στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων με θετικές ή πολύ θετικές
προοπτικές για 27% των επιχειρήσεων και αρνητικές ή πολύ αρνητικές για το 18%
των επιχειρήσεων, Δυτικής Μακεδονίας με θετικές ή πολύ θετικές προοπτικές για
33% των επιχειρήσεων και αρνητικές ή πολύ αρνητικές για το 19% των
επιχειρήσεων και Βορείου Αιγαίου θετικές ή πολύ θετικές προοπτικές για 38% των
επιχειρήσεων και αρνητικές ή πολύ αρνητικές για το 17% των επιχειρήσεων.

3.2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
Η εκτίμηση της ψηφιακής επάρκειας των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε με βάση
τα αποτελέσματα έρευνας του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς
Εργασίας επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό (Περίοδος Έρευνας 27/7/202014/9/2020, Συμμετείχαν 3.278 Επιχειρήσεις, CL 95%, CI 1.73%).

Εικόνα 20. Ψηφιακή επάρκεια ανά κλάδο.

Η ψηφιακή επάρκεια των επιχειρήσεων αξιολογείται ως υψηλή ή πολύ υψηλή για
το 48% των επιχειρήσεων και χαμηλή ή πολύ χαμηλή για το 14%.
Στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση παρατηρήθηκε ως προς τον Κλάδο
Οικονομικής Δραστηριότητας. Ειδικότερα η Ενημέρωση και Επικοινωνία
κατατάχθηκε πρώτη σε σχέση με τον μέσο όρο της ψηφιακής επάρκειας με υψηλή ή
πολύ υψηλή ψηφιακή επάρκεια για το 75% των επιχειρήσεων και χαμηλή ή πολύ
χαμηλή για το 3%. Ακολουθεί η Εκπαίδευση με υψηλή ή πολύ υψηλή ψηφιακή
επάρκεια για το 57% των επιχειρήσεων και χαμηλή ή πολύ χαμηλή για το 7%, η
Μεταφορά και Αποθήκευση με υψηλή ή πολύ υψηλή ψηφιακή επάρκεια για το 54%
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των επιχειρήσεων και χαμηλή ή πολύ χαμηλή για το 13% και οι Επαγγελματικές,
Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες με υψηλή ή πολύ υψηλή ψηφιακή
επάρκεια για το 66% των επιχειρήσεων και χαμηλή ή πολύ χαμηλή για το 5%.
Χαμηλότερη ψηφιακή επάρκεια σημείωσαν οι κλάδοι του Εμπορίου, των Τεχνών,
Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας και οι Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών.
Στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση παρατηρήθηκε επίσης και ως προς την
Περιφέρεια έδρας των επιχειρήσεων.

Εικόνα 21. Ψηφιακή επάρκεια ανά Περιφέρεια.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατατάχθηκε πρώτη σε σχέση με τον
μέσο όρο της ψηφιακής επάρκειας με υψηλή ή πολύ υψηλή ψηφιακή επάρκεια για
το 48% των επιχειρήσεων και χαμηλή ή πολύ χαμηλή για το 15%. Ακολουθεί η
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με υψηλή ή πολύ υψηλή ψηφιακή
επάρκεια για το 44% των επιχειρήσεων και χαμηλή ή πολύ χαμηλή για το 14% και η
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με υψηλή ή πολύ υψηλή ψηφιακή επάρκεια για το 46%
των επιχειρήσεων και χαμηλή ή πολύ χαμηλή για το 13%. Χαμηλότερη ψηφιακή
επάρκεια σημείωσαν οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας με υψηλή ή πολύ υψηλή
ψηφιακή επάρκεια για το 40% των επιχειρήσεων και χαμηλή ή πολύ χαμηλή για το
17%, η Περιφέρεια Ηπείρου με υψηλή ή πολύ υψηλή ψηφιακή επάρκεια για το
43% των επιχειρήσεων και χαμηλή ή πολύ χαμηλή για το 15% και η Περιφέρεια
Πελοποννήσου με υψηλή ή πολύ υψηλή ψηφιακή επάρκεια για το 42% των
επιχειρήσεων και χαμηλή ή πολύ χαμηλή για το 19%.
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Εξετάζοντας συνδυαστικά το επίπεδο ψηφιακής επάρκειας και της πορείας της
επιχείρησης προκύπτει ότι όσο πιο υψηλή είναι η ψηφιακή επάρκεια της
επιχείρησης τόσο θετικότερη είναι η προσδοκία για την πορεία τον επόμενο χρόνο.
Με αυτή τη θετική συσχέτιση υπερτονίζεται η σημαντικότητα της ψηφιακής
πραγματικότητας και η εισχώρησή της στην επιχειρηματικότητα. Συνεπώς,
ζητήματα όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός τίθενται στο επίκεντρο για το
βιώσιμο μέλλον των επιχειρήσεων.
Πίνακας 1. Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA).
ANOVA
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

1257.232

10

125.723

Within Groups

12400.879

3131

3.961

Total

13658.111

3141

F
31.743

Sig.
.000

Εικόνα 22. Ψηφιακή επάρκεια και πορεία επιχείρησης.

3.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Η εκτίμηση της σημαντικότητας και της επάρκειας των ψηφιακών δεξιοτήτων
(σύμφωνα με την ταξινόμηση ESCO) πραγματοποιήθηκε με βάση την έρευνα του
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Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε επιχειρήσεις που
απασχολούν προσωπικό (Περίοδος Έρευνας 27/7/2020-14/9/2020, Συμμετείχαν
3278 Επιχειρήσεις, CL 95%, CI 1.73%).
Ως σημαντικότερες ψηφιακές δεξιότητες αξιολογήθηκαν η Διαχείριση δεδομένων,
πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου, η Προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ιδιωτικής ζωής και η Προστασία συσκευών ΤΠΕ. Σε σχέση με την
αναντιστοιχία ψηφιακών δεξιοτήτων, η Προστασία συσκευών ΤΠΕ αναδείχθηκε ως
κομβικότερη δεξιότητα από τη σκοπιά της σημαντικότητας και της αναντιστοιχίας με
την επάρκεια. Ο μέσος όρος σημαντικότητας που εμφανίζει είναι 8,14 και η
αναντιστοιχία φτάνει το 2,45. Ακολουθεί η δεξιότητα της Επίλυσης προβλημάτων με
αναντιστοιχία 2,44. Στην ίδια ομάδα ανήκουν δεξιότητες όπως Δημιουργική χρήση
ψηφιακών τεχνολογιών (2,25), Εντοπισμός ελλείψεων όσον άφορά την ψηφιακή
ικανότητα (2,18), Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας (2,16), Διαχείριση δεδομένων,
πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου (2,1) και Προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και ιδιωτικής ζωής (2,07).

Εικόνα 23. Αποτελέσματα αξιολόγησης ψηφιακών δεξιοτήτων.
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Εικόνα 24. Συνδυαστική αξιολόγηση σημαντικότητας ψηφιακών δεξιοτήτων και αναντιστοιχίας.
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Για την αξιολόγηση της ψηφιακής επάρκειας ανά κλάδο εξετάζεται συνδυαστικά η
σημαντικότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων με την μέση αναντιστοιχία τους σε κάθε
κλάδο. Καθώς η αναντιστοιχία απορρέει από την διαφορά σημαντικότητας και
επάρκειας ψηφιακών δεξιοτήτων, αναδεικνύει τις αποκλίσεις μεταξύ της
υπάρχουσας κατάστασης και του προσδοκώμενου επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων.
Από την ανάλυση προκύπτει ότι τη μεγαλύτερη αναντιστοιχία παρουσιάζουν κλάδοι
όπως οι Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων – δραστηριότητες παροχής
συμβουλών διαχείρισης (2,44), οι Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
(2,23), η Εκπαίδευση (2,16), οι Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (2,1), η
Βιομηχανία τροφίμων (2), οι Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (2), το
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσυκλετών (2) και το Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών (1,98). Από τους προαναφερθέντες κλάδους την
υψηλότερη αναντιστοιχία σε συνδυασμό με υψηλή σημαντικότητα των ψηφιακών
δεξιοτήτων εμφανίζουν η Εκπαίδευση, η Βιομηχανία τροφίμων, οι Δραστηριότητες
κεντρικών γραφείων – δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης και οι
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.
Αντίθετα, τη χαμηλότερη αναντιστοιχία σε συνδυασμό με υψηλή σημαντικότητα
παρουσιάζουν κλάδοι όπως η Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού, οι Δραστηριότητες προγραμματισμού Η/Υ,
παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες, οι Δραστηριότητες ανθρώπινης
υγείας και οι Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.
Στην ανάλυση για την ψηφιακή επάρκεια ανά επάγγελμα τα επαγγέλματα
χωρίζονται σε 2 μεγάλες ομάδες (cluster), τα οποία αφορούν το επίπεδο
σημαντικότητας των ψηφιακών δεξιοτήτων. Αναδεικνύεται η υψηλή αναντιστοιχία
στις ψηφιακές δεξιότητες σε επαγγέλματα όπως οι Υπάλληλοι εξυπηρέτησης
πελατών (2,52). Ακολουθούν τα επαγγέλματα των Εκπαιδευτικών με αναντιστοιχία
2,13 και ταυτόχρονα πολύ υψηλή σημαντικότητα και των Συναρμολογητών και
χειριστών μηχανημάτων (1,99). Αντίθετα, τη χαμηλότερη αναντιστοιχία στις
ψηφιακές δεξιότητες παρουσιάζουν, με διαφορά, οι Χειριστές μηχανών παραγωγής
προϊόντων από μέταλλα και ορυκτά.
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3.4 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
O Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού
Δικτύου για τη Διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση, υλοποίησε το έργο με τίτλο «Support to the European Quality Assurance
in Vocational Education and Training National Reference Points» για τη χρονική
περίοδο 2017-2019 («EQAVET NRP 2017-2019»), με 85% Ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση Erasmus+ και 15 % εθνική συμμετοχή σε συνεργασία με το ΕΙΕΑΔ
και το Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας. Στο πλαίσιο του έργου
διεξήχθη έρευνα με θέμα την παρακολούθηση της πορείας των απόφοιτων της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην αγορά εργασίας,
εστιάζοντας στους αποφοίτους ΙΕΚ. Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της
επάρκειας/ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης σε σχέση με την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της αγοράς
εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε η καταγραφή και ανάλυση της
απορροφητικότητας των απόφοιτων ΙΕΚ σε συγκεκριμένους κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας και περιοχές καθώς και η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης:
i.
ii.

των απόφοιτων ΙΕΚ σε σχέση με τις ειδικότητες και τα προγράμματα
σπουδών που παρακολούθησαν και
των εργοδοτών σε σχέση με το επίπεδο/είδος των προσφερόμενων
ικανοτήτων και δεξιοτήτων των απόφοιτων.

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται παρακάτω:




Οι απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης συγκροτούν
ένα μικρό υποσύνολο των εργαζομένων (9% του συνολικού πληθυσμού των
εργαζομένων στη χώρα), με τους απόφοιτους ΙΕΚ να αποτελούν ακόμα
μικρότερο πληθυσμό (1,62% των συνολικών προσλήψεων (33.258 άτομα), το
1,55% των συνολικών απολύσεων (30.861) και το 4% των νέων θέσεων
μισθωτής εργασίας ιδιωτικού δικαίου (4.795) την τελευταία πενταετία στη
χώρα.
Η πιστοποίηση φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις προσλήψεις
προσωπικού, αφού τo 65% των νέων θέσεων μισθωτής εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αποφοίτων ΙΕΚ αναφέρεται σε αποφοίτους ΙΕΚ με πιστοποίηση και
το 35% σε αποφοίτους ΙΕΚ χωρίς πιστοποίηση. Παράλληλα, σημαντικός
φαίνεται να είναι και ο ρόλος της ηλικίας των απόφοιτων ΙΕΚ (το 37% των
νέων θέσεων μισθωτής εργασίας ιδιωτικού δικαίου απόφοιτων ΙΕΚ
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αντιστοιχεί σε αποφοίτους ηλικίας 15-24 και το 36% σε αποφοίτους ηλικίας
25-34).
Οι συνηθέστεροι τρόποι πρόσληψης αποφοίτων ΙΕΚ είναι σύμφωνα με τους
εργοδότες μέσω της αποστολής βιογραφικού και μέσω της πρακτικής και
σύμφωνα με τους αποφοίτους μέσω γνωστών και φίλων.
Η πλειοψηφία των απόφοιτων ΙΕΚ που προσήλθαν προς πιστοποίηση
δήλωσαν ότι ήταν εργαζόμενοι τον Ιανουάριο του 2019 (58%) και από
αυτούς το 66% σε εργασία σχετική με την ειδικότητά τους.
Σημαντική διαφάνηκε να είναι εύρεση εργασίας αμέσως μετά την
αποφοίτηση, αφού, από όσοι εργάστηκαν εκείνη την περίοδο, το 68%
συνεχίζει να εργάζεται και σήμερα, ενώ από αυτούς που δεν είχαν εργαστεί
αμέσως μετά την αποφοίτηση μόνο το 30% εργάζεται σήμερα.
Ως προς την κατάσταση απασχόλησης ανά ειδικότητα, οι Τεχνικοί ιατρικών
συσκευών απεικονίσεων, οι Διασώστες-Πλήρωμα ασθενοφόρου και οι
Τεχνικοί μαγειρικής τέχνης δήλωσαν ότι είναι εργαζόμενοι σε ποσοστό πάνω
από το 70%, ενώ οι Φυλακές μουσείων και αρχαιολογικών χώρων δήλωσαν
ότι είναι εργαζόμενοι σε ποσοστό κάτω από το 20% κατά την περίοδο της
έρευνας.
Οι περισσότεροι εργοδότες δήλωσαν πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένοι
(69%) από τους απόφοιτους ΙΕΚ. Το 60% των απόφοιτων ΙΕΚ που προσήλθαν
προς πιστοποίηση δήλωσαν πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την
ολική ποιότητα της κατάρτισης τους και το 28% μέτρια ικανοποιημένοι.
Η Υπευθυνότητα, οι Επαγγελματικές – τεχνικές δεξιότητες, η Επικοινωνία και
η Εργασία σε ομάδα αναδείχθηκαν ως οι σημαντικότερες δεξιότητεςγνώσεις-ικανότητες τόσο για τους εργοδότες όσο και τους απόφοιτους ΙΕΚ.
Από την έρευνα αναδείχθηκε αφενός πληθώρα προβλημάτων που έχουν
αντιμετωπίσει οι απόφοιτοι ΙΕΚ, όπως η έλλειψη βιβλίων, ο ανεπαρκής
εργαστηριακός εξοπλισμός, η εστίαση στη θεωρητική και όχι στην πρακτική
γνώση, οι υποσχέσεις για το εργασιακό μέλλον, τα διαφορετικά επίπεδα
επάρκειας των καταρτιζόμενων για παράδειγμα στις ξένες γλώσσες,
αφετέρου ελλείψεις σε επαγγελματικές-τεχνικές δεξιότητες ανά ειδικότητα
που θεωρούνται απαραίτητες στην αγορά εργασίας.

Σχετική πληροφόρηση δύνανται να εντοπιστεί στο επίσημο site του ΕΟΠΠΕΠ11, ενώ
οι σχετικές εκροές από την έρευνα διατίθενται και στο ευρύ κοινό12.

11
12

http://eqavet.eoppep.gr/epikairotita/περίληψη-έρευνας-αποφοίτων-ιεκ,-eqavet-nrps-2017-2019
https://public.tableau.com/profile/eqavet.#!/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ, ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΑΑΕ
4.1 ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΑΑΕ)»
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 500117.














Δικτυακός Τόπος Μηχανισμού ΔΑΑΕ.
Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσμάτων 2018, 2019 και 2020.
Ανάπτυξη οικονομετρικού υποδείγματος για την αγορά εργασίας (ζήτηση και
προσφορά εργασίας). Επικαιροποίηση των οικονομετρικών προβλέψεων /
ενσωμάτωση της ανάλυσης Εισροών - Εκροών (Βάση δεδομένων και
Μεθοδολογία 2019-2023, Ζήτηση ανά επάγγελμα, κλάδο και δεξιότητες 20192023, Προσφορά ανά επάγγελμα, κλάδο και δεξιότητες 2019-2023,
Περιφερειακή εξειδίκευση 2019-2023).
Ανάλυση εισροών - εκροών / Οι αλλαγές της κοινωνικής διάρθρωσης της
χώρας ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών μεταβολών στους κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας, στις επαγγελματικές ειδικότητες και τις
δεξιότητες: Ανάλυση Εισροών - Εκροών (2000-2016).
Κοινωνική Οικονομία και Αγορά Εργασίας Γεωγραφική Βάση Δεδομένων Χωρικές και στατιστικές αναλύσεις. / Συσχετίσεις με αγοράς εργασία,
επιχειρηματικότητα και ανεργία./ Αποτελέσματα κοινωνικής έρευνας. Τεύχος
Συμπερασμάτων.
«Οι αλλαγές της κοινωνικής διάρθρωσης της χώρας ως αποτέλεσμα των
τεχνολογικών μεταβολών και προβλέψεων για την απασχόληση στους
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, στις επαγγελματικές ειδικότητες και
τις δεξιότητες: Ανάλυση Εισροών-Εκροών (2000-2017)».
Γεωχωρική καταγραφή και ψηφιακή χαρτογράφηση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας στο δήμο της Αθήνας, με βάση τα δεδομένα των
επιμελητηρίων, και έμφαση στη χωρική ανάλυση κρίσιμων παραμέτρων σε
επίπεδο δρόμου και ταχυδρομικού κώδικα σε σχέση με την επιχειρηματική
δραστηριότητα και την αγορά εργασίας., Αναπτυξιακή χαρτογράφηση ανά
κλάδο και χωρική ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επίπεδο
περιφέρειας για το σύνολο της χώρας.
Ετήσια Έκθεση Εθνικών Δεικτών Αγοράς Εργασίας (Έτη 2010-2016 και 2018
έως και γ’ τρίμηνο για τους τριμηνιαίους δείκτες – εκτός από αυτούς που
αναφέρονται σε επαγγελματικές κατηγορίες οι οποίοι θα αρχίζουν από το
2011).
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Μελέτη: Εκπόνηση μεθοδολογίας διεξαγωγής έρευνας για τη διερεύνηση της
ένταξης αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας στην αγορά εργασίας και διενέργεια
«Πιλοτικής Έρευνας» στο ΟΠΑ.
Ειδική επιστημονική υποστήριξη του Εθνικού και των Περιφερειακών
Μηχανισμών Διάγνωσης
αναγκών της αγοράς εργασίας σε θέματα
σχεδιασμού και συντονισμού ερευνών πεδίου, διαδραστικών εκροών και
εφαρμογών του Μηχανισμού για την εγγεγραμμένη ανεργία, την εκπαίδευση,
τη μισθωτή απασχόληση και το δυναμισμό των επαγγελμάτων.
Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη για τη τεχνική επεξεργασία,
οργάνωση, αποσφαλματοποίηση και γεωχωρική αποτύπωση αναδρομικών
αρχείων δεδομένων (ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ κ.λπ.) και τη διαχείριση και την
επικαιροποίηση των Διαδραστικών εργαλείων ανάλυσης εργατικού
δυναμικού και εγγεγραμμένης ανεργίας.
Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη για τη διαχείριση και την
επικαιροποίηση των Διαδραστικών εργαλείων καταγραφής μεταβολών
μισθωτής
εργασίας,
επιχειρηματικότητας,
και
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας.
Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη για την διερεύνηση των επιπτώσεων
του «Αναπτυξιακού Προγραμματισμού» της χώρας στην αγορά εργασίας.
Ενσωμάτωση δεδομένων αναπτυξιακού προγραμματισμού σε επίπεδο
χώρας, επενδυτικών προγραμμάτων καθώς και ένταξης σε παγκόσμιες
αλυσίδες αξίας.
Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη διαχείρισης συστήματος R για τη
στατιστική επεξεργασία μεγάλων σειρών δεδομένων – εκπαίδευση χρηστών
στη χρήση/τροποποίηση προγραμμάτων R. Αξιοποίηση της διεθνούς
ψηφιακής βιβλιοθήκης προγραμμάτων CRAN (Comprehensive R Archive
Network).
Πιλοτική έρευνα επιχειρήσεων για τη στοιχειοθέτηση και αξιολόγηση
μεθοδολογικής προσέγγισης συλλογής πρωτογενών δεδομένων για τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο.
«Διερεύνηση και καθορισμός των συμπληρωματικών παραμέτρων που
πρέπει να ενσωματωθούν στον Εθνικό Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών
της αγοράς εργασίας, ώστε να λειτουργήσουν τα Περιφερειακά
Παρατηρητήρια Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας».
Πιλοτική εφαρμογή-έρευνα δεξιοτήτων σε επιχειρήσεις σε 3 επιλεγμένους
Δήμους της Περιφέρειας Αττικής.
Σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες σε 13 περιφέρειες: η οπτική των
εργαζομένων
Σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες σε 13 περιφέρειες: η οπτική των
επιχειρήσεων
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Ειδική Έρευνα Μελέτη: Ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγωγικού
προσανατολισμού των περιφερειών: η οπτική των επιχειρήσεων και των
εκπροσώπων.

4.2 ΣΤΟΧΕΥΣΗ & ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΔΑΑΕ
Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πρόσφατες Ευρωπαϊκές οδηγίες για τη βελτίωση
των συστημάτων δεξιοτήτων και της σύνδεσης αυτών με τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ (π.χ. Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τις Δεξιότητες,
Στρατηγική Ευρώπη 2020) και τις τυχόν αλλαγές στη ζήτηση για δεξιότητες που
σχετίζονται τόσο με ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις (ανάπτυξη μεθόδων τεχνητής
νοημοσύνης, 4η Βιομηχανική επανάσταση), όσο και με τη διαδικασία
ανασυγκρότησης και αναδιαμόρφωσης του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μετά
και τη μακροχρόνια ελληνική οικονομική και κοινωνική κρίση (η οποία συντελεί
στην παράλληλη υπερπροσφορά προσόντων, αλλά και σε ελλείψεις σε δεξιότητες
στη συνολική αγορά εργασίας), εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο κύριος οριζόντιος
στόχος των περαιτέρω μεταρρυθμίσεων του ΜΔΑΑΕ οφείλει να είναι παροχή
έγκυρων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων που να συμβάλλουν στη διαμόρφωση
πολιτικών αναβάθμισης δεξιοτήτων/ επανακατάρτισης (upskilling/ reskilling) της
χώρας, και ιδιαιτέρως των ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων.
Δεδομένης της ανάγκης επαναπροσδιορισμού, αποσαφήνισης, διεύρυνσης και
προτεραιοποίησης των εργασιών του ΜΔΑΑΕ, προτείνεται να οριστούν ως επιπλέον
στόχοι που οφείλουν να διέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη, λειτουργία και
διακυβέρνηση του ΜΔΑΑΕ, οι ακόλουθοι:






εμπλουτισμός των υπαρχόντων εργαλείων (π.χ. βάση δεδομένων και
Πληροφοριακό Σύστημα, διαδικτυακή πύλη διάχυσης εκροών) του ΜΔΑΑΕ με
νέα, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει επαρκώς τη διαμόρφωση και τον
σχεδιασμό ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και την παροχή
συμβουλευτικής καθοδήγησης και επαγγελματικού προσανατολισμού,
εμβάθυνση της επιστημονικής και μεθοδολογικής επάρκειας του ΜΔΑΑΕ
μέσω της υιοθέτησης, συστηματοποίησης και ανάπτυξης (upscaling) μεθόδων
προοπτικής διερεύνησης τεχνολογικών εξελίξεων και δεξιοτήτων (skills
foresights),
ανάπτυξη και διαμόρφωση εργαλείων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων με
αξιοποίηση τεχνολογιών επαυξημένης διαλειτουργικότητα και νοημοσύνης,
ώστε να μπορεί να υποστηρίξει την προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά
εργασίας ατόμων διαφόρων εκπαιδευτικών επιπέδων και ειδικοτήτων, τον
σχεδιασμό και την παρακολούθηση των εργασιακών διαδρομών αποφοίτων
διαφορετικών επιπέδων και τύπων σχολικής, μεταδευτεροβάθμιας και
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ανώτατης εκπαίδευσης σε μια συνεχή διαδικασία στο χρόνο και στο χώρο
(continuous planning),
επιδίωξη περαιτέρω διασύνδεσης και ανατροφοδότησης μεταξύ των
παραγόμενων εκροών του ΜΔΑΑΕ και τον σχεδιασμό πολιτικών ΕΕΚ, με
έμφαση στην υποστήριξη του προσφάτως μεταρρυθμισμένου συστήματος
μαθητείας,



εμβάθυνση σε ειδικά ζητήματα, νέες αγορές, νέα επαγγέλματα και σε
καταστάσεις κρίσεων και διαμόρφωση σεναρίων προληπτικών,
αντισταθμιστικών ή/και έκτακτων πολιτικών, με δυνατότητα μέτρησης των
επιπτώσεων και υποστήριξης αποφάσεων (scenarios planning),



βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και της διοικητικής λειτουργίας του ΜΔΑΑΕ,
μέσω της πιθανής θέσπισης ή και σύνδεσης με υπάρχοντα και υπό
δημιουργία στοχευμένα επιχειρησιακά/διοικητικά όργανα ως μέρος του
εθνικού ΜΔΑΑΕ, αλλά κυρίως της αναδιοργάνωσης της υπάρχουσας
συντονιστικής λειτουργίας και των διαδικασιών του εθνικού ΜΔΑΑΕ και της
ενεργοποίησης και ενδυνάμωσης των περιφερειακών και τομεακών
διαστάσεών του.

Τα ανωτέρω έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθούν μέσω 14ων Δράσεων ως εξής:










Δρ.1
Επικαιροποίηση αποτελεσμάτων. Παραγωγή Ετήσιας Έκθεσης με
καταγραφή εξελίξεων των βασικών μεγεθών της αγοράς εργασίας με
αναφορά στο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επικαιροποίηση των
εργαλείων συμβουλευτικής ανέργων και επιχειρήσεων
Δρ.2
Υποστήριξη των απαιτούμενων ποιοτικών προδιαγραφών για τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΣΕΚ) (βλ. ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ, ΑΠ: 79732, 27/7/2020).
Δρ.3
Εργαλείο για τον προσδιορισμό, σε τριμηνιαία βάση, των
αντιστοιχιών ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση μισθωτής εργασίας ανά
επάγγελμα, φύλο και ηλικία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Δρ.4
Μελέτη για την εκτίμηση ρίσκου για τη μακροχρόνια ανεργία.
Προσδιορισμός των ανέργων που κινδυνεύουν να γίνουν (ή παραμείνουν)
μακροχρόνια άνεργοι με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τα χαρακτηριστικά
των τοπικών αγορών εργασίας (risk analysis).
Δρ.5
Δημιουργία Οδηγού Επαγγελμάτων: Το προφίλ όλων των
επαγγελμάτων (κατά 3ψήφια ταξινόμηση ISCO-08) με πληροφορίες για τις
τάσεις της απασχόλησης και της ανεργίας κάθε επαγγέλματος, τον μέσο και
διάμεσο μισθό, τη συχνότητα μερικής και πλήρους απασχόλησης, το είδος
των συμβάσεων εργασίας, την ηλικιακή και έμφυλη διάρθρωση, τα
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απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες, το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης σε
εθνικό και τοπικό επίπεδο
Δρ.6
6-μηνιαίες εθνικές έρευνες επιχειρήσεων για τις ανάγκες τους σε
προσωπικό και δεξιότητες με εστίαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες:
προβλήματα, δυνατότητες, προοπτικές ανά μέγεθος, κλάδο, νομική μορφή,
περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα.
Δρ.7
Μελέτες για τη συσχέτιση των οικονομικών χαρακτηριστικών των
επιχειρήσεων με τις θέσεις εργασίας που δημιουργούν
Δρ.8
Εργαλείο για την απορρόφηση στην αγορά εργασίας των αποφοίτων
δευτεροβάθμιας, μετά-δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και
παρακολούθηση της μαθητείας.
Δρ.9
Συντονισμός και παρακολούθηση των Περιφερειακών Μηχανισμών
Διάγνωσης, σύγκριση και σύνθεση αποτελεσμάτων
Δρ.10 Επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων και φορέων στη χρήση των
αποτελεσμάτων του Μηχανισμού Διάγνωσης καθώς και στη γενικότερη
ανάλυση δεδομένων
Δρ.11 Εξοπλισμός-λογισμικά, εκδηλώσεις διάχυσης αποτελεσμάτων,
εκδόσεις, μεταφράσεις, μετακινήσεις.
Δρ.12 Προοπτική διερεύνηση δεξιοτήτων σε 10 επαγγέλματα αιχμής. Χρήση
ομάδων εστίασης για τα πλέον δυναμικά επαγγέλματα που θα
προσδιοριστούν από τον ΜΔΑΑΕ – 10 ανά έτος.
Δρ.13 Οικονομετρικές προβλέψεις αναντιστοιχιών προσφοράς-ζήτησης
εργασίας ανά επάγγελμα και κλάδο, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
2022-2027.
Δρ.14 Υποστήριξη των απαιτούμενων δράσεων για την εκπλήρωση του
αναγκαίου πρόσφορου όρου του ΥΠΑΙΘ για την προγραμματική περίοδο
2021-2027.
Σχέδιο Δράσεων του ΕΙΕΑΔ για την εκπλήρωση του αναγκαίου
πρόσφορου όρου του ΥΠΑΙΘ για την προγραμματική περίοδο 20212027
«Τεκμηριωμένα συστήματα πρόβλεψης δεξιοτήτων, καθώς και
μηχανισμοί ανίχνευσης και υπηρεσίες για την ποιοτική και
αποτελεσματική καθοδήγηση αναφορικά με τις απαιτούμενες
δεξιότητες των εκπαιδευόμενων κάθε ηλικιακής ομάδας».
Για την εκπλήρωση του αναγκαίου πρόσφορου όρου του ΥΠΑΙΘ για
την προγραμματική περίοδο 2021-2027 και αξιοποιώντας την
μακροχρόνια εμπειρία του ΕΙΕΑΔ προτείνεται η υλοποίηση από αυτό
των παρακάτω δράσεων που αποσκοπούν στην ποιοτική και
αποτελεσματική καθοδήγηση των εκπαιδευόμενων κάθε ηλικιακής
ομάδας αναφορικά με τις απαιτούμενες δεξιότητες, αλλά και την
ανάπτυξη συστήματος (και πιλοτική εφαρμογή) για την
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υλοποίηση/διασύνδεση των μηχανισμών ανίχνευσης (tracking
mechanisms) των εκπαιδευόμενων κάθε ηλικιακής ομάδας, και την
κατάληξη κάθε επιμέρους στρατηγικού/επιχειρησιακού σχεδίου
εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. επαγγελματικής, ανώτερης,
μαθητείας, δια βίου κ.α.) σε σύνδεση με την αγορά εργασίας (labour
market reflection). Συγκεκριμένα
προτείνονται οι ακόλουθες
δράσεις, σε δύο φάσεις:
Α’ Φάση: Ανάλυση, Συσχέτιση και Οπτικοποίηση των δευτερογενών
δεδομένων για την εκπαίδευσή και την αγορά εργασίας με την
αξιοποίηση του λογισμικού επιχειρηματικής ευφυΐας (Tableau) και
των υποδομών που χρησιμοποιεί ο ΜΔΔΑΕ
Β’ Φάση: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τεκμηρίωσης
πολιτικών στα πεδία της πρόβλεψης δεξιοτήτων και της ανίχνευσης
της πορείας των εκπαιδευόμενων στην αγορά εργασίας με την
αξιοποίηση τόσο δευτερογενών δεδομένων όσο και πρωτογενών
δεδομένων από έρευνες εργοδοτών (ΕΙΕΑΔ) και αποφοίτων (ΥΠΑΙΘΕΘΑΑΕ).
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5. BRAIN DRAIN – ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο Μηχανισμός Διάγνωσης δεν έχει προβεί σε μελέτη του brain drain. Ωστόσο, ως
μια πρώτη εκτίμηση
του μεγέθους φαινομένου, δηλαδή του πληθυσμού
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πτυχίο ΑΕΙ και άνω) που μετανάστευσε την περίοδο
2010-2018, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα της Έρευνας Εργατικού
Δυναμικού (ΕΛΣΤΑΤ), των Δελτίων Τύπου για Στατιστικές της Εκπαίδευσης (ΕΛΣΤΑΤ)
και των εκδόσεων Η Ελλάδα σε Αριθμούς (ΕΛΣΤΑΤ). Συγκρίνοντας τον αριθμό των
ατόμων που έλαβαν πτυχίο ΑΕΙ και άνω σε μία δεδομένη χρονική περίοδο με τη
μεταβολή του πληθυσμού 15+ που είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ στη ίδια χρονική
περίοδο καταλήγουμε σε μια πρώτη εκτίμηση της «απώλειας» των νέων
πτυχιούχων. Έτσι, το brain drain την περίοδο 2010-2018 εκτιμάται σε 379.910
άτομα, επιμερισμένα ανά έτος ως εξής:

2011-2012: 90.560
2012-2013: 144.160
2013-2014: 135.150
2014-2015: 210.490
2015-2016: 247.350
2016-2017: 306.150
2017-2018: 379.910
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