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Η σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού στην 
Ευρώπη και στην Ελλάδα
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Το μέλλον Ευρώπης & Ελλάδας είναι ψηφιακό, με σημαντικές προκλήσεις στη μετάβαση αυτή

Ευρώπη – ύψιστη προτεραιότητα η «δίδυμη μετάβαση»

• Κεφάλαια NextGenEU ~€250 δισ. προς ψηφιακό 
μετασχηματισμό

✓ ψηφιακές πρωτοβουλίες ως καταλύτες και για την 
πράσινη μετάβαση

✓ στόχος η τεχνολογική ανεξαρτησία από τρίτες χώρες

• Φιλόδοξο πρόγραμμα πολιτικής προς επίτευξη στόχων 
Ψηφιακής Δεκαετίας (Digital Decade) έως το 2030

• Πρόγραμμα Ψηφιακή Πυξίδα (Digital Compass) για 
καθορισμό ψηφιακών στόχων. Βασικοί πυλώνες:

✓ επαγγελματίες ΤΠΕ υψηλής εξειδίκευσης

✓ ασφαλείς & βιώσιμες ψηφιακές υποδομές

✓ ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

✓ ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών

Η Ελλάδα σε τροχιά ψηφιακού μετασχηματισμού

• Εθνικός σχεδιασμός: Εισαγωγή Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 
& Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), με συνολικό προϋπολογισμό €31 
δισ. σε επιδοτήσεις & δάνεια

✓ από τους κύριους πυλώνες ο ψηφιακός μετασχηματισμός

✓ εμβληματικές επενδύσεις & μεταρρυθμίσεις, π.χ. σε 5G &
ευρυζωνικά δίκτυα, ψηφιακό μετασχηματισμό του 
δημοσίου (Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη, κτλ.) και του 
ιδιωτικού τομέα (ΜμΕ)

• Ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα: Σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις 
σε ΤΠΕ από διεθνείς παίκτες, μέσω επέκτασης 
δραστηριοτήτων (π.χ. data centers / digital hubs Microsoft, 
Pfizer, Deloitte, κτλ.) ή και εξαγορών ελληνικών εταιριών 
(π.χ. WIND από United Group, Intrasoft από Netcompany, 
Viva από JP Morgan)
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Έρευνα ΣΕΠΕ / Deloitte σχετικά με την επάρκεια 
ειδικών ΤΠΕ στην Ελλάδα



6

Επάρκεια ειδικών ΤΠΕ στην Ελλάδα | Βασικά ευρήματα έρευνας ΣΕΠΕ / Deloitte

Πηγή: Έρευνα ΣΕΠΕ / Deloitte, 2022

Έρευνα που διεξήγαγε η Deloitte, για λογαριασμό του ΣΕΠΕ, επιβεβαίωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών 
εταιριών έχουν ακάλυπτες θέσεις ειδικών ΤΠΕ, ενώ αναμένεται σημαντική αύξηση των αναγκών τους στο μέλλον.

31%

11%

46%

69%

89%

54%

Σύνολο 
συμμετεχόντων

Επιχειρήσεις ΤΠΕ Επιχειρήσεις άλλων 
κλάδων

Υπάρχουν ακάλυπτες θέσεις ειδικών 
ΤΠΕ στην επιχείρησή σας τώρα;

Όχι Ναι

% ακάλυπτων θέσεων ειδικών ΤΠΕ την τρέχουσα 
περίοδο στο σύνολο του προσωπικού ΤΠΕ

7,8%
% ακάλυπτων θέσεων ειδικών 

ΤΠΕ την τρέχουσα περίοδο στον 
κλάδο ΤΠΕ

7,5%
% ακάλυπτων θέσεων ειδικών 

ΤΠΕ την τρέχουσα περίοδο 
στους λοιπούς κλάδους

Εκτιμώμενη αύξηση (%) ειδικών ΤΠΕ 
την επόμενη 5ετία

(επί υφιστάμενου αριθμού ειδικών ΤΠΕ)

65%

28%

Επιχειρήσεις κλάδου ΤΠΕ Επιχειρήσεις λοιπών κλάδων
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Επάρκεια ειδικών ΤΠΕ στην Ελλάδα | Βασικά ευρήματα έρευνας ΣΕΠΕ / Deloitte

Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι οι εταιρίες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού ΤΠΕ, με 
κύριες αιτίες τη μη επαρκή εξειδίκευση και την απώλεια ταλέντου προς το εξωτερικό. 

Πόσο χρόνο χρειάζεστε για να καλύψετε μία θέση ΤΠΕ σε 
σχέση με οποιαδήποτε άλλη θέση;

85%

% εταιριών απάντησαν θετικά

Πιστεύετε ότι η ελληνική αγορά εργασίας αντιμετωπίζει 

έλλειψη ειδικών ΤΠΕ;

10%

53%

36%

1%

Λιγότερο χρόνο

Τον ίδιο χρόνο

Περισσότερο χρόνο

Πολύ περισσότερο χρόνο

78%
70%

46%
41%

25%
20%

Μη επαρκής εξειδίκευση σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα ΤΠΕ

Μετανάστευση νέων επιστημόνων

Ελλιπής επαγγελματικός προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Περιορισμένος αριθμός αποφοίτων ελληνικών τμημάτων ΤΠΕ στην Ελλάδα

Περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα ΤΠΕ

Περιορισμένος αριθμός εισακτέων σε ελληνικά τμήματα ΤΠΕ στην Ελλάδα

Σημαντικότεροι λόγοι έλλειψης ειδικών ΤΠΕ στην Ελλάδα

Πηγή: Έρευνα ΣΕΠΕ / Deloitte, 2022
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Επάρκεια ειδικών ΤΠΕ στην Ελλάδα | Βασικά ευρήματα έρευνας ΣΕΠΕ / Deloitte

Οι συμμετέχουσες εταιρίες αξιολόγησαν σε μεγάλο ποσοστό (43%) την ετοιμότητα ένταξης των αποφοίτων στην αγορά 
εργασίας ως «μέτρια», ενώ σημαντική ζήτηση προκύπτει για δεξιότητες προγραμματισμού και κυβερνοασφάλειας.

27%

43%

24%

6%

Καλό – Οι απόφοιτοι είναι παραγωγικοί εντός <6 μηνών

Μέτριο – Οι απόφοιτοι είναι παραγωγικοί εντός 6-12 μηνών

Κακό – Οι απόφοιτοι είναι παραγωγικοί εντός >12 μηνών

Δεν διαθέτουμε εικόνα για την ετοιμότητα αποφοίτων των ελληνικών ΑΕΙ

Αξιολόγηση ετοιμότητας αποφοίτων για 

ένταξη στην αγορά εργασίας

78% Προγραμματισμός

54% Κυβερνοασφάλεια

48% Αρχιτεκτονική πληροφοριακών 
συστημάτων

Top-3 ειδικότητες ζήτησης στον κλάδο ΤΠΕ τομέα

Τώρα Τα επόμενα χρόνια

85% Προγραμματισμός

65% Κυβερνοασφάλεια

57% Διαχείριση Cloud

52% Προγραμματισμός

48% IT Business Analysis

48% IT Project Management

Top-3 ειδικότητες ζήτησης σε λοιπούς κλάδους

Τώρα Τα επόμενα χρόνια

42% Προγραμματισμός

42% IT Project Management

42% Τεχνητή Νοημοσύνη (AI / 
Machine Learning

Πηγή: Έρευνα ΣΕΠΕ / Deloitte, 2022
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Επάρκεια ειδικών ΤΠΕ στην Ελλάδα | Βασικά ευρήματα έρευνας ΣΕΠΕ / Deloitte

Μέσω αντίστοιχης έρευνας, αναδείχθηκε η ύπαρξη αναγκών σε ειδικούς ΤΠΕ και στο Δημόσιο Τομέα καθώς και οι 
ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση τώρα και στα επόμενα χρόνια, με πρωτεύουσα ανάγκη την κυβερνοασφάλεια.

64%

36%

Ναι Όχι

Έχετε αυτή τη στιγμή αριθμό ακάλυπτων θέσεων 

ειδικότητας ΤΠΕ στο φορέα σας;

56% Κυβερνοασφάλεια

52% Προγραμματισμός

48%
Ανάλυση/ διαχείριση/ 
αρχιτεκτονική πληροφοριακών 
συστημάτων & δεδομένων

Top-3 ειδικότητες ζήτησης 

στο Δημόσιο Τομέα

Τώρα Τα επόμενα χρόνια

61% Κυβερνοασφάλεια

52%
Ανάλυση/ διαχείριση/ 
αρχιτεκτονική πληροφοριακών 
συστημάτων & δεδομένων

44% Διαχείριση / σχεδιασμός 
δικτύων & τηλεπικοινωνιών

Δημόσιος 
Τομέας

Πηγή: Έρευνα ΣΕΠΕ / Deloitte, 2022
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Αποτίμηση επάρκειας ειδικών ΤΠΕ στην Ελλάδα
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Αποτίμηση επάρκειας ειδικών ΤΠΕ | Στάδια Μεθοδολογίας

Η αξιολόγηση της επάρκειας των ειδικών ΤΠΕ στην ελληνική αγορά εργασίας πραγματοποιήθηκε στη βάση εκτίμησης 
του αναμενόμενου κενού μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας μέχρι το 2030. 

Η μελέτη αφορά σε ανθρώπινο δυναμικό για θέσεις με εξειδίκευση σε ΤΠΕ (κι όχι γενικές δεξιότητες ΤΠΕ) σε διάφορους κλάδους της οικονομίας (κι 
όχι αποκλειστικά προσωπικό επιχειρήσεων του κλάδου πληροφορικής & επικοινωνιών).

Εκτίμηση εξέλιξης ζήτησης 

Εκτίμηση ζήτησης ειδικών ΤΠΕ στην ελληνική 

αγορά εργασίας

Εκτίμηση εξέλιξης προσφοράς 

Εκτίμηση δυναμικής ανάπτυξης ειδικών ΤΠΕ στην 

Ελλάδα

Εκτίμηση κενού προσφοράς-ζήτησης

Εκτίμηση κενού (gap analysis) μεταξύ ζήτησης & 

προσφοράς στην Ελλάδα
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Αποτίμηση επάρκειας ειδικών ΤΠΕ | Εκτίμηση ζήτησης ειδικών ΤΠΕ σήμερα & μελλοντικά

Οι ειδικοί ΤΠΕ εκτιμώνται σήμερα σε ~160 χιλ., ενώ, το 2030, λαμβάνοντας υπόψη τη στόχευση της Ψηφιακής Πυξίδας 
της ΕΕ και την ανάγκη στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, οι ειδικοί ΤΠΕ θα ανέλθουν σε ~280-300 χιλ.  

Εκτίμηση ειδικών ΤΠΕ, 2022

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ICAP, Apografi.gov.gr, Έρευνα ΣΕΠΕ, Ανάλυση Deloitte
Σημειώσεις: 1. Για εταιρίες του κλάδου ΤΠΕ έχει υπολογιστεί ότι ~40% του προσωπικού αφορά ειδικούς ΤΠΕ. | 2. Σε λοιπούς κλάδους έχει υπολογιστεί ότι ~2% του προσωπικού αφορά σε ειδικούς ΤΠΕ. | 3. Για το Δημόσιο αξιοποιήθηκαν 
στοιχεία από το apografi.gov.gr για φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης / Υπουργεία (~4%), ενώ για το ευρύτερο δημόσιο τομέα οι ειδικοί ΤΠΕ εκτιμήθηκαν σε 0,5% του προσωπικού. | 4. Ανάμεσα στους ελεύθερους επαγγελματίες έχει εκτιμηθεί 
ότι 0,5% αφορά σε ειδικούς ΤΠΕ. | 5. Τα μεγέθη παρουσιάζονται στρογγυλοποιημένα.

4%
~160 χιλ.

9%

23%

64%

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Κλάδος ΤΠΕ

Λοιποί κλάδοι

Δημόσιος τομέας

~160

2022

280-300

2030

8%

~120.000-140.000
επιπλέον ζήτηση σωρευτικά 
για την περίοδο 2023-2030

~8% μέση ετήσια αύξηση
εμπροσθοβαρής, με εκκίνηση από ~10% το 2023 

(προς κάλυψη αναγκών ΕΣΑΑ & ΕΣΠΑ) 
και σταδιακή μείωση έως ~6% το 2030

Μέση ετήσια 
αύξηση

Εκτίμηση ειδικών ΤΠΕ, 2022 & 2030 (σε χιλ.)

~15.000-16.000
επιπλέον ζήτηση ειδικών ΤΠΕ κατ’ έτος 

για την περίοδο 2023-2030

Εκτίμηση επιπλέον ζήτησης έως το 2030
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Αποτίμηση επάρκειας ειδικών ΤΠΕ | Εκτίμηση προσφοράς ειδικών ΤΠΕ σήμερα & μελλοντικά

Βάσει των εκτιμήσεων για την εξέλιξη της προσφοράς αποφοίτων από το 2023 έως το 2030, η διαθέσιμη προσφορά 
αναμένεται να ανέλθει σε ~8-8,5 χιλ. κατ’ έτος.

Εκτίμηση προσφοράς αποφοίτων ΤΠΕ, 2022 (σε χιλ.)

6%

22%

61%

11%

8,0-8,5

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

IEK

Απόφοιτοι εξωτερικού

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ανάλυση Deloitte
Σημειώσεις: 1. Για το 2022 οι απόφοιτοι bachelors εκτιμήθηκαν σε 5.000 προερχόμενους από δημόσια ΑΕΙ (από 4.700, βάσει τελευταίων επίσημων στοιχείων για το 2021, με εκτίμηση για το 2022 βάσει ιστορικής εξέλιξης 4-ετίας) και 300 από 
ιδιωτικές σχολές (ΥΠΑΙΘ, Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης). Οι απόφοιτοι μεταπτυχιακών υπολογίστηκαν ύστερα από εφαρμογή 20% αλληλοεπικάλυψης (με προπτυχιακούς ΤΠΕ) επί εκτίμησης ~2.400 αποφοίτων δημοσίων & ιδιωτικών 
σχολών (βάσει στοιχείων ΥΠΑΙΘ). Τέλος, λήφθηκε υπόψη 25% απορρόφηση καταρτιζόμενων από ΙΕΚ. | 2. Τέλος, συνεκτιμήθηκε μέχρι το 2030 η θετική εισροή αποφοίτων από τμήματα ΤΠΕ του εξωτερικού μέχρι του ποσού των ~250 αποφοίτων 
κατ’ έτος μέχρι το 2030. | 3. Τα μεγέθη παρουσιάζονται στρογγυλοποιημένα.

~64.000-68.000
προσφορά ειδικών ΤΠΕ σωρευτικά 

για την περίοδο 2023-2030

~8.000-8.500
προσφορά ειδικών ΤΠΕ κατ’ έτος 

για την περίοδο 2023-2030

Εκτίμηση προσφοράς έως το 2030

• Απόφοιτοι προπτυχιακών τμημάτων ΤΠΕ, 
δημοσίων & ιδιωτικών σχολών

• Απόφοιτοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων ΤΠΕ, 
δημοσίων & ιδιωτικών σχολών (λαμβάνοντας 
υπόψη overlap με προπτυχιακά ΤΠΕ)

• Καταρτιζόμενοι σε δημόσια & ιδιωτικά ΙΕΚ
(με εκτίμηση 25% απορρόφησης)

• Απόφοιτοι τμημάτων ΤΠΕ από το εξωτερικό 
που επιστρέφουν στην Ελλάδα για εργασία
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Αποτίμηση επάρκειας ειδικών ΤΠΕ | Εκτίμηση κενού ζήτησης-προσφοράς

Με βάση τη μεθοδολογία, που ακολουθήθηκε, η εκτίμηση της επιπλέον ζήτησης, που αναμένεται να μην καλύπτεται 
από τη διαθέσιμη προσφορά, ανέρχεται κατά μέσο όρο σε ~7-7,5 χιλ. ετησίως για την περίοδο 2023-2030. 

Εκτίμηση κενού 
μεταξύ ζήτησης-

προσφοράς

~15.000-16.000
η επιπλέον ζήτηση ειδικών ΤΠΕ κατ’ έτος 

για την περίοδο 2023-2030

~8.000-8.500 
η προσφορά ειδικών ΤΠΕ κατ’ έτος 

για την περίοδο 2023-2030

~7.000-7.500 
κατ’ έτος το κενό ζήτησης-προσφοράς

για την περίοδο 2023-2030

Ζήτηση

Προσφορά

Κενό
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Δράσεις ενίσχυσης επάρκειας
Καλύπτοντας το κενό
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Δράσεις ενίσχυσης επάρκειας | Βραχυπρόθεσμες δράσεις & αντίκτυπος

Η αύξηση των προγραμμάτων κατάρτισης, η προσέλκυση ταλέντου από το εξωτερικό, η εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών 
και η υποχρεωτική πρακτική άσκηση αναμένεται να συμβάλλουν στη σταδιακή μείωση του κενού βραχυπρόθεσμα. 

Δημιουργία νέων 
μεταπτυχιακών 
τμημάτων ΤΠΕ

• Βραχυπρόθεσμη αύξηση ειδικών ΤΠΕ, μέσω λειτουργίας νέων μεταπτυχιακών για προσέλκυση αποφοίτων λοιπών κατευθύνσεων 

• Λειτουργία νέων τμημάτων σε αντικείμενα αιχμής ΤΠΕ (π.χ. Προγραμματισμός, Κυβερνοασφάλεια), προώθηση επαγγελματικών 
μεταπτυχιακών & περαιτέρω παροχή υποτροφιών

Επιπλέον προσφορά 2024-2030 (σωρευτικά): ~6.000-6.800 (απόφοιτοι μεταπτυχιακών ΤΠΕ)

Προσέλκυση & 
αξιοποίηση ειδικών από 
εξωτερικό (Visas/Hubs)

• Δομική ενίσχυση οικοσυστήματος, με εισροή ειδικών ΤΠΕ από το εξωτερικό και προώθηση επιχειρηματικότητας & καινοτομίας

• Παροχή σχετικών κινήτρων για χορήγηση tech & start-up visas και εγκαθίδρυση ICT Hubs σε τρίτες χώρες

Επιπλέον προσφορά 2024-2030 (σωρευτικά): ~6.500-7.300 (ειδικοί ΤΠΕ εξωτερικού)

Αύξηση προγραμμάτων 
κατάρτισης σε 

αντικείμενα ΤΠΕ

• Συμβολή σε σημαντική κάλυψη ζήτησης, καθώς και βελτίωση ποιότητας ειδικών ΤΠΕ (reskilling & upskilling)

• Περαιτέρω προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης (π.χ. bootcamps) εργαζομένων & ανέργων σε αντικείμενα ΤΠΕ, με κρατική 
χρηματοδότηση, ενσωμάτωση πρακτικής & δέσμευση εταιριών για μετέπειτα απασχόληση

Επιπλέον προσφορά 2023-2030 (σωρευτικά): ~11.500-13.000 (καταρτιζόμενοι)

Υποχρεωτική πρακτική 
άσκηση φοιτητών & 

ενίσχυση συνεργασίας 
ΑΕΙ-εταιριών

• Βελτίωση βαθμού ετοιμότητας αποφοίτων ΤΠΕ για ένταξη στην αγορά εργασίας & καλύτερη διασύνδεσή τους με αυτή

• Καθιέρωση υποχρεωτικής 6-μηνης πρακτικής φοιτητών ΤΠΕ, με δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής σε εταιρία, και ενίσχυση 
συνεργασίας εταιριών με πανεπιστημιακά οικοσυστήματα καινοτομίας
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Δράσεις ενίσχυσης επάρκειας | Μακροπρόθεσμες δράσεις & αντίκτυπος

Δράσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα είναι η δημιουργία νέων προπτυχιακών, ο εμπλουτισμός σπουδών λοιπών 
τμημάτων με μαθήματα ΤΠΕ, η ενίσχυση Α’ & Β’-βάθμιας εκπαίδευσης και η διεθνής συνεργασία των πανεπιστημίων.

Ενίσχυση αντικειμένων & 
δεξιοτήτων ΤΠΕ σε Α’ & 
Β’ βάθμια εκπαίδευση

• Δομική ενίσχυση του συστήματος, μέσω προώθησης των προοπτικών απασχόλησης σε αντικείμενα ΤΠΕ σε Α-Β’-βάθμια εκπαίδευση

• Εισαγωγή επιπλέον μαθημάτων, εργαστήριων & μαθητικών διαγωνισμών ΤΠΕ καθώς και συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων & 

δεξιοτήτων εκπαιδευτικών (upskilling / reskilling) σε ΤΠΕ 

Εμπλουτισμός 
προγραμμάτων σπουδών 

λοιπών τμημάτων με 
μαθήματα ΤΠΕ 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ για φοιτητές λοιπών αντικειμένων (με έμφαση σε science, mathematics, οικονομικά)

• Δημιουργία minor degrees ΤΠΕ, εσωτερική μετακίνηση φοιτητών (6-μηνη φοίτηση σε τμήματα ΤΠΕ), ένταξη επιπλέον μαθημάτων 
ΤΠΕ σε λοιπά τμήματα

Συνεργασία με ξένες 
χώρες σε 

πανεπιστημιακό επίπεδο

• Πιθανή εκπαίδευση & απορρόφηση ειδικών ΤΠΕ από γειτονικές χώρες (π.χ. Βαλκάνια) καθώς και βελτίωση δεξιοτήτων & ενίσχυση 

καινοτομίας

• Περαιτέρω ανάπτυξη πανεπιστημιακής εξωστρέφειας, μέσω συνεργασιών (σε ευρωπαϊκό & περιφερειακό επίπεδο) τόσο στον 

ακαδημαϊκό όσο και στον ερευνητικό τομέα

Δημιουργία νέων 
προπτυχιακών 
τμημάτων ΤΠΕ

• Μακροπρόθεσμη αύξηση ειδικών ΤΠΕ, μέσω λειτουργίας νέων προπτυχιακών τμημάτων καθώς & μείωσης ποσοστού dropout

• Λειτουργία νέων τμημάτων 3-ετούς διάρκειας με υποχρεωτική 6-μηνη πρακτική, σε αντικείμενα αιχμής ΤΠΕ και εξασφάλιση 
φοιτητικής στέγης

Επιπλέον προσφορά 2024-2030 (σωρευτικά): ~4.000-4.500 (απόφοιτοι)
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Δράσεις ενίσχυσης επάρκειας | Λοιπές δράσεις & αντίκτυπος

Επιπροσθέτως, πέραν των προαναφερόμενων δράσεων, προτείνεται η υλοποίηση ορισμένων δράσεων που δύνανται να 
λειτουργήσουν ως καταλύτες για την ενίσχυση της επάρκειας ειδικών ΤΠΕ στην Ελλάδα. 

Επαναξιολόγηση από το 
Δημόσιο Τομέα της τιμής 

ανθρωπομήνα για τους π/υ 
των δημοσίων έργων

Παροχή κινήτρων από την 
Πολιτεία προς τις εταιρίες 

για τη διοργάνωση 
προγραμμάτων κατάρτισης 

(bootcamps)

Αύξηση βαθμού 
απασχόλησης γυναικών στον 

κλάδο

Διερεύνηση ανάγκης 
ανακατανομής 
προϋπολογισμού Γ’-βάθμιας
εκπαίδευσης υπέρ ειδικοτήτων 
με σημαντικές ελλείψεις

Αναγνώριση από το Δημόσιο 
διεθνώς αναγνωρισμένων 
προϊοντικών πιστοποιήσεων 
& πιθανή χρηματοδότησή 
τους από την Πολιτεία

Δημιουργία Παρατηρητηρίου 
για μελέτη & αξιολόγηση 
δεξιοτήτων & αναγκών ΤΠΕ 
στην Ελλάδα
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Δράσεις ενίσχυσης επάρκειας | Εκτίμηση κάλυψης κενού

Με την υλοποίηση των δράσεων εκτιμάται ότι το κενό μεταξύ ζήτησης-προσφοράς σχεδόν καλύπτεται ετησίως από το 
2029 και μετά, ενώ πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις μη κάλυψης του κενού κατά τα πρώτα έτη της περιόδου.

Εκτίμηση κάλυψης κενού μέσω προτεινόμενων δράσεων (χιλ., %)
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Συμπερασματικά
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Συμπερασματικά

Σημαντικές προκλήσεις ως προς την επάρκεια ειδικών ΤΠΕ στην Ελλάδα

• Όπως και οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, στην Ελλάδα αναμένεται αυξημένη ζήτηση σε ειδικούς 
ΤΠΕ κατά τα επόμενα χρόνια

• Δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης, εκτιμάται σημαντικό κενό προσφοράς-ζήτησης

Δυνητικές επιπτώσεις στην οικονομία

• Είναι επιτακτική η ανάγκη του ψηφιακού μετασχηματισμού για τη διασφάλιση της 
ανταγωνιστικότητας της χώρας

• Η μη επάρκεια ειδικών ΤΠΕ δύναται να έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη του συνόλου της οικονομίας

Δράσεις ενίσχυσης της επάρκειας

Για την κάλυψη των αναμενόμενων αναγκών σε ειδικούς ΤΠΕ, προτείνεται μία σειρά δράσεων με 
σημαντικό αντίκτυπο- βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο- με στόχο τη μείωση του κενού
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