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Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2017 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Κοιτάζοντας προς το μέλλον: πρόβλεψη δεξιοτήτων 
Το Cedefop έχει δημοσιεύσει στο Skills Panorama σύντομες περιγραφές των 
προσεγγίσεων αναφορικά με την πρόβλεψη δεξιοτήτων σε όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ. Αυτές παρουσιάζουν τόσο τις διαφορές όσο και τις ομοιότητες μεταξύ των 
μεθόδων πρόβλεψης δεξιοτήτων, της διαχείρισης, της διάδοσης και χρήσης της 
τους στη διαδικασία χάραξης πολιτικών. Ταυτόχρονα, παρέχουν χρήσιμες 
γνώσεις και πιθανά διδάγματα πολιτικής σχετικά με το πώς μπορούμε να 
επωφεληθούμε στο έπακρο από ένα δυνητικά τόσο ισχυρό εργαλείο πολιτικής. 
 
Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να γνωρίζουμε σήμερα ποιες δεξιότητες θα είναι 
αναγκαίες αύριο σε μια αγορά εργασίας που μετασχηματίζεται λόγω της 
τεχνολογίας, της κλιματικής αλλαγής και των δημογραφικών εξελίξεων. Αυτό θα 
έδινε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να γνωρίζουν ποιο είδος εκπαίδευσης και 
κατάρτισης να ακολουθήσουν ενώ οι επιχειρήσεις θα ήταν σε θέση να γνωρίζουν 
ποιες δεξιότητες θα χρειαστούν και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών θα 
μπορούσαν ευκολότερα να προσαρμόσουν τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στις ανάγκες για νέες δεξιότητες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πρέπει να επισημάνουμε πως η πρόβλεψη δεξιοτήτων δεν αφορά τον 
προγραμματισμό του εργατικού δυναμικού, ούτε προσπαθεί να προβλέψουμε πχ 
πόσοι υδραυλικοί θα χρειάζονται το 2025. Αντίθετα, χρησιμοποιώντας διαθέσιμες 
πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας και τις δεξιότητες (Labour Market 
Skills Intelligence – LMSI) ώστε να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο αλλάζουν 
οι θέσεις εργασίας, οι δεξιότητες και οι ανάγκες μάθησης με απώτερο στόχο τη 
βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων.  

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical-highlights-collection?f%5b0%5d=field_collection%3A765
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Δεν πρόκειται δηλαδή για μια κρυστάλλινη σφαίρα, καθώς η πρόβλεψη 
δεξιοτήτων δεν μπορεί να προεικονίσει την εξέλιξη των δεξιοτήτων με καμία 
βεβαιότητα. Μπορεί ωστόσο, να υποδείξει σημερινά και πιθανά μελλοντικά 
φαινόμενα αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και να επιτρέψει τη λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων σχετικά με την αντιμετώπισή τους. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η χρησιμότητα αυτών των στοιχείων LMSI αναγνωρίζεται όλο και 
περισσότερο. 
 
Πολλά κράτη μέλη χρησιμοποιούν την πρόβλεψη δεξιοτήτων για τη στήριξη 
πολιτικών που αφορούν την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση. 
Ορισμένα τη χρησιμοποιούν σε άλλους τομείς πολιτικής, όπως η μετάβαση στην 
πράσινη οικονομία.  
 
Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πρόβλεψη δεξιοτήτων και πως μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ισχυρό εργαλείο πολιτικής για τη λήψη αποφάσεων στο νέο 
ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop. 
 
Σημείωση του συντάκτη 
 
Μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο του Cedefop στον τομέα της πρόβλεψης 
δεξιοτήτων: 

• Skill anticipation approaches in all EU Member States 
• Για εύκολη πρόσβαση σε στοιχεία LMSI για την ΕΕ, βλ. Skills Panorama 
• Διαχείριση συστημάτων πρόβλεψης και αντιστοίχισης δεξιοτήτων: ανασκοπήσεις 

ανά χώρα  
• Η πανευρωπαϊκή έρευνα για τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας συνέλεξε 

στοιχεία σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι δεξιότητες περίπου 49 000 ενήλικων 
εργαζομένων (ηλικίας 24 έως 65 ετών) σε ολόκληρη την ΕΕ ανταποκρίνονταν 
στις ανάγκες των θέσεών τους (2014) 

• Δεξιότητες, προσόντα και θέσεις εργασίας στην ΕΕ: ο τέλειος συνδυασμός; 
(2015) 

• Προβλέψεις για την προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων μέχρι το 2025 (2015) 
 

Διαβάστε τα δελτία τύπου του Cedefop εδώ. 

Δημιουργήστε λογαριασμό χρήστη στον διαδικτυακό μας τόπο και γίνετε συνδρομητές και 
στις άλλες εκδόσεις του Cedefop (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικό, ενημερωτικά 
σημειώματα). 
Επικοινωνία 
Γραφείο Τύπου: Ρόζυ Βουδούρη  
Τηλ.: +30 2310 490012, ηλ. ταχυδρομείο: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Επικεφαλής Τμήματος Επικοινωνίας: Gerd Oskar Bausewein 
Τηλ.: +30 2310 490288, ηλ. ταχυδρομείο: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Σχετικά με το Cedefop 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), 
είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, 
ο οποίος παρέχει υποστήριξη στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
www.cedefop.europa.eu 

Συνδεθείτε μαζί μας    
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