
Καλύτερες υπηρεσίες για 
δεξιότητες και προσόντα και 
Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες 
που τις υποστηρίζουν

Αγγελική Δεδοπούλου
Σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή



Γιατί οι δεξιότητες έχουν σημασία;



Μέχρι το 2025, το 46% των θέσεων 
εργασίας θα απαιτεί υψηλά προσόντα



Στο προσεχές μέλλον, το 90% των 
θέσεων εργασίας θα απαιτεί κάποιο 
επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων



Το 40% των πολιτών της ΕΕ διαθέτουν 
ελάχιστες ή καθόλου ψηφιακές 
δεξιότητες



Το 65% των εργοδοτών πιστεύει ότι οι νέοι 
εργαζόμενοι δεν είναι επαρκώς 
προετοιμασμένοι



Η ψηφιακή επανάσταση άλλαξε εντελώς τον τρόπο λειτουργίας της 
αγοράς εργασίας. 

Οι θέσεις εργασίας διαφημίζονται χρησιμοποιώντας 
ψηφιακά κανάλια

Οι υποψήφιοι και οι εργοδότες χρησιμοποιούν τα Mέσα
Kοινωνικής δικτύωσης 

Οι αναζητούντες εργασία χρησιμοποιούν κινητές 
συσκευές για να βρουν θέσεις εργασίας

Οι εργοδότες θέλουν οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση 
ηλεκτρονικά



Η ανάγκη για διά βίου μάθηση :
Περιβάλλον γραφείου 1980 ...



… και σήμερα. Ο χρόνος μεταξύ αυτών των δύο 
εικόνων αντιστοιχεί στην εργασιακή ζωή ενός ατόμου.



Δια βίου μάθηση: Οι κύριες τάσεις απαιτούν 
βελτίωση των δεξιοτήτων  προκειμένου να 
διατηρηθεί η απασχολησιμότητα.

Τεχνολογική πρόοδος Πράσινη οικονομία Δημογραφική γήρανση



Στόχοι που η Επιτροπή επιθυμεί να επιτύχει

• Διαφάνεια και αναγνώριση δεξιοτήτων και προσόντων 

• Ενίσχυση της κινητικότητας εντός της ΕΕ

• Γεφύρωση τους χάσματος μεταξύ της εκπαίδευσης και της 
αγοράς εργασίας

• Συνεργασία δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (PES)



Ψηφιακά εργαλεία που υποστηρίζουν τους στόχους 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 ESCO-Ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, 
επαγγελμάτων και προσόντων

 Europass



ESCO ως κοινή γλώσσα αναφοράς



Οι τρεις πυλώνες της ESCO

2942 
επαγγέλματα

13485
δεξιότητες 

2414
προσόντα





• https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation

https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation


Συνεχής βελτίωση της ταξινόμησης ESCO



• Επισκόπηση της διαδικασίας βελτίωσης της
ταξινόμησης ESCO

1. Προετοιμασία 

2. Οριοθέτηση3. Knowledge
engineering

4. Εκκίνηση



Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
ταξινόμηση ESCO



 Υποστήριξη (ψηφιακών) διεργασιών στην αγορά εργασίας ως 
κοινή γλώσσα για:
 τη δημοσιοποίηση θέσεων εργασίας 
 την αναζήτηση θέσεων εργασίας 
 τη δημιουργία βιογραφικών ηλεκτρονικά 
 την αναζήτηση υποψηφίων
 την online αντιστοίχιση καθηκόντων με δεξιότητες
 online αιτήσεις 

 Συνήθως, σε αυτές τις διεργασίες συμμετέχουν διάφοροι 
παράγοντες.

 To ESCO μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κοινή γλώσσα αναφοράς.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ESCO;



Αναζήτηση εργασίας & Αντιστοιχία θέσεων 
εργασίας

EURES 



ESCO στo EURES



ESCO & EURES

- Νέος κανονισμός EURES 2016/589/EU

- Ανταλλαγή κενών θέσεων εργασίας και βιογραφικών/αιτήσεων 
εργασίας

- Άρθρο 19 (3)

- "Η Επιτροπή εκδίδει και επικαιροποιεί, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, τον κατάλογο των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και 
επαγγελμάτων του ευρωπαϊκού συστήματος ταξινόμησης".



Η ESCO ως βασικό εργαλείο για τη χρήση πληροφοριών Big Data και για
δεξιότητες που ζητάει η αγορά (skills intelligence)

Ο τομέας καθοδήγησης ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για 
αυτά τα θέματα και η ESCO μπορεί να απλοποιήσει και να 
μεταφράσει τους διαφορετικούς όρους και λέξεις.

EU Skills Panorama





www.openskimr.euwww.openskimr.eu

OPENSKIMR
Route Planner
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• http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1188&langId=el&video
sId=2835&furtherVideos=no



•

• EUROPASS



Ένα ψηφιακό ηλεκτρονικό 
χαρτοφυλάκιο για όλες τις 
δεξιότητες και τα προσόντα

1
• Διαχείριση των δεξιοτήτων και 

των προσόντων online

• Μεταφόρτωση εγγράφων και
media, π.χ. open badges, 
ψηφιακά προσόντα ή video CVs

• Δημιουργία βιογραφικών και 
αιτήσεων 

• Μεταφορά του ηλεκτρονικού 
σας χαρτοφυλακίου από/προς 
άλλες υπηρεσίες, π.χ. Social 
Media ή job boards



• Εύρεση καλύτερων ευκαιριών 
μάθησης μέσω της 
πλατφόρμας Europass

• Εύρεση εργασίας που 
αντιστοιχεί καλύτερα στα 
προσόντα και τις δεξιότητες 
του ατόμου μέσω EURES

• Εύρεση εργασίας με 1 κλικ 
μέσω διαφόρων job boards

Πρόσβαση σε περισσότερες 
ευκαιρίες απασχόλησης και 
εκμάθησης στην Ευρώπη

2



• Ένα τεχνικό πλαίσιο για την 
έκδοση ψηφιακών προσόντων 
στους ανθρώπους

• Αντιμετώπιση της απάτης με 
ψηφιακή υπογραφή. Μπορεί 
να περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με την πιστοποίηση, 
τον οργανισμό που απονέμει 
το προσόν κ.λπ..

• Machine-readable για 
εφαρμογές στο διαδίκτυο, 
αντιστοίχιση θέσεων εργασίας 
κ.λπ..

Ψηφιακά προσόντα3



• Συγκέντρωση των διαφόρων 
ευρωπαϊκών ιστότοπων που 
σχετίζονται με τις δεξιότητες 
και τα προσόντα

• Εύκολη πρόσβαση σε όλα όσα 
χρειάζεστε για να σχεδιάσετε 
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
σας και την καριέρα σας στην 
Ευρώπη

Ένα EU portal για την καριέρα, τις 
δεξιότητες και τα προσόντα4



• Οι πληροφορίες σχετικά με τη 
ζήτηση δεξιοτήτων, την 
προσφορά δεξιοτήτων και τα 
κενά δεξιοτήτων βοηθούν τους 
ανθρώπους να σχεδιάσουν την 
εκπαίδευσή τους και τη 
σταδιοδρομία τους

• Πληροφορίες από το EU Skills 
Panorama

• Aποτελέσματα υψηλής 
ποιότητας από τη μεγάλη 
ανάλυση δεδομένων (Big data 
analysis) για τις κενές θέσεις 
εργασίας.

Υψηλής ποιότητας πληροφορίες 
σχετικά με τη ζήτηση και την 
προσφορά δεξιοτήτων
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• Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 
παρακάτω email:

• Empl-esco-secretariat@ec.europa.eu

• #ESCO_EU

mailto:Empl-esco-secretariat@ec.europa.eu


Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


