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Αυξάνονται σταθερά οι θέσεις εργασίας που 
χαρακτηρίζονται από ένταση γνώσεων και δεξιοτήτων   
 
 
Η πιο πρόσφατη πρόγνωση του Cedefop για τη ζήτηση και προσφορά 
δεξιοτήτων με ορίζοντα το 2020 προβλέπει σταθερή αύξηση των θέσεων 
εργασίας που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και μεγάλο φάσμα 
δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζονται σήμερα στις 
Βρυξέλλες, σε συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο ‘New Skills for 
New Jobs: Action Now” («Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας: δράση 
τώρα»).  
 
Κατά την επόμενη δεκαετία ο συνολικός αριθμός των κενών θέσεων εργασίας 
αναμένεται να είναι περίπου 80 εκατομμύρια. Η μεγαλύτερη αύξηση προβλέπεται να 
σημειωθεί σε ανώτερες διοικητικές, επαγγελματικές και τεχνικές θέσεις.   
 
Οι εξελίξεις ευνοούν ιδιαίτερα όσους κατέχουν υψηλότερα επαγγελματικά προσόντα. 
Ωστόσο, η ευρωπαϊκή οικονομία θα εξακολουθήσει να έχει ανάγκη από 
εργαζόμενους με ευρύ φάσμα «μεσαίων» δεξιοτήτων, που κυρίως αποκτώνται μέσω 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 
Η Ευρώπη καλείται να επιτύχει τρεις στόχους: οι πολίτες της να αποκτούν τις 
δεξιότητες που χρειάζεται η οικονομία· οι επιχειρήσεις της να αξιοποιούν 
πλήρως τις δυνατότητες του προσωπικού τους· και οι εργαζόμενοι να έχουν τόσο 
τη δυνατότητα, όσο και το κίνητρο να συμπληρώνουν και να ενημερώνουν τις 
γνώσεις και δεξιότητές τους σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.  
 
 
Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης παρουσιάζονται σε σχετικό ενημερωτικό 
σημείωμα: http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/15217.aspx  
το οποίο θα διατεθεί σε λίγες μέρες και στα ελληνικά.   
 

 
Πληροφορίες για το συνέδριο των Βρυξελλών:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=232&furtherEven
ts=yes 
 
Η μελέτη του Cedefop Future skill supply and demand in Europe: Medium-term 
forecast up to 2020  (Mελλοντική ζήτηση και προσφορά δεξιοτήτων στην Ευρώπη- 
Μεσοπρόθεσμη πρόγνωση με ορίζοντα το 2020) θα δημοσιευτεί την άνοιξη.   
 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/15217.aspx
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=232&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=232&furtherEvents=yes


Το προηγούμενο ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop διατίθεται ήδη σε έξι 
γλώσσες, μεταξύ των οποίων η ελληνική. Θέμα του είναι το τι πέτυχε το Cedefop το 
2009 και ποια είναι τα σχέδια του για την τρέχουσα χρονιά.  
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/15181.aspx 
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Σχετικά με το Cedefop  
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), ένας 
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, στηρίζει τη χάραξη 
ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Visit our new portal: www.cedefop.europa.eu 
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