Περιφερειακός Μηχανισμός για
την παρακολούθηση της αγοράς
εργασίας
Προκειμένου να καλυφθεί σχετική αυτοδέσμευση του ΠΕΠ 2014-2020 που
αναφέρει: « Έως την ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος
Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε εθνικό επίπεδο, η Περιφέρεια θα
συστήσει ένα μηχανισμό (ο οποίος εναλλακτικά μπορεί να συνίσταται σε τακτικά
επικαιροποιούμενη μελέτη) για τη διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής
αγοράς εργασίας, προκειμένου με τρόπο λειτουργικό να επιτύχει τον συστηματικό
και περιοδικό προσδιορισμό των ζητούμενων αναγκών σε δεξιότητες και
επαγγέλματα. Έως την ανάπτυξη του ανωτέρω περιφερειακού μηχανισμού, την
υιοθέτησή του από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας και τη λειτουργία του, δεν
θα ενεργοποιηθεί καμία δράση εκπαίδευσης, κατάρτισης, ή ανάπτυξης δεξιοτήτων
από το ΕΚΤ του ΠΕΠ» είχε ανατεθεί σε εξωτερικό σύμβουλο η εκπόνηση μελέτης
με τίτλο: «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας
στο Βόρειο Αιγαίο».
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο εντοπισμός και η καταγραφή με τρόπο
συστηματικό των αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και
επαγγέλματα προκειμένου να είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν οι κατάλληλες
δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων από το ΠΕΠ.
Τα παραδοτέα της συγκεκριμένης μελέτης είναι:
1. «Αποτύπωση δεδομένων προσφοράς και ζήτησης εργασίας καθώς και
φορέων προσδιορισμού συνθηκών εργασίας στο Βόρειο Αιγαίο»
2. «Προσδιορισμός και αξιολόγηση αναγκών σε δεξιότητες και επαγγέλματα
– εξειδίκευση δράσεων του θεματικού στόχου 8 του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
2014-2020»
3. «Προσδιορισμός περιφερειακού συστήματος καταγραφής αναγκών αγοράς
εργασίας»
Με το 3ο παραδοτέο και την σχετική επικαιροποίηση του προσδιορίστηκε ένα
περιφερειακό σύστημα αξιόπιστης και έγκυρης καταγραφής των αναγκών της
αγοράς εργασίας με αποτυπωμένες τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε

ειδικότητες και δεξιότητες ώστε ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και στις ανάγκες των
ανέργων. Στόχος είναι η αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς με τη ζήτηση
εργασίας ώστε να υποστηριχθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων
καταπολέμησης της διαρθρωτικής διάστασης της ανεργίας.
Το περιφερειακό σύστημα καταγραφής των αναγκών της αγοράς εργασίας
προβλέπει και τα απαραίτητα μεθοδολογικά εργαλεία που απαιτούνται για την
αποτελεσματική συγκέντρωση ποιοτικών και στατιστικών δεδομένων για τη
διάγνωση των αναγκών σε περιφερειακή βάση, την επεξεργασία και ανάλυση των
δεδομένων που συλλέγονται και την εξασφάλιση της δυνατότητας διαχρονικής
επικαιροποίησης των απαραίτητων πληροφοριακών στοιχείων αλλά και τη σχετική
διασύνδεση και συμβατότητα με τον αντίστοιχο εθνικό μηχανισμό καταγραφής
των αναγκών της αγοράς εργασίας.
3ο παραδοτέο επικαιροποιημένο
Μελέτη Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας Βόρειο Αιγαίο 1ο παραδοτέο
Μελέτη Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας Βόρειο Αιγαίο 2ο παραδοτέο
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