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Η επιστημονική ομάδα που συνέταξε και υπογράφει την 316 σελίδων έκθεση 

αποτελείται από τον Σ. Γαβρόγλου (Διευθυντή Ενεργητικών Πολιτικών και 

Διεθνών Δικτύων - επιστημονικό υπεύθυνο) και τον/τις Βάιο Κώτσιο, Βασιλική 

Κρομμύδα, Μαριάνθη Μαχαιρά (μέλη της ομάδας έργου).

Η Έκθεση Αποτελεσμάτων 2017 του ΕΙΕΑΔ περιλαμβάνει δεδομένα και ευρήματα 

στις ακόλουθες ενότητες:

 ▶ Παρουσίαση δεδομένων της αγοράς εργασίας

 h  Απασχόληση (απασχολούμενοι ανά επαγγελματική κατηγορία, ανά κλάδο 
και ανά εκπαιδευτικό επίπεδο)

 h  Νέες θέσεις εργασίας ανά κλάδο, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, 
Επάγγελμα και Δήμο

 h  Ανεργία 

 h  Επιχειρηματική δραστηριότητα

 ▶  Αναλύσεις μεγεθών της αγοράς εργασίας

 h Δυναμισμός επαγγελμάτων και κλάδων

 h  Χαρακτηριστικά επαγγελματικών κατηγοριών

 h  Ιεράρχηση θέσεων εργασίας στις Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες 
και Δήμους

 h  Δεξιότητες (επίπεδα δεξιοτήτων, κενές θέσεις εργασίας

 h  Έρευνα πεδίου σε επιχειρήσεις

 ▶ Αναλύσεις απασχόλησης ανά επάγγελμα και κλάδο, ιεράρχηση νέων θέσε-

ων εργασίας ανά επάγγελμα, μεταβολές μισθωτής εργασίας ανά επάγγελμα, 

θέσεις εργασίας στους Δήμους, εγγεγραμμένη ανεργία και ενεργή επιχειρη-

ματική δραστηριότητα για κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Αξιοσημείωτη καινοτομία της παρουσίασης της Έκθεσης αποτελεί το γεγονός ότι 

οι εκροές του Μηχανισμού παρουσιάζονται με τη μορφή διαδραστικών πινάκων. 

Αυτό σημαίνει ότι ο αναγνώστης μπορεί να επιλέξει τον κάθε σύνδεσμο ανά θέμα 

που αναφέρεται στην Έκθεση και να μεταβεί στο σχετικό δικτυακό τόπο όπου σε 

περιβάλλον εικονοποίησης δεδομένων (συγκεκριμένα του λογισμικού Tableau) 

μπορεί να αναζητήσει δεδομένα της επιλογής του. 
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Βασικά δεδομένα και ευρήματα της 
Έκθεσης αποτελεσμάτων 2017 του ΕΙΕΑΔ

Αξιοσημείωτα θέματα που περιλαμβάνονται στη Έκθεση Αποτελεσμάτων 2017 

ενδεικτικά είναι:

Πολυπληθή επαγγέλματα: Το επάγγελμα με το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων 

στο σύνολο της χώρας από το 2011 μέχρι το 2017, με εξαίρεση το 2013, είναι 

οι Πωλητές σε καταστήματα (που περιλαμβάνει Καταστηματάρχες,  Επόπτες 

καταστημάτων και Βοηθούς πωλήσεων). Το δεύτερο σε αριθμό εργαζομένων (και 

πρώτο το 2013) ήταν οι Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά (επάγγελμα 

που περιλαμβάνει Καλλιεργητές σε ανοικτούς αγρούς και καλλιεργητές λαχανικών, 

Καλλιεργητές δένδρων και θάμνων, Καλλιεργητές κηπευτικών, ανθέων και 

φυτωρίων, Γεωργούς μεικτών εκμεταλλεύσεων). Τις επόμενες θέσεις σε σχέση 

με τον αριθμό των απασχολούμενων τις καταλαμβάνουν οι Υπάλληλοι γενικών 

καθηκόντων, οι Σερβιτόροι, και οι Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και 

γραφείων.

Όσον αφορά στους κλάδους με μεγάλη απασχόληση: Οι κλάδοι οικονομικής 

δραστηριότητας με τον μεγαλύτερο αριθμό απασχολουμένων είναι (1) Καλλιέργεια 

μη πολυετών φυτών, (2) Κρατικής διοίκησης, οικονομικής και κοινωνικής 

πολιτικής και (3) Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα.

Αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολουμένων παρατηρείται ότι 

το β’ τρίμηνο του 2017, οι περισσότεροι απασχολούμενοι διαθέτουν απολυτήριο 

μέσης εκπαίδευσης (1.309.267) και ακολουθούνται από τους απασχολούμενους 

με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (1.168.214). Οι απασχολούμενοι με 

απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης αν και εμφανίζονται με μεγάλο αριθμό το 

2011β (699.230) στη συνέχεια μειώνονται συστηματικά και συνολικά οδηγούνται 

σε μείωση κατά το ήμισυ το 2017β (390.649). 

Σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν την περίοδο 2014-

2017 στο σύνολο της χώρας παρατηρούμε ότι το 2014 πραγματοποιήθηκαν 

1.566.138 προσλήψεις, το 2015 1.809.552, το 2016 2.142.974 και το 2017 

2.400.398 προσλήψεις. Αντιστοίχως, οι απολύσεις-αποχωρήσεις του 2014 

ανήλθαν σε 1.467.017, το 2015 σε 1.709.852, το 2016 ήταν 2.006.714 και το 



Ενημερωτικο Σημειωμα4

2017 2.256.853. Οι καθαρές νέες θέσεις εργασίας ήταν 99.121 το 2014, 99.700 

το 2015, 136.260 το 2016 και 143.545 το 2017. Το ισοζύγιο προσλήψεων-

απολύσεων που εμφανίζεται θετικό από το 2014 μέχρι σήμερα, παρουσιάζει 

διαχρονικά την υψηλότερη τιμή (περισσότερες προσλήψεις) τους μήνες Μάιο και 

Ιούνιο και τη χαμηλότερη (περισσότερες απολύσεις / αποχωρήσεις) τον Οκτώβριο 

κάθε έτους, πιθανότατα λόγω εποχικότητας ειδικά στον τομέα του τουρισμού. 

Αναφορικά με την εγγεγραμμένη ανεργία, σύμφωνα με τα στοιχεία του 

ΟΑΕΔ για την 31η Δεκεμβρίου 2017 για το σύνολο της χώρας, προκύπτει ότι 

οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανέρχονταν σε 1.070.668, με το 82,18% αυτών να 

αναζητούν εργασία και το 61,87% να είναι γυναίκες. Σχετικά με το εκπαιδευτικό 

επίπεδο οι άνεργοι είναι κυρίως απόφοιτοι δευτεροβάθμιας (38,05%) και 

πρωτοβάθμιας (31,85%) εκπαίδευσης ενώ οι περισσότεροι εντάσσονται στην 

ηλικιακή ομάδα 35-49 ετών (39,19%) και 50-64 ετών (30,37%). Παράλληλα, η 

διάρκεια ανεργίας καταγράφεται για το 52,16% αυτών σε λιγότερο από ένα έτος, 

ενώ για το 47,84% των ανέργων σε περισσότερο από ένα έτος (μακροχρόνια 

άνεργοι). Όσον αφορά το προηγούμενο επάγγελμα οι περισσότεροι εργάζονταν 

ως Λοιποί υπάλληλοι γραφείου (11,30%) και Πωλητές σε καταστήματα (7,83%), 

ενώ οι περισσότεροι προσδοκούν να επανενταχθούν στα ίδια ή σε σχετικά 

επαγγέλματα δηλαδή κατά σειρά Λοιποί υπάλληλοι γραφείου, Πωλητές σε 

καταστήματα, Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες και 

Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποιητικών βιομηχανιών.

Αναφορικά με την παράμετρο της ενεργής επιχειρηματικότητας οι εγγραφές 

στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο νέων επιχειρήσεων για το σύνολο της χώρας 

παρουσιάζουν μείωση το 2015 (53.008) σε σχέση με το 2014 (59.153), ενώ το 

2016 σημειώνεται αξιοσημείωτη αύξηση (65.592). Η βασική νομική μορφή των 

νέων επιχειρήσεων της συγκεκριμένης περιόδου είναι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές 

Εταιρείες (ΙΚΕ) (51,82% του συνόλου των νέων επιχειρήσεων το 2016).

Αναφορικά με το δυναμισμό των επαγγελματικών κατηγοριών, δηλ. τις 

διαχρονικές μεταβολές του όγκου της απασχόλησης, για το σύνολο της χώρας, 

παρέχονται δεδομένα για τα β’ τρίμηνα των ετών 2013-2017. Τον υψηλότερο 

δυναμισμό παρουσιάζουν κατά σειρά οι Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, οι 

Πωλητές σε καταστήματα, οι Σερβιτόροι και οι Βοηθοί παρασκευής τροφίμων. 

Μέσο δυναμισμό παρουσιάζουν οι Άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας, οι 
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Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής, οι Παιδοκόμοι 

και βοηθοί δασκάλων και οι Εργάτες μεταποίησης. Τέλος, ο μεγαλύτερος αριθμός 

επαγγελμάτων καταγράφεται στις κατηγορίες χαμηλού δυναμισμού. 

Το ίδιο ισχύει αναφορικά και με το δυναμισμό των κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας, όπου οι περισσότεροι κλάδοι εμφανίζουν χαμηλό δυναμισμό. 

Όπως θα ήταν άλλωστε αναμενόμενο, κλάδοι και επαγγέλματα που συνδέονται 

με τον τουρισμό εμφανίζουν αύξουσα δυναμική. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

το δυναμικότερο επάγγελμα στην Ελλάδα είναι οι Σερβιτόροι. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει επίσης ότι οι Πωλητές είναι τόσο το πολυπληθέστερο επάγγελμα, 

όσο και ένα επάγγελμα με αυξανόμενο δυναμισμό. Ο αριθμός απασχολούμενων 

στην επαγγελματική κατηγορία των Πωλητών είναι υψηλός όπως και η απόλυτη 

μεταβολή των απασχολούμενων, ενώ ο μισθός και το ποσοστό αναπλήρωσης 

αξιολογούνται ως χαμηλά. Ως προς το επάγγελμα των Σερβιτόρων, το ποσοστό 

των ανέργων/απασχολούμενων στο επάγγελμα αυτό αξιολογείται ως μέσο, 

όπως και ο αριθμός των απασχολούμενων, ενώ η απόλυτη μεταβολή των 

απασχολούμενων είναι υψηλή. Ο μισθός κρίνεται ως χαμηλός και το ποσοστό 

προσωρινής απασχόλησης είναι υψηλό. Πρόκειται για ένα επάγγελμα με 

αξιοσημείωτη δυναμική, αλλά και με αυξημένο το φαινόμενο της εποχικότητας.

Η Έκθεση Αποτελεσμάτων 2017 του ΕΙΕΑΔ παρουσιάζει για πρώτη φορά 

ευρήματα σχετικά με τα επίπεδα δεξιοτήτων με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο 

των απασχολουμένων. Κατανέμοντας τους απασχολούμενους σε τέσσερα 

επίπεδα δεξιοτήτων αναλόγως του εκπαιδευτικού τους επιπέδου (1ο επίπεδο 

= χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο = χαμηλές δεξιότητες - 4ο επίπεδο – υψηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο = υψηλές δεξιότητες) εκτιμά ότι στην ελληνική αγορά 

εργασίας υπερισχύουν αριθμητικά οι απασχολούμενοι με 2ο επίπεδο δεξιοτήτων 

(medium skilled- σχετικά απλές δεξιότητες) και έπονται οι απασχολούμενοι με 

4ο επίπεδο δεξιοτήτων (high skilled- υψηλά τυπικά προσόντα) οι οποίοι ωστόσο 

αποτελούν σχεδόν το 1/3 του αριθμού των απασχολούμενων σε σχέση με το 2ο 

επίπεδο. Το 4ο επίπεδο υψηλών δεξιοτήτων διατηρείται διαχρονικά (2011-2017) 

στα ίδια επίπεδα. Επίσης, το 3ο επίπεδο δεξιοτήτων (medium skilled, κυρίως 

μετα- δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση και σχετικά υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο) δεν εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις ενώ το 2017 εμφανίζει το μικρότερο 

αριθμό απασχολούμενων. Το 1ο επίπεδο δεξιοτήτων (χαμηλές δεξιότητες) έχει την 
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πιο περιορισμένη συμμετοχή στην αγορά εργασίας διαθέτοντας τους λιγότερους 

απασχολούμενους σε σχέση με τα υπόλοιπα επίπεδα και παρουσιάζει πτωτική 

πορεία από το 2011 έως το 2013, ενώ από τότε μέχρι και το 2017 σημειώνει 

ανοδική πορεία. Αξιοσημείωτο δεδομένο είναι ότι οι απασχολούμενοι με 

απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης αν και εμφανίζονται με μεγάλο αριθμό 

το 2011 στη συνέχεια μειώνονται και συνολικά οδηγούνται σε μείωση κατά το 

ήμισυ το 2017 (σε σχέση με το 2011).

Επιπλέον, το ΕΙΕΑΔ πραγματοποίησε, την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2017, 

πιλοτική έρευνα σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων σε δύο Περιφέρειες της 

χώρας (Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα). Η εν λόγω ποσοτική έρευνα διερεύνησε 

κυρίως τις αναντιστοιχίες οριζοντίων δεξιοτήτων, τις κενές θέσεις εργασίας και 

την επένδυση στην καινοτομία. Τα βασικά ευρήματα αυτής της έρευνας ήταν: 

(α) Το 70% των επιχειρήσεων διατηρεί τις ίδιες θέσεις εργασίας σε σχέση με 

το προηγούμενο τρίμηνο και δεν αναμένεται να τις αυξήσει (β) το μεγαλύτερο 

ποσοστό των επιχειρήσεων (3 στις 4) δεν έχει αντιμετωπίσει δυσκολία στην 

κάλυψη κενών θέσεων εργασίας (γ) η διαφοροποίηση του προϊόντος και η 

επένδυση στην καινοτομία είναι χαμηλή και (δ) ως προς με την αναντιστοιχία 

δεξιοτήτων (διαφορά μεταξύ τού πόσο αναγκαία είναι μια δεξιότητα και του 

κατά πόσο την διαθέτουν οι εργαζόμενοι), οι Οργανωτικές Ικανότητες- Δεξιότητες 

κυριαρχούν στις διαφοροποιήσεις των αξιολογήσεων των ερωτώμενων 

(εργοδότες ή διαχειριστές επιχειρήσεων) και έπονται η Επίλυση Προβλημάτων 

και η Πρωτοβουλία και Επιχειρηματικότητα.

Σχολιασμός επιμέρους σημείων της 
Έκθεσης Αποτελεσμάτων 2017 του ΕΙΕΑΔ.

Η Έκθεση Αποτελεσμάτων 2017 του ΕΙΕΑΔ δείχνει ότι ο Μηχανισμός Διάγνωσης 

Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, όσον αφορά το ρόλο και το έργο του ΕΙΕΑΔ ως 

επιστημονικού υπεύθυνου φορέα του Μηχανισμού, εισέρχεται σε μια περίοδο 

εξομάλυνσης και ωριμότητας ως προς τη συγκέντρωση, διαχείριση και δημό-

σια παρουσίαση δεδομένων από τις τέσσερεις βασικές πηγές ΕΛΣΤΑΤ, ΕΡΓΑΝΗ, 

ΟΑΕΔ και ΓΕΜΗ.
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Πρόκειται για μια αξιόλογη επιστημονική εργασία που μπορεί να αξιοποιηθεί από 

όλες τις πλευρές της δομής της απασχόλησης στην Ελλάδα (εργαζόμενοι, άνερ-

γοι, εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι), αλλά και από τη δημόσια διοίκηση, για την 

περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων και κυρίως για τη εξαγωγή συμπερασμάτων 

που θα διαμορφώσουν τις πολιτικές για θέματα τόσο της αγοράς εργασίας όσο 

και της εκπαίδευσης – επαγγελματικής κατάρτισης.

Είναι -εάν όχι η πρώτη φορά- σίγουρα από τις λίγες φορές που υπάρχουν συγκε-

ντρωμένα τόσα δεδομένα για πλειάδα θεμάτων της αγοράς εργασίας. Και κυρίως 

αυτά τα δεδομένα (α) παρέχονται στη διάθεση των ερευνητών και μελετητών για 

περεταίρω επεξεργασία και ανάλυση και (β) φαίνεται να έχουν παραχθεί και συ-

ντεθεί από πρωτογενή έρευνα ή από διαχείριση άλλων διαθέσιμων πρωτογενών 

ή δευτερογενών δεδομένων σύμφωνα με τις αρχές της εγκυρότητας και αξιοπι-

στίας της επιστημονικής έρευνας. Η λεπτομερέστερη αναφορά των ερευνητικών 

και μεθοδολογικών παραδοχών, ιδίως για τις συνθήκες διεξαγωγής των ποσοτι-

κών ερευνών κτλ, θα συνέβαλε στην πληρέστερη απόδειξη ότι πρόκειται για ένα 

επιστημονικά τεκμηριωμένο και καθολικά αξιόπιστο ερευνητικό προϊόν.

Η αξιοπιστία των βασικών δεδομένων έχει βελτιωθεί, ωστόσο υπάρχει ανάγκη 

για ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο και ποιοτική βελτίωση. Ειδικά στην περίπτωση 

των δεδομένων που παρέχονται από το ΓΕΜΗ και είναι σχεδόν τα μόνα που προ-

σφέρουν πληροφορίες για τις συνθήκες και τις εξελίξεις στον τομέα των επιχει-

ρήσεων (πλην των ad hoc ερευνών και κάποιων δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ).

Παρότι οι εργασίες της παρουσίασης των δεδομένων και της συμπερασματολο-

γίας δεν μπορούν να διαχωριστούν ρητά, το έργο της εξαγωγής συμπερασμάτων 

προφανώς δεν ταυτίζεται με την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων και εναπό-

κειται στον κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή ή φορέα να ερμηνεύσει τα δεδομένα 

και να εξάγει πορίσματα και προτάσεις προς την πολιτεία και τους ενδιαφερομέ-

νους φορείς. Οι εκθέσεις του ΕΙΕΑΔ είναι επιστημονικές εκθέσεις και όχι η έκφρα-

ση των στρατηγικών και των πολιτικών της χώρας για τις προοπτικές της δομής 

της απασχόλησης ή για τον προσανατολισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων 

που αναπτύσσουν και μεταδίδουν  επαγγελματικές δεξιότητες. Το ΕΙΕΑΔ –ορθώς 

μάλλον- αποφεύγει να επεκταθεί ιδιαιτέρως στις συμπερασματικές συνέπειες της 

παρουσίασης των βασικών δεδομένων και ευρημάτων. Όντως, οι εκθέσεις του 

ΕΙΕΑΔ χρειάζεται να παρουσιάζουν το διαθέσιμο εμπειρικό υλικό αποφεύγοντας 
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να κάνουν μελλοντολογία ή βιαστική τεκμηρίωση ή -ακόμα χειρότερα- επιστημο-

νικοφανή δικαιολόγηση υφιστάμενων πολιτικών.

Στο πλαίσιο του ερμηνευτικού διαλόγου για μερικά από τα ευρήματα της έκθεσης 

σημειώνουμε τα εξής:

Η έκθεση αποτελεσμάτων 2017 του ΕΙΕΑΔ επιβεβαιώνει, μεταξύ άλλων, δύο καί-

ρια χαρακτηριστικά της ελληνικής δομής απασχόλησης, τα οποία το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

έχει επισημάνει και υπογραμμίσει και στο παρελθόν. 

Το πρώτο είναι ότι σε αντίθεση με την εκπεφρασμένη έντονη διάθεση της πλειο-

νότητας των Ελλήνων πολιτών για απόκτηση υψηλού επιπέδου γνώσεων, δεξιο-

τήτων και προσόντων (για παράδειγμα η Ελλάδα βρέθηκε το 2016 πάνω από τον 

κοινό Ευρωπαϊκό στόχο για συμμετοχή του 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με περίπου 42% από 27% το 2006), η ελληνική 

οικονομική δομή παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών δεν προσφέρει 

σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας που προϋποθέτουν γνώσεις και δεξιότητες 

υψηλού επιπέδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως δείχνει η έκθεση του ΕΙΕΑΔ τα 

πολυπληθέστερα επαγγέλματα είναι οι Πωλητές σε καταστήματα, οι Καλλιεργητές 

προσανατολισμένοι στην αγορά, οι Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, οι Σερβιτόροι 

και οι Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων. Πρόκειται, όπως 

αναφέρει η έκθεση, για επαγγέλματα που δεν προϋποθέτουν κατά παράδοση 

υψηλά τυπικά προσόντα, αλλά κάποιας μορφής πρακτική εξειδίκευση και κυρίως 

συγκεκριμένες οριζόντιες- εγκάρσιες δεξιότητες. Προς άρση κάθε πιθανής παρα-

νόησης χρειάζεται να επισημάνουμε με έμφαση ότι το προαναφερόμενο σχόλιο 

δεν συνιστά αξιολόγηση των επαγγελμάτων καθαυτών. Δεν υπάρχουν «καλά» 

και «κακά» ή «ανώτερα» και «κατώτερα» επαγγέλματα. Όλες οι επαγγελματικές 

ειδικότητες χρειάζονται σε μια κοινωνία και στηρίζουν τις επιμέρους κλαδικές 

οικονομικές δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, η εστίαση, η μεταποίηση κτλ. οι 

οποίες παρέχουν το αναγκαίο εισόδημα στα άτομα και τις οικογένειες. Το σχόλιο 

αφορά τη γενική δομή της απασχόλησης και τα περιεχόμενα της επιχειρηματικό-

τητας στην Ελλάδα που αδυνατεί να προσφέρει θέσεις εργασίας για ικανοποι-

ητικό αριθμό ατόμων με δεξιότητες αποφοίτων ΑΕΙ ή άλλων κατόχων υψηλών 

προσόντων. Οι συνέπειες  είναι η «διαρροή εγκεφάλων» (brain drain), η υποα-

ξιοποίηση των ταλέντων και των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και 
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η διαστρέβλωση της αγοράς εργασίας μέσα από φαινόμενα υπερεκπαίδευσης – 

υποεκπαίδευσης (Βεργίδης, 2007) (βλ. για παράδειγμα το φαινόμενο της αναντι-

στοιχίας δεξιοτήτων που προκαλείται όταν πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας που κανονικά αντιστοιχούν σε άλλα, χαμηλότε-

ρα εκπαιδευτικά επίπεδα).

Το δεύτερο εύρημα της πιλοτικής ποσοτικής έρευνας επιχειρήσεων (ΕΙΕΑΔ, 

2018), το οποίο συνάδει και με τα ευρήματα της Γενικής Έρευνας Εργοδοτών που 

υλοποίησε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΕΤΑΜ ΑΕ, 2015) τον Οκτώβριο 2015 

σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα των άλλων εργοδοτικών φορέων ΣΕΒ, ΕΣΕΕ και 

ΣΕΤΕ, και που έρχεται σε αντίθεση με τους προσφιλής –αλλά ατεκμηρίωτους- 

ισχυρισμούς  διεθνών ερευνητικών κέντρων και πολυεθνικών εταιριών προώ-

θησης της απασχόλησης που ισχυρίζονται ότι μεγάλο ποσοστό των ελληνικών 

επιχειρήσεων αναζητεί για να προσλάβει εργαζόμενους και δεν βρίσκει λόγω έλ-

λειψης των κατάλληλων δεξιοτήτων / προσόντων. Η έκθεση ΕΙΕΑΔ αποδεικνύει 

ότι λιγότερο από το 25% των επιχειρήσεων δηλώνει την ύπαρξη κενών θέσεων 

εργασίας (ας λάβουμε μάλιστα υπόψη ότι οι ερωτώμενοι περί κενών θέσεων ερ-

γασίας εργοδότες έχουν την τάση να μεγεθύνουν τις ανάγκες τους χωρίς πάντοτε 

να αναφέρονται σε πραγματικά ενεργή ζήτηση εργαζομένων δηλ. σε κενή θέση 

που εάν δεν καλυφθεί δεν λειτουργεί πλήρως η επιχείρηση), χωρίς μάλιστα να 

επισημαίνονται σαφώς οι λόγοι για τους οποίους αυτές οι θέσεις δεν μπορούν να 

καλυφθούν και φυσικά οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού δεν αποτελούν 

τον μόνο λόγο μη ανεύρεσης προσωπικού.

Η τρέχουσα έκθεση του ΕΙΕΑΔ αναφέρεται για πρώτη φορά σε δεξιότητες. Ωστό-

σο, με την έννοια δεξιότητες δεν παραπέμπει προφανώς σε συγκεκριμένες ειδικές 

επαγγελματικές ή κοινωνικές, διαπροσωπικές και άλλες γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες, αλλά κυρίως στην -κατά τεκμήριο- συνάφεια μεταξύ δεξιοτήτων των 

ατόμων και επιπέδου εκπαίδευσης. Οι τέσσερεις «ζώνες» δεξιοτήτων στις οποίες 

αναφέρεται η έκθεση του ΕΙΕΑΔ αφορούν γενικά επίπεδα -όχι όμως συγκεκριμέ-

να περιεχόμενα- δεξιοτήτων (π.χ. απόφοιτος ΑΕΙ = υψηλές δεξιότητες, απόφοι-

τος υποχρεωτικής εκπαίδευσης = χαμηλές δεξιότητες). Ωστόσο η πληροφορία 

αυτή, παρά την αναμφίβολη αξία της σε κάποιες περιπτώσεις (σε επίπεδο γενικής 

πολιτικής) π.χ. άτομα με υψηλές δεξιότητες (με όρους υψηλού εκπαιδευτικού 

επιπέδου) να εργάζονται σε θέσεις εργασίας που δεν απαιτούν υψηλό επίπεδο 
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δεξιοτήτων, δεν μπορεί να αναφερθεί σε συστοιχίες δεξιοτήτων συγκεκριμένων 

επαγγελμάτων ή θέσεων εργασίας, κάτι που είναι απαραίτητο ως πληροφορία 

για το εκπαιδευτικό σύστημα που επιδιώκει να ελέγχει την ισχύ των διατυπωμέ-

νων στα εκπαιδευτικά προγράμματα γνώσεων και δεξιοτήτων και να επικαιροποι-

εί τα μαθησιακά περιεχόμενα. Όπως έχουμε επισημάνει και άλλες φορές, το έργο 

του ΕΙΕΑΔ εστιάζεται κυρίως στη διερεύνηση της εξέλιξης των επαγγελμάτων και 

των ποσοτικών μεγεθών της εργασίας, της ανεργίας και της επιχειρηματικότη-

τας. Η πραγματική και συγκεκριμένη διάγνωση αναγκών γνώσεων και δεξιοτήτων  

μπορεί να γίνει μόνο με ποιοτικές μελέτες ανά τομέα – κλάδο της οικονομίας και 

ανά επάγγελμα / ειδικότητα.

Επίσης, η χρήση του όρου δεξιότητες στην έκθεση του ΕΙΕΑΔ τείνει να αφορά 

σχεδόν αποκλειστικά τις οριζόντιες δεξιότητες. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι 

τα αποτελέσματα της πιλοτικής ποσοτικής έρευνας ΕΙΕΑΔ (2017) δεν έχουν δι-

αφοροποιηθεί σημαντικά από αυτά που προέκυψαν από την γενική έρευνα ερ-

γοδοτών του 2015. Ακόμη, με την ευκαιρία αυτής της παρουσίασης θεωρούμε 

αναγκαίο να επαναφέρουμε το θέμα της ανάγκης για καλύτερη εννοιολόγηση 

των επιπέδων και των κατηγοριών δεξιοτήτων και της επεξεργασίας και υιοθέτη-

σης μιας πιο ενημερωμένης και σύγχρονης τυπολογίας δεξιοτήτων με τη μορφή 

του μίγματος διαφορετικών ειδών δεξιοτήτων όπως βασικές ικανότητες, ειδικές 

επαγγελματικές (τεχνικές), κοινωνικο-συναισθηματικές, προσωπικά χαρακτηρι-

στικά κ.ο.κ. 

Τέλος, επαναλαμβάνουμε την πρόταση για πιο συστηματική επιστημονική συνερ-

γασία του ΕΙΕΑΔ με τα Ινστιτούτα των θεσμικών κοινωνικών εταίρων και με άλλα 

ερευνητικά κέντρα με σκοπό τον εμπλουτισμό των διαθέσιμων δεδομένων και 

κυρίως την αποτελεσματική μετάβαση στις αναγκαίες προτάσεις πολιτικής.
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