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Α 
πό τη µία η τεχνολογική άνοιξη στη χώρα 
που πυροδοτείται από την ψηφιακή επα-
νάσταση και από την άλλη το κατασκευα-
στικό boom των τελευταίων δύο ετών έχουν 
κάνει ανάρπαστους καταρτισµένους επαγ-
γελµατίες των δύο κλάδων, που φέρονται 
σήµερα να αναζητούν δεκάδες χιλιάδες 
εργαζοµένους. 

Στον κλάδο της πληροφορικής το φαινόµενο, που τείνει να 
εξελιχθεί σε πρόβληµα, είναι µεγαλύτερο, µια και η τάση δεν 
πυροδοτείται µόνο από τις κατεξοχήν εταιρείες τεχνολογίας που 
αυξάνουν τις επενδύσεις τους στη χώρα διευρύνοντας παράλ-
ληλα το προσωπικό τους, αλλά και από το υπόλοιπο επιχειρείν 
που προσπαθεί να µετασχηµατιστεί ψηφιακά δηµιουργώντας 
τµήµατα ΙΤ, καθώς και από τη δυναµική που επιδεικνύει το οι-
κοσύστηµα των νεοφυών επιχειρήσεων στη χώρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ετήσια έκθεση των Found.
ation και EIT Digital, που καταγράφει τις απόψεις των στελεχών 
ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά µε τις διαδικασίες ψηφιακού 
µετασχηµατισµού, το 54% απάντησε ότι διαθέτει τµήµα αφιε-
ρωµένο σε αυτό τον τοµέα, όταν µόλις ένα χρόνο πριν το 58% 
δήλωνε ότι δεν διαθέτει τέτοιο τµήµα! Σύµφωνα µε την ίδια 
έρευνα, περισσότερες από µία στις δύο εταιρείες στην Ελλάδα 
προσέλαβαν το 2021, εν µέσω πανδηµικής κρίσης, ειδικευµένο 
στην τεχνολογία προσωπικό. 

Το φαινόµενο βέβαια, όπως εξηγεί στο «b.s.» η πρόεδρος του 
Συνδέσµου Εταιρειών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΣΕΠΕ) 
Γιώτα Παπαρίδου, δεν είναι µόνο ελληνικό. «Η έλλειψη καταρ-
τισµένου προσωπικού είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβληµα και έρ-
χεται σε µεγάλο βαθµό ως συνέπεια και της ψηφιακήςεπανάστασης 
που συντελείται. Φανταστείτε ότι σε όλη την Ευρώπη λείπουν πε-
ρίπου 1 εκατοµµύριο άνθρωποι, προγραµµατιστές, µηχανικοί Η/Υ 
κ.ά. για να καλύψουν τις µεγάλες ανάγκες που γεννιούνται», εξηγεί 
η ίδια. «Και είναι αλήθεια αρκετά δύσκολο να απευθυνθείς σε τρίτη 
χώρα για να βρεις αυτό το προσωπικό που λείπει. Εποµένως, αυτό 
που πρέπει να κάνουµε άµεσα είναι να δούµε τι θα κάνουµε στο 
κοµµάτι της αναβάθµισης των δεξιοτήτων στη χώρα µας. Υπάρχουν 
πλέον πολλά κονδύλια µέσα από τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ και 
του Ταµείου Ανάκαµψης για την κατάρτιση, τα οποία πρέπει να 
αξιοποιήσουµε. Ούτως ή άλλως, ο κόσµος που βγαίνει από τα πανε-

πιστήµια δεν µπορεί να καλύψει τη µεγάλη ζήτηση». 
Σύµφωνα µε την κυρία Παπαρίδου, στο πρόβληµα της έλλει-

ψης καταρτισµένου δυναµικού, αν και είναι περίπου ίδιου µεγέ-
θους µε αυτό των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, στην περί-
πτωση της Ελλάδας έχουν συντελέσει κι άλλοι παράγοντες πέραν 
της ψηφιακής επανάστασης. 

«∆υστυχώς στην Ελλάδα βγήκαµε από µία δεκαετή κρίση όπου 
η αγορά µας συρρικνώθηκε 40% και έφυγε πολύς κόσµος στο εξω-
τερικό. Ηµασταν ο Νο 1 κλάδος στη φυγή ταλέντου, στο λεγόµενο 

brain drain. Και πλέον δεν είναι εύκολο ο κόσµος αυτός να γυρίσει. 
Ισως κάποιοι θέλουν να επιστρέψουν, όµως χρειάζονται γι’ αυτό και 
ειδικές συνθήκες. Το γεγονός ότι προσπαθούµε να υποστηρίξουµε 
αλλά και να σχεδιάσουµε µε κίνητρα φορολογικά και ασφαλιστικά 
βοηθά, όµως δεν αρκεί. Επίσης, επειδή µιλάµε για έναν κλάδο που 
δεν χρειάζεται φυσική παρουσία, ελπίζουµε ένα κοµµάτι αυτού του 
κενού να καλυφθεί από τους λεγόµενους “ψηφιακούς νοµάδες”. 
Γι’¢αυτό όµως θα χρειαστεί βελτίωση των υποδοµών µας», λέει η 
κυρία Παπαρίδου. 

Πληροφορική 
και κατασκευές 
ζητούν καταρτισµένο 
προσωπικό
Η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού προβληµατίζει τους δύο κλάδους, 
που αναζητούν δεκάδες χιλιάδες εργαζοµένους για να καλύψουν 
τις ανάγκες τις οποίες δηµιουργούν η ψηφιακή επανάσταση και τα µεγάλα έργα

«Ε
πιστροφή στο µέλλον» µε 
καλύτερους µισθούς και 
δουλειές για τους νέους 
είναι η προτεραιότητα της 
κυβέρνησης για το 2022. Η 
χρονιά κάνει ποδαρικό µε 
αυξήσεις µισθών και λιγό-

τερους φόρους ειδικά στο εισόδηµα των εργα-
ζόµενων νέων, στοιχεία που θα αποτελέσουν 
τον καταλύτη για βαθιές αλλαγές, καθώς στόχος 
του πρωθυπουργού και του οικονοµικού 
επιτελείου είναι εφέτος η χώρα να επιστρέψει... 
στο 2009! Και για πρώτη φορά µετά από 12 και 
πλέον χρόνια -αφήνοντας πίσω πανδηµία και 
µνηµόνια- η ανεργία των νέων ηλικίας 15-24 
ετών να πέσει ξανά κάτω από 30%. Για το 2022 
προβλέπονται σαρωτικές αλλαγές στην οικο-
νοµία, στην απασχόληση και την επαγγελµα-
τική κατάρτιση των νέων. Κυβέρνηση και 
αγορά «πιέζουν» προς τη δηµιουργία πολλών 
νέων εργαζοµένων και σε πολλές ειδικότητες. 

Για το επόµενο διάστηµα, το σχέδιο για 
µείωση της -ντροπιαστικά υψηλής- ανεργί-
ας των νέων στη χώρα µας θα συνοδεύεται 

από αυξήσεις µισθών - και όχι µειώσεις όπως 
την περασµένη δεκαετία. Οι αλλαγές θα 
ακολουθήσουν αντίθετη πορεία και, όπως 
λένε στενοί συνεργάτες και συνοµιλητές του 
πρωθυπουργού, «το πρόβληµα θα είναι να 
µη βρίσκουµε “έτοιµους” εργαζόµενους που 
χρειάζεται η αγορά»!

Τι αλλάζει άµεσα...
Με τη νέα χρονιά ξεκίνησαν οι πρώτες αλ-
λαγές: αύξηση 2% ή 13 ευρώ τον µήνα στον 
βασικό µισθό από 1/1/2022 (και αναµένονται 
άλλα 15 περίπου την άνοιξη ή ως τα µέσα της 
χρονιάς), µείωση στους λογαριασµούς κινητής 
τηλεφωνίας για νέους 15-29 ετών κατά 5-10 
ευρώ τουλάχιστον κάθε µήνα, αλλά και διατή-
ρηση 10%-20% πιο χαµηλών τιµών (λόγω 
µειωµένου ΦΠΑ) για τα γυµναστήρια, το σινε-
µά ή τον καφέ που θέλει να απολαύσει ο νέος 
εργαζόµενος.

Είναι απλώς η αρχή για κάτι καλύτερο, πέρα 
από όσα αφήνει πίσω της η πανδηµία. Τις 
επόµενες ηµέρες, τα νερά στην αγορά θα τα-
ράξουν οι πρώτες δράσεις που θα ανακοινωθούν 

µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης, δίνοντας άµεσα 
κατεύθυνση για επενδύσεις και δουλειές σε 
νέες δεξιότητες. Για παράδειγµα: 
■Οι «πράσινες» δράσεις για κτίρια ή κατοικίες 
(εξοικονόµηση ενέργειας, ρεύµατος, ψύξης, 
νερού κ.λπ.) θα δώσουν ώθηση και δουλειά 
άµεσα σε τεχνικά επαγγέλµατα.
■Αλλα προγράµµατα και µεταρρυθµίσεις όπως 
η αποϊδρυµατοποίηση ή η προώθηση της 
σωµατικής άσκησης, της υγιεινής διατροφής, 
των διαγνωστικών εξετάσεων κ.λπ. θα αυξήσουν 
για δεκαετίες τη ζήτηση για νέους σε επαγγέλ-
µατα υγείας - και όχι µόνο!

Την ίδια στιγµή, η κυβέρνηση αναµορφώ-
νει άµεσα το πλαίσιο για διασύνδεση της αγοράς 
µε την κατάρτιση και την εργασία µε νέα µέτρα 
στήριξης, παροχές αλλά και υποχρεώσεις.

Μέσα στον Ιανουάριο αλλάζουν όλα:
■Στην επαγγελµατική κατάρτιση: ειδι-
κή επιτροπή θα µελετά πού υπάρχουν ελλείψεις 
στο εργατικό δυναµικό για να συστήνονται 
αντίστοιχα προγράµµατα. Επιπλέον, επιβάλλε-
ται η αξιολόγηση σε όλους τους φορείς κατάρ-
τισης για να πάψουν τα κακής ποιότητας 

προγράµµατα (επιπέδου «σκόιλ ελικικού») για 
τα οποία επί δεκαετίες δαπανήθηκαν κονδύλια 
δισεκατοµµυρίων, χωρίς όµως αντίστοιχα 
οφέλη - πέραν της επιδότησης για τους νέους 
που συµµετέχουν.
■ Στην κάλυψη ανεργίας: τις επόµενες 
µέρες θα ανακοινωθούν νέου τύπου «εντατικά» 
προγράµµατα κατάρτισης ανέργων, µε υπο-
χρέωση συµµετοχής που δεν θα αφήνει περι-
θώρια σε όσους έχουν κρυφή απασχόληση να 
τα παρακολουθούν, αλλά και αναµόρφωση του 
επιδόµατος ανεργίας ώστε εάν προσφερθούν 
τρεις διαφορετικές θέσεις εργασίας στον δικαι-
ούχο και δεν τις αποδεχθεί, η παροχή θα δια-
κόπτεται.
■ Στην Ασφάλιση: το νέο κεφαλαιοποιη-
τικό σύστηµα Επικουρικής Ασφάλισης (στα 
πρότυπα χωρών όπως η Σουηδία) φιλοδοξεί 
να δώσει κίνητρο και στόχο στους νέους που 
πιάνουν σήµερα για πρώτη φορά δουλειά 
στη ζωή τους, να χτίσουν ένα καλύτερο 
ασφαλιστικό µέλλον για τους ίδιους, αλλά και 
να συµβάλουν µέσω των εισφορών τους στην 
αναθέρµανση της οικονοµίας, αφήνοντας 

Eυκαιρίες για νέους έως 29 ετών και αυξήσεις µισθών 
Τεράστια ώθηση για νέες ειδικότητες από το Ταµείο Ανάκαµψης 
- Νέο καθεστώς στα επιδόµατα ΟΑΕ∆. Από εξετάσεις και η επαγγελµατική κατάρτιση στη χώρα 

Τ ο υ 
Κ Ω Σ Τ Η  Χ . 
Π Λ Α Ν Τ Ζ Ο Υ
kost isplantzos@gmai l .com

Τ η ς 
Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ  Τ Ζ Α Ν Ν Ε
martzanne@yahoo.com

Τ ο υ 
Σ Τ Ε Λ Ι Ο Υ 
Μ Ο Ρ Φ Ι ∆ Η
smorf id is@gmai l .com



κατά µέρος τη δυστοπία των συντάξεων, τα 
ελλείµµατα του ασφαλιστικού και τη σκληρή 
λιτότητα που συνεπάγεται η αναλογία 1:1 
µεταξύ εργαζοµένων - συνταξιούχων.

Ολα για τους νέους
Το 2022 µπορεί να αποδειχθεί «η χρονιά των 
νέων», αν τελικώς επιστρέψει το αίσθηµα 
ασφάλειας για σταθερά ανοδική πορεία της 
οικονοµίας, µε πολλές και καλύτερες ευκαιρίες 
εργασίας. 

Το 2019 η ανεργία των νέων υποχώρησε 
κάτω από 40%, η µείωση ανακόπηκε το 2020 
λόγω παγκόσµιας ύφεσης, αλλά συνεχίστηκε 
και πάλι το 2021. 

Το πιο δύσκολο κοµµάτι της διαδροµής 
(παρότι «κατηφορικής») είναι µπροστά µας, 
όπως λένε οι άνθρωποι του οικονοµικού επι-
τελείου, «όταν ο δείκτης ανεργίας των νέων 15-24 
πέσει κάτω από 30%» και θα πλησιάζει να συνα-
ντήσει ποσοστά 22%-27% όπου κυµαινόταν 
στις «καλές εποχές» (2004-2009 για τις οποίες 
υπάρχουν άµεσα συγκρίσιµα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ).

Στην κυβέρνηση αισιοδοξούν ότι φέτος θα 
υπάρξουν πρωτοφανή νέα δεδοµένα στην 
αγορά, τα οποία θα επιτρέψουν στις επιχειρή-
σεις να κάνουν µεγάλα σχέδια για τους εργαζο-
µένους τους - και στους νέους τα δικά τους για 
το µέλλον τους.

Ως τέτοια, αναφέρουν και τα εξής:
■ Η αγορά ξεπαγώνει µετά τα πολύµηνα 
lockdown, η ανεργία έχει πέσει ήδη στο 13,3% 
(Οκτώβριος 2021) και για πρώτη φορά µετά 
από πάρα πολλά χρόνια καταγράφονται ελλεί-
ψεις εργατικού δυναµικού σε συγκεκριµένους 
τοµείς: π.χ. στην εστίαση, σε τεχνικά επαγγέλ-
µατα, στην πληροφορική. Ακόµα και για µεγά-
λα έργα όπως η επένδυση στο Ελληνικό 
υπάρχει προβληµατισµός αν υπάρχουν διάθε-
σιµοι όσοι εργάτες, τεχνίτες, µηχανικοί ή αρχι-
τέκτονες απαιτούνται. 
■ Αυτή τη δοµική αλλαγή στην αγορά εργασίας 
πολλοί εργοδότες δεν την έχουν αποδεχθεί ως 
τώρα. Και ενώ διαµαρτύρονται ήδη από πέρσι 
ότι δεν βρίσκουν προσωπικό για να αντεπεξέλ-
θουν στις λειτουργίες της επιχείρησής τους, δεν 
έκαναν ακόµα το αναµενόµενο βήµα, να αυξή-

σουν τους µισθούς για να προσελκύσουν ερ-
γαζοµένους. Στο Μέγαρο Μαξίµου και στο 
υπουργείο Οικονοµικών πιστεύουν ακράδαντα 
ότι αυτό θα το δούµε να συµβαίνει το 2022, 
καθώς η «διπλή» αύξηση του κατώτατου µισθού 
στο α’ εξάµηνο έρχεται να «ζεστάνει» τις διερ-
γασίες αυτές στις επιχειρήσεις. 
■ Μπαίνει έτσι για πρώτη φορά η Ελλάδα το 

2022 σε έναν «ενάρετο κύκλο» αυξήσεων των 
µισθών και της οικονοµίας. Και πριν από τα 
µνηµόνια ακόµα, η Ελλάδα δεν είχε ζήσει την 
οικονοµική «κανονικότητα» εργασιών, τιµών 
και αµοιβών (µε αυξήσεις της τάξης του 2% 
ετησίως) καθώς πριν από την «ευµάρεια» για 
την εισαγωγή του ευρώ και την απώλεια αντα-
γωνιστικότητας που βίωσε η χώρα, είχαν 
προηγηθεί δεκαετίες µε διψήφια ποσοστά 
πληθωρισµού. 

Η προσαρµογή δεν γίνεται άµεσα αντιληπτή 
από όλους, ειδικά από τους µέσης ηλικίας ερ-
γαζοµένους που µετεωρίζονται ανάµεσα στο 
πριν που ήξεραν και το µέλλον που έρχεται. 
Αλλά µέσα στη χρονιά όλο και περισσότερες 
επιχειρήσεις και εργαζόµενοι -ιδίως νέοι- θα 
βρίσκουν χώρο στη νέα οικονοµική πραγµατι-
κότητα για να προχωρήσουν. 
■ Το πρόγραµµα «Πρώτο ένσηµο» για το 2022 
µε «µπόνους» από το κράτος 600 ευρώ για τον 
εργοδότη και 600 για τον εργαζόµενο θα δώσει 
ένα επιπλέον έναυσµα για να βρουν για πρώτη 
φορά δουλειά περισσότεροι από 100.000 νέοι 
18-19 ετών. 
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Σε κάθε περίπτωση, η προοπτική που υπάρχει στον κλάδο 
είναι τεράστια. «Η ψηφιακή επανάσταση δεν θα σταµατήσει, θα 
έχει συνέχεια, οπότε αυτό αποτελεί µια τεράστια προοπτική για 
τους νέους ανθρώπους στο να έχουν ένα λαµπρό µέλλον. Ναι, ο 
κλάδος είναι δύσκολος, απαιτεί να διαβάζεις και να παρακολουθείς 
όλες τις νέες εξελίξεις, έχει όµως και µεγάλα πλεονεκτήµατα. Και 
κυρίως έχει µια δυναµική που µε την κατάλληλη πολιτική
εξωστρέφειας και προώθησης του brand Ελλάδα θα συνεχίζει να 
ενισχύεται», τονίζει. 

Γι’ αυτό και επισηµαίνει ότι µακροπρόθεσµα το ζήτηµα της 
έλλειψης προσωπικού πρέπει να απαντηθεί µέσα από µια ανα-
θεώρηση της προσέγγισης του εκπαιδευτικού συστήµατος. 
«Καταρχήν η αγορά πρέπει να συνδεθεί µε τα πανεπιστήµια. Οι 
φοιτητές να είναι έτοιµοι όχι µόνο σε θεωρητικό επίπεδο, όπως συµ-
βαίνει σήµερα, αλλά να βγαίνουν άµεσα στην αγορά µε τις πιστοποι-
ήσεις που χρειάζονται ώστε να είναι αποδοτικοί.

Για όλα αυτά είµαστε σε συνεννόηση µε το υπουργείο Παιδείας, 
όπως επίσης και για το πρόγραµµα σπουδών, όµως όλα αυτά αποτε-

Eυκαιρίες για νέους έως 29 ετών και αυξήσεις µισθών 
Τεράστια ώθηση για νέες ειδικότητες από το Ταµείο Ανάκαµψης 
- Νέο καθεστώς στα επιδόµατα ΟΑΕ∆. Από εξετάσεις και η επαγγελµατική κατάρτιση στη χώρα 

ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
15-24 ΕΤΩΝ

2004 26,0

2009 27,5

2010 34,6

2011 48,8

2016 42,9

2017 41

2018 40,7

2019 34,2

2020 35,4

2021 32,1

ΠΗΓΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΛΣΤΑΤ
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Η πρόεδρος 
του ΣΕΠΕ, 
Γιώτα 
Παπαρίδου 

Ο πρόεδρος 
της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, 
Μιχαήλ 
∆ακτυλίδης

λούν ένα σηµαντικό µέρος της λύσης µε µακροπρόθεσµα αποτελέ-
σµατα», καταλήγει. 

Σηµειώνεται πάντως ότι η έλλειψη δυναµικού σήµερα συνι-
στά για τις εταιρείες πληροφορικής ένα µεγάλο πρόβληµα στο 
να καταφέρουν να ανταποκριθούν στον τεράστιο όγκο των 
έργων που αναλαµβάνουν (περισσότερα στις σελίδες 6-7). 

Κατασκευές 
Πρόβληµα όµως υπάρχει και στο κοµµάτι των κατασκευών, µε 
το έλλειµµα σε τεχνικό προσωπικό να αποτελεί πλέον το δεύ-
τερο σοβαρότερο πρόβληµα του κλάδου µετά την άνοδο των 
τιµών των υλικών, όπως σχολιάζει στο «business stories» ο 
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών 
∆ηµοσίων Εργων (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) Μιχαήλ ∆ακτυλίδης. 

«Στη χώρα µας διαπιστώνουµε µεγάλο κενό, γιατί δεν υπάρχουν 
οι προϋποθέσεις ώστε να δελεάσουµε τµήµα της νεολαίας να εκπαι-
δευτεί στην κατασκευή, αλλά και επειδή το προσωπικό που υπήρ-
χε τα προηγούµενα χρόνια -κυρίως αλλοδαποί- την περίοδο της 
κρίσης έφυγαν στο εξωτερικό αναζητώντας µια καλύτερη τύχη»,
λέει ο κ. ∆ακτυλίδης. Ως µέτρο άµεσης λύσης η ΠΕ∆ΜΕ∆Ε ζήτη-
σε από το υπουργείο Εργασίας η επιµόρφωση του προσωπικού 
να γίνεται από τους παραγωγικούς φορείς.

«Κανείς δεν µπορεί να ξέρει καλύτερα τον κλάδο και τις ανάγκες 
του από τους ίδιους τους εργολήπτες, και έπειτα είναι µια πρακτική 
που ακολουθείται στο εξωτερικό», λέει ο κ. ∆ακτυλίδης. «Εχει πε-
ράσει προ πολλού η εποχή που αναζητούσαµε τον µάστορα να κα-
λουπώσει. Σήµερα, η ψηφιοποίηση στην κατασκευή δηµιουργεί 
µεγάλες απαιτήσεις και ήδη η ΠΕ∆ΜΕ∆Ε έχει εκπαιδεύσει 1.200 
τεχνίτες σε συστήµατα ΒΙΜ (Building Information Modeling). 

Επιπλέον υπάρχουν τεχνίτες στην αγορά πολύ καλά αµειβόµε-
νοι ακόµη και από µηχανικούς (γυψοσανίδας, χειριστές µηχανηµά-
των κ.ά.) και αυτό είναι ένα µήνυµα και προς τη νέα γενιά να αξιο-
ποιήσει τις συνθήκες που διαµορφώνονται και τις ανάγκες που θα 
δηµιουργήσουν τα επόµενα χρόνια για τα µεγάλα έργα υποδοµών 
και ενεργειακής αναβάθµισης. 

Αναζητούµε τις βέλτιστες λύσεις για να καλύψουµε αυτά τα 
κενά και εξετάζουµε σε συνεργασία και µε το ΤΕΕ τη δυνατότητα 
επιµόρφωσης και των προσφύγων, κάτι που έχει κάνει µε επιτυχία 
η Γερµανία µε τους Σύρους τεχνίτες».


