
Δεδομένα της αγοράς εργασίας ως προς την απασχόληση των αποφοίτων 

 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βρίσκεται ψηλά στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα, καθιστώντας την 

Ευρώπη κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή και ενδυναμώνοντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της με 

μια νέα γενιά τεχνολογιών να αποτελεί μια από τις κύριες πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τα επόμενα χρόνια. Στις 9 Μαρτίου 2021, η Επιτροπή παρουσίασε την Ψηφιακή Δεκαετία 

Επικοινωνίας (Digital Decade Communication), η οποία θέτει ένα όραμα και στόχους για έναν 

επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030. Η Επιτροπή πρότεινε μια ψηφιακή 

πυξίδα, η οποία καθορίζει τον τρόπο για την επίτευξη των φιλοδοξιών της ΕΕ για έναν ανθρωποκεντρικό 

και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον. Ειδικότερα, οι ψηφιακά καταρτισμένοι πολίτες και οι υψηλής ειδίκευσης 

ψηφιακοί επαγγελματίες αποτελούν ένα από τα τέσσερα βασικά σημεία της ψηφιακής πυξίδας. Ο στόχος 

είναι να προσεγγιστούν 20 εκατομμύρια απασχολούμενοι ειδικοί ΤΠΕ στην ΕΕ έως το 2030, σε 

συνδυασμό με μεγαλύτερη σύγκλιση της ισορροπίας των φύλων κατά την ανάληψη τέτοιων θέσεων 

εργασίας. 

Στην έκδοση του 2020 της Μελέτης του Μέλλοντος των Εργασιών (Future of Jobs Survey) του World 

Economic Forum η οποία επισυνάπτεται, παρουσιάζονται ομοιότητες μεταξύ των βιομηχανιών κατά την 

αναζήτηση στρατηγητικών θέσεων εργασίας αλλά και των θέσεων εργασίας που περιττεύουν. Παρόμοια 

με την έρευνα του 2018, οι ηγετικές θέσεις στην αυξανόμενη ζήτηση εντοπίζονται στην περιοχή της 

Ανάλυσης Δεδομένων, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Μηχανικής Μάθησης και της Ρομποτικής. Πιο 

αναλυτικα τα επαγγέλματα αυξανόμενης και μειωμένης ζήτησης παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Επιπλέον, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2020 Εργασίας και Απασχόλησης στην Ελλάδα 

(επισυνάπτεται) του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, εάν εστιάσουμε στις 

θέσεις μισθωτής απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου (δεδομένα Π.Σ. Εργάνη) που αφορούν τα «ψηφιακά» 

επαγγέλματα στην Ελλάδα όπως αυτάν έχουν οριστεί από τη Eurostat-ΟΟΣΑ, διαπιστώνουμε ότι το 2019 

καταγράφτηκαν συνολικά 50.629 θέσεις εργασίας. Κατά το διάστημα 2015-2019, όταν οι θέσεις εργασίας 

μισθωτής απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου αυξήθηκαν κατά 24,5%, οι αντίστοιχες θέσεις των ψηφιακών 

επαγγελμάτων αυξήθηκαν με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό, κατά 43,6%. 

 

 

 

 

Εικόνα 1 Θέσεις αυξανόμενης και μειωμένης  ζήτησης στην Βιομηχανία 



 

 

Στη συνέχεια, εξετάζοντας πιο αναλυτικά τα επαγγέλματα ΤΠΕ, διαπιστώνουμε ότι κάποια από αυτά 

σημειώνουν αύξηση των θέσεων εργασίας διαχρονικά, δηλαδή κάθε χρόνο από το 2015 έως το 2019 

(Εικόνα 3, πορτοκαλί σήμανση), ενώ κάποια άλλα έχουν ετήσιες αυξομειώσεις με αυξητική τάση (Εικόνα 

3, γκρι σήμανση). Το μακράν μεγαλύτερο, ως προς τις θέσεις εργασίας, μεταξύ των ψηφιακών 

επαγγελμάτων στην Ελλάδα είναι οι Σχεδιαστές, αναλυτές και προγραμματιστές συστημάτων 

υπολογιστών, που το 2019 κατέλαβαν 21.689 θέσεις εργασίας, από 13.94 το 2015. 

 

Εικόνα 2 Θέσεις ειδικών Πληροφορικής και Επικοινωνίας 



 

Εικόνα 3 Εξέλιξη θέσεων εργασίας Ψηφιακών Επαγγελμάτων 

 

Τέλος, σύμφωνα με την Έκθεση Ποιότητας του 2017 της Ανώτατης Εκπαίδευσης (επισυνάπτεται), το 

ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (25-64) διαφοροποιείται ανάλογα με 

το αντικείμενο σπουδών (Εικόνα 4). Χαμηλότερο ποσοστό εμφανίζουν οι απόφοιτοι ανθρωπιστικών 

επιστημών (81%), ενώ υψηλότερο ποσοστό εμφανίζεται στους αποφοίτους των τεχνολογιών 

πληροροφικής και επικοινωνιών (88%). 

 



 

Εικόνα 4 Ποσοστό % απασχόλησης ατόμων 25-64 με επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 


