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Εισαγωγικά
Ίδρυση του Μηχανισμού Διάγνωσης με Ν. 4368/2016. 

Μεταφορά φορέα υλοποίησης το 2022 από ΕΙΕΑΔ σε ΜΕΚΥ.

Αποστολή: Παρακολούθηση, ανάλυση, οπτικοποίηση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και των αναντιστοιχιών προσφοράς-ζήτησης εργασίας σε επίπεδο 
χώρας σε επίπεδο περιφέρειας, περιφερειακής ενότητας, δήμου, ανά επάγγελμα (Δυναμικά επαγγέλματα), κλάδο, ηλικία, φύλο, καθεστώς απασχόλησης, 
εκπαιδευτικό επίπεδο, με δευτερογενή δεδομένα και πανελλαδικές έρευνες πεδίου. 

https://public.tableau.com/app/profile/vaios.kotsios.eiead/viz/2022_16742111367090/2022


Σε εξέλιξη: Δυναμισμός δεξιοτήτων
Από Δυναμισμό Επαγγελμάτων σε Δυναμισμό Δεξιοτήτων (13.500 δεξιότητες) 
Ενσωμάτωση ESCO (επί Μαρίας Καραμεσίνη) / Θέσεις-μισθοί Εργάνη / Κενές Θέσεις ΔΥΠΑ 
Συστάδες δυναμικών δεξιοτήτων που απαιτούνται… για τη μετάβαση από ένα επάγγελμα μεσαίων δεξιοτήτων σε άλλο υψηλών δεξιοτήτων
Με τη συνεργασία και καθοριστική συμβολή του Βάιου Κώτσιου



Δυναμικές Μεσαίες Δεξιότητες – Μεταφορά & Αποθήκευση

• Παρακολούθηση ύψους αποθεμάτων
• Αξιολόγηση του βαθμού χρήσης των αποθεμάτων και καθορισμός των αναγκαίων παραγγελιών.

• Τήρηση αρχείου παράδοσης εμπορευμάτων
• Τήρηση αρχείου παράδοσης προϊόντων. Αναφορά αποκλίσεων για τον έλεγχο των δαπανών, προκειμένου 

για την τήρηση των ορθών επιπέδων αποθέματος.

• Διασφάλιση της ικανοποίησης πελατών
• Αντιμετώπιση των προσδοκιών των πελατών με επαγγελματισμό, προβλέποντας και ικανοποιώντας τις 

ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Ευέλικτη παροχή υπηρεσίας στους πελάτες ώστε να εξασφαλίζεται η 
ικανοποίηση και η αφοσίωσή τους.

• Διεκπεραίωση διαδικασιών επιστροφής προϊόντων
• Διευθέτηση των ερευνών πελατών για επιστροφές, αλλαγές εμπορευμάτων, επιστροφές χρημάτων ή 

προσαρμογές λογαριασμών. Τήρηση των οργανωτικών κατευθυντήριων γραμμών κατά τη διάρκεια αυτής 
της διαδικασίας.

• Σχεδιασμός διαδικασιών μετά την πώληση
• Σύναψη συμφωνίας με τον πελάτη σχετικά με την παράδοση, ετοιμασία και παράδοση των αγαθών, λήψη 

κατάλληλων μέτρων με σκοπό την ασφαλή παράδοση.



Δυναμικές Υψηλές Δεξιότητες –Ενημέρωση & Επικοινωνία 

• Παρακολούθηση των επιδόσεων του συστήματος
• Μέτρηση της αξιοπιστίας και των επιδόσεων του συστήματος πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ενσωμάτωση των 

εξαρτημάτων και κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος. Επιλογή και χρήση εργαλείων και τεχνικών 
παρακολούθησης των επιδόσεων, όπως ειδικά λογισμικά.

• Εντοπισμός αδύναμων σημείων συστημάτων τπε
• Ανάλυση του συστήματος και της αρχιτεκτονικής του δικτύου, των στοιχείων υλικού και λογισμικού και των δεδομένων, 

προκειμένου να εντοπίζονται τα αδύναμα σημεία και η ευαλωτότητα σε παρεισφρήσεις ή επιθέσεις.

• Διαχείριση μετάπτωσης από πεπαλαιωμένα συστήματα σε νεώτερα συστήματα τπε
• Επίβλεψη της διαδικασίας μετάπτωσης από πεπαλαιωμένο (απαρχαιωμένο σύστημα) σε νεώτερο σύστημα με τη 

χαρτογράφηση, τη διασύνδεση, τη συγχώνευση, την τεκμηρίωση και τον μετασχηματισμό δεδομένων.

• Ανάλυση συστήματος τπε
• Μελέτη της δραστηριότητας και των επιδόσεων των συστημάτων πληροφοριών με σκοπό τη μοντελοποίηση της χρήσης και 

των αδυναμιών τους, τον προσδιορισμό του σκοπού, της αρχιτεκτονικής και των υπηρεσιών τους και την ανακάλυψη 
λειτουργιών και διαδικασιών για την υλοποίησή τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τον τομέα των τπε
• Παροχή συμβουλών σχετικά με τις κατάλληλες λύσεις στον τομέα των ΤΠΕ, επιλέγοντας εναλλακτικές λύσεις και 

βελτιστοποιώντας τις αποφάσεις, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους δυνητικούς κινδύνους, τα οφέλη και τον συνολικό 
αντίκτυπο στους επαγγελματίες πελάτες.



Αύξηση ανταγωνιστικότητας: 
όχι μέσω συμπίεσης μισθών…

…αλλά μέσω υψηλότερης παραγωγικότητας και προστιθέμενης αξίας

Νέο παραγωγικό πρότυπο: 
όχι μέσω αλλαγής κλάδων… 

…αλλά μέσω ανάπτυξης της παραγωγικής διαδικασίας

Ενσωμάτωση υψηλής τεχνογνωσίας    

Κατανομή θέσεων εργασίας ανά επίπεδο δεξιοτήτων
Δεδομένα Eurostat-ILO

Προβλήματα και υποθέσεις



Δεξιότητες και ευημερία

.

Η ισχυρή και στατιστικά σημαντική συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στην ευημερία μιας χώρας και στο μερίδιο των θέσεων εργασίας υψηλών 
δεξιοτήτων στις χώρες της Ευρωζώνης διαφαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί (Συσχέτιση Pearson 0,745 και σημαντικότητα σε επίπεδο 0,01).
Ο δείκτης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (PPS), υπολογίζεται με βάση το 100 ως μέσο όρο της ΕΕ27 το 2020 (βλ. 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00114/default/table?lang=en).

Κατά κεφαλήν

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00114/default/table?lang=en


Η ισχυρή και στατιστικά σημαντική συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στους μισθούς μιας χώρας και στο μερίδιο των θέσεων εργασίας υψηλών δεξιοτήτων στις χώρες 
της Ευρωζώνης διαφαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί (Συσχέτιση Pearson 0,747 και σημαντικότητα σε επίπεδο 0,01). Μέσος ετήσιος μισθός πλήρους 
απασχόλησης. Πηγή: Eurostat Database [NAMA_10_FTE__custom_4232263]
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Επαγγέλματα και δεξιότητες
3 επίπεδα δεξιοτήτων, κατά ILO (International Standard Classification of Occupations: Structure, group definitions and correspondence tables. Geneva, 
2012, pp. 12-13): υψηλό, μέτριο, χαμηλό. Τα επίπεδα ορίζονται με βάση:

- τη φύση της εργασίας που εκτελείται
- το απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης (κατά ISCED-97)
- την απαιτούμενη κατάρτιση (on the job) και εμπειρία

Τα επαγγέλματα που ταξινομούνται με 
αύξοντα αριθμό που ξεκινάει από 1,2 ή 3 
είναι επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων 
(απαιτούν συνήθως τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και άσκηση πολύπλοκων 
δεξιοτήτων), από 4,5,6,7 και 8, μεσαίων
δεξιοτήτων (απαιτούν συνήθως έως 
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και 
αφορούν την παροχή προσωπικών 
υπηρεσιών), και από 9 χαμηλών
δεξιοτήτων (ανειδίκευτη εργασία).



Μείγμα δεξιοτήτων, Ελλάδα-Ευρωζώνη

Πηγή: Eurostat
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Εξελικτικές τάσεις

Πηγή: Eurostat

2021: αμετάβλητη



Δεξιότητες και Περιφέρειες

Πηγή: Eurostat

Θέσεις εργασίας υψηλών δεξιοτήτων



Δεξιότητες, προσόντα και απασχόληση

Πηγή: Eurostat
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Δεξιότητες και κλάδοι

Πηγή: Eurostat
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Παρατηρήσεις

• Συγκριτικά με την Ευρωζώνη, η Ελλάδα έχει σχετικά χαμηλό ποσοστό απασχολούμενων σε θέσεις 
υψηλών δεξιοτήτων (32-43%). Η διαφορά αυτή παραμένει αμείωτη στο χρόνο

• Η Ελλάδα και η Ευρωζώνη έχουν το ίδιο ποσοστό αποφοίτων 3βάθμιας των 15-64 ετών (30%)

• Σχετικά λίγοι απόφοιτοι 3βάθμιας απασχολούνται σε θέσεις υψηλών δεξιοτήτων (66-77%)

• Σχετικά λίγοι απόφοιτοι 2βάθμιας απασχολούνται σε θέσεις υψηλών δεξιοτήτων  (13-29%)

• Το γενικό επίπεδο δεξιοτήτων δεν είναι απόρροια μόνο της κλαδικής διάρθρωσης της 
οικονομίας, αλλά ιδίως της επαγγελματικής διάρθρωσης των κλάδων:

Η Δανία ευημερεί σε σχέση με την Ελλάδα παρά το γεγονός ότι… 

Στη Δανία ο κλάδος της Μεταποίησης συγκεντρώνει περίπου το ίδιο μερίδιο της 
απασχόλησης με την Ελλάδα (11% έναντι 10%). Αλλά…

Στη Δανία το 45% των θέσεων εργασίας στη Μεταποίηση είναι θέσεις υψηλών δεξιοτήτων 
όταν στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσό είναι μόλις 22%.

Παραγωγικό πρότυπο: Δεν είναι απλά το τι παράγεις αλλά το πώς ή πόσο καλά το 
παράγεις.



Συμπεράσματα
Η Ελλάδα υστερεί στη δημιουργία θέσεων που απαιτούν υψηλές δεξιότητες (βλ. και PIAAC, DESI, ESI-CEDEFOP 
- Έκθεση ΚΑΝΕΠ). Το γεγονός αυτό θα μπορούσε, θεωρητικά, να οφείλεται κυρίως:

(α) στον στρατηγικό προσανατολισμό των ελληνικών επιχειρήσεων σε παραγωγή 
προϊόντων/παροχή υπηρεσιών σχετικά χαμηλής προστιθέμενης αξίας

(β) στην έλλειψη εργατικού δυναμικού υψηλών προσόντων και δεξιοτήτων ή 

(γ) στην αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος να παρέχει γνώσεις και δεξιότητες όχι μόνο 
υψηλού επιπέδου αλλά συνάμα σύγχρονες και επικαιροποιημένες. 

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενισχύουν το ενδεχόμενο (α) και αποδυναμώνουν το ενδεχόμενο (β). 

Παραμένει ωστόσο ανοιχτό και το ενδεχόμενο (γ), ως κάποια εξήγηση για το (α): η απροθυμία των ελληνικών
επιχειρήσεων να προσλαμβάνουν περισσότερους εργαζόμενους με υψηλά προσόντα θα μπορούσε να
συνδέεται με τις υψηλού επιπέδου μεν αλλά ενδεχομένως παρωχημένου περιεχομένου γνώσεις και
δεξιότητες που παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα στο εργατικό δυναμικό.

Με δεδομένο ότι η σχέση προσφοράς-ζήτησης εργασίας είναι, όπως πολλά πράγματα, διαλεκτική, η
μετάβαση προς ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, με ένα νέο μείγμα δεξιοτήτων, απαιτεί σημαντικές
παρεμβάσεις και στα δύο σκέλη: θα πρέπει το εκπαιδευτικό σύστημα – ιδίως η μεταδευτεροβάθμια
εκπαίδευση – να επενδύσει στην ανανέωση και αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, και θα πρέπει οι
επιχειρήσεις να αλλάξουν προσανατολισμό και να οδηγηθούν στο να επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό,
και στη δημιουργία περισσότερων θέσεων υψηλών δεξιοτήτων.
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