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Άρθρο 1

Η υποπαράγραφος Ι.Δ.1 της παρ. Ι.Δ. του άρθρου πρώ−
του του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) τροποποιείται ως εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Με σκοπό την άμεση ανάσχεση της ανεργίας και 
ως έκτακτο μέτρο, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης 
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
σχεδιάζει και καταρτίζει Προγράμματα Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα, συγχρηματοδοτούμενα από τους πόρους 
του ΕΣΠΑ, για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, με απα−
σχόληση των ανέργων απευθείας σε δήμους και περι−
φέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως σε σχολεία 
και νοσοκομεία. Περαιτέρω, ο σχεδιασμός των ως άνω 
Προγραμμάτων δύναται να περιλαμβάνει δράσεις ενερ−
γοποίησης των ωφελουμένων με στόχο τη διευκόλυνση 
επανένταξής τους στην αγορά εργασίας».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(Ο.Α.Ε.Δ.) καταρτίζει τη Δημόσια πρόσκληση και είναι ο 
αρμόδιος φορέας για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αι−
τήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα 
των ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις 
θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων, όπως 
θα έχουν προσδιοριστεί από το Δικαιούχο, τη διενέργεια 
επιτόπιων επαληθεύσεων στους επιβλέποντες φορείς 
και την καταβολή των αμοιβών στους ωφελούμενους 
και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες 
φορείς.

Επιβλέποντες Φορείς είναι οι φορείς οι οποίοι θα 
προσλάβουν (Δήμοι, Περιφέρειες, και άλλες Δημόσι−
ες Υπηρεσίες), θα απασχολήσουν τους ανέργους και 
θα πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον Ο.Α.Ε.Δ., 
προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μι−
σθολογικό κόστος.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται 
ιδίως τα παρακάτω:».

3. Στην εσωτερική υποπερίπτωση β΄ της παραγρά−
φου 1 αντικαθίσταται η λέξη «δικαιούχοι» από το ορθό 
«επιβλέποντες».

4. Στην εσωτερική υποπερίπτωση δ΄ της παραγρά−
φου 1 προστίθενται τρία (3) νέα ενδεικτικά κριτήρια: 
vi) η ηλικιακή ομάδα, vii) εγγεγραμμένοι στα Μητρώα 
ανέργων ΑμεΑ του Ο.Α.Ε.Δ., viii) δικαιούχος ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος.

5. Η εσωτερική υποπερίπτωση στ΄ της παραγράφου 
1, αναδιατυπώνεται ως εξής: «η υποχρεωτική πρόσλη−
ψη των υποδειχθέντων από τον Ο.Α.Ε.Δ. ωφελουμένων, 
σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης».

6. Στο τέλος της παραγράφου 2, η φράση «καταρτί−
ζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ.» αντικαθίσταται από τη φράση 
«σχεδιάζεται και καταρτίζεται από τη Γενική Γραμματεία 
Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουρ−
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης».

7. Στην παράγραφο 3 αντικαθίστανται οι λέξεις «δι−
καιούχου φορέα» από τις λέξεις «Επιβλέποντα Φορέα».

8. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου 

του Προγράμματος, η σύμβαση εκάστου ωφελουμένου 
λύεται αυτοδικαίως, χωρίς οιαδήποτε αποζημίωση και 
χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης».

9. Η παράγραφος 5, αντικαθίσταται, ως εξής:
«5.1. Οι καθαρές αμοιβές ορίζονται, κατά παρέκκλιση 

της ισχύουσας νομοθεσίας: α) για ωφελούμενους ηλι−
κίας 25 ετών και άνω σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι 
υψηλότερες από 495,25 ευρώ μηνιαίως και σε 24,76 ευρώ 
ημερησίως για βραδινή απασχόληση και όχι υψηλότερες 
από 619 ευρώ μηνιαίως και β) για ωφελούμενους ηλικί−
ας κάτω των 25 ετών σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι 
υψηλότερες από 431,75 ευρώ μηνιαίως και σε 21,59 ευρώ 
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2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του 
ν. 4316/2014 (Α΄ 270) καταργείται.

3. Στο άρθρο 3 του ν. 4316/2014 (Α΄270) προστίθεται 
παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται κάθε άλλο 
μέτρο, δράση ή πρόγραμμα προκειμένου να προαχθεί 
και να υποστηριχθεί ο μητρικός θηλασμός.»

 Άρθρο 81
Ρυθμίσεις θεμάτων Δια Βίου Μάθησης 

(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)

 Η στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας με 
προσωπικό για την εκπαιδευτική περίοδο 2015 − 2016 
θα γίνει από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της 
εκπαιδευτικής περιόδου 2014 − 2015.

 Άρθρο 82
Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής Αγωγής

και Εκπαίδευσης

1. Το άρθρο 4 του π.δ. 603/1982 (Α΄ 117), αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«Άρθρο 4
Εσωτερική διάρθρωση των ειδικών

δημοτικών σχολείων
1. Η εσωτερική διάρθρωση των ειδικών δημοτικών σχο−

λείων είναι η ίδια με αυτή των δημοτικών σχολείων 
γενικής εκπαίδευσης.

2. Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα στα Δημοτικά 
Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μπορεί να 
γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) ανά τάξη (Προκαταρκτική, A΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄) ή
β) ανά βαθμίδες (Προβαθμίδα για την Προκαταρκτική 

τάξη, Κατώτερη Βαθμίδα για τις Α΄ και Β΄ τάξεις, Μέση 
Βαθμίδα για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις, Ανώτερη Βαθμίδα για 
τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις) ή

γ) ανά βαθμίδες (Προβαθμίδα, Κατώτερη, Μέση, Ανώ−
τερη), ανεξάρτητα από την τάξη εγγραφής και την κα−
ταχώριση των μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου Προόδου 
του σχολείου, με κριτήρια τη διάγνωση, τη μαθησιακή 
ετοιμότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς 
των μαθητών και τη δυναμική της δημιουργούμενης 
ομάδας, με στόχο τη συγκρότηση τμημάτων που να 
εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ει−
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

3. Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα διενεργείται 
με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων 
της ΣΜΕΑΕ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Δια−
γνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης 
(ΕΔΕΑΥ) της ΣΜΕΑΕ ή ελλείψει αυτής ύστερα από εισή−
γηση του Διευθυντή του σχολείου. Το σχετικό πρακτικό 
του Συλλόγου Διδασκόντων υποβάλλεται στο Σχολικό 
Σύμβουλο ΕΑΕ μαζί με τα ωρολόγια προγράμματα του 
σχολείου.

4. Στην προβαθμίδα των 4/θεσίων και άνω ειδικών δη−
μοτικών Σχολείων μπορεί να τοποθετηθεί νηπιαγωγός, 
που έχει μετεκπαιδευτεί στην Ειδική Αγωγή.»

2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης 
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄199) 
προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:

«Στα σχολεία αυτά μπορεί να εφαρμόζεται ανάλογα 
με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με 
αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων 

που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Δια−
γνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης 
(ΕΔΕΑΥ) της ΣΜΕΑΕ ή ελλείψει αυτής ύστερα από ει−
σήγηση του Διευθυντή του σχολείου, διαφοροποιημένο 
το αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης ή το 
Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος της Ειδικής Αγω−
γής (ΠΑΠΕΑ) που ορίζεται στο π.δ. 301/1996 (Α΄208) ή 
ένα μεικτό σύστημα των ανωτέρω προγραμμάτων. Το 
σχετικό πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων υποβάλ−
λεται στο Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ μαζί με τα ωρολόγια 
προγράμματα του σχολείου.»

3. α) Στο άρθρο 6 του ν. 3699/2008 (Α΄199) προστίθεται 
παράγραφος 6, ως ακολούθως:

«6. Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαί−
δευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
μπορεί να υλοποιούνται προγράμματα συνεκπαίδευσης 
με συστεγαζόμενες ή μη σχολικές μονάδες της γενι−
κής εκπαίδευσης. Στόχοι των προγραμμάτων συνεκ−
παίδευσης είναι, ιδίως, η προώθηση της ένταξης και 
των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη των 
γνωστικών, μαθησιακών, συναισθηματικών και κοινωνι−
κών δεξιοτήτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες ή/και αναπηρία, καθώς και η ευαισθητοποίηση 
των μαθητών των σχολείων γενικής εκπαίδευσης σε 
θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο σεβασμό της 
διαφορετικότητας και στη διασφάλιση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται το αρμόδιο όργανο και η 
διαδικασία έγκρισης, ο τρόπος υλοποίησης και η αξιο−
λόγηση των ανωτέρω προγραμμάτων, καθώς και κάθε 
άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή 
της παραγράφου αυτής.»

β) Η παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) 
καταργείται.

4. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/
2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων συγκροτείται στην έδρα της Γενικής 
Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), το οποίο αποτελείται από: α) τον 
Πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ αναπληρούμενο από τον Αντιπρό−
εδρο του ίδιου Συμβουλίου, β) τον Πρόεδρο του ΚΥΣΔΕ 
αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβου−
λίου, γ) έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης αναπληρούμενο 
από άλλον Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με 
σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Αγωγή και δ) δύο αιρετά 
μέλη του ΕΕΠ αναπληρούμενο από τα αναπληρωματικά 
αιρετά μέλη ΕΕΠ.

Εισηγητής του Συμβουλίου ορίζεται ο Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ανα−
πληροΰμενος από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμή−
ματος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 
Εναλλακτικά, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να 
ορίζει άλλο μέλος του Συμβουλίου ως εισηγητή συγκε−
κριμένου θέματος. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται 
διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός 
της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».
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5. Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 
1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) προστίθενται 
εδάφια, ως ακολούθως:

«Σκοπός των ΤΕ είναι η πλήρης ένταξη των μαθητών 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία στο 
σχολικό περιβάλλον μέσα από ειδικές εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις. Ο εκπαιδευτικός του ΤΕ υποστηρίζει τους 
μαθητές εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους, σε 
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, με 
στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και 
των διδακτικών πρακτικών, καθώς και την κατάλληλη 
προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαι−
δευτικού περιβάλλοντος. Η υποστήριξη σε ιδιαίτερο 
χώρο υλοποιείται εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες 
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με απώτερο στόχο 
τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης αυτών εντός 
του περιβάλλοντος της τάξης τους».

6. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 του 
ν. 3699/2008 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ όλων των βαθμίδων, σε 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσω−
πα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή 
επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης 
διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστα−
σης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και 
στο κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό 
Πρόνοιας των εκπαιδευτικών ΕΑΕ και του ΕΕΠ, καθώς 
και των μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν οργανική θέση 
σε ΣΜΕΑΕ, αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική 
υπηρεσία, μετά το διορισμό τους σε θέσεις μόνιμου 
εκπαιδευτικού ή ΕΕΠ των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και Υγείας».

β) Η παράγραφος αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν πρό−
κειται για προϋπηρεσία εκπαιδευτικών που έχει ήδη 
αναγνωρισθεί.

Άρθρο 83

1. Ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να συνεργάζεται με επιχειρήσεις 
και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και 
με Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) 
του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) με σκοπό την 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου ή μη Προγράμματος 
Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας ανέργων αποφοίτων 
Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Με απόφαση του/των αρμόδιου/ων Υπουργού/ών 
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος της 
ημερήσιας αποζημίωσης, η διάρκεια του προγράμμα−
τος, οι ειδικότητες σε σχέση με τις θέσεις απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας, η ηλικία των ωφελουμένων και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.

3. Οι ωφελούμενοι στο Πρόγραμμα Απόκτησης Εργα−
σιακής Εμπειρίας ανέργων υπάγονται στην ασφάλιση 
του κλάδου ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και 
ασφαλίζονται για επαγγελματικό κίνδυνο.

4. Η δαπάνη για την ημερησία αποζημίωση και τις 
ασφαλιστικές εισφορές βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του προγράμματος.

5. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή 
του ανωτέρω προγράμματος εξαιρούνται από τον προ−
ληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 84
Εκλογή Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας

Κυθήρων − Αντικυθήρων

Στην παρ. 15 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως 
ισχύει, προστίθεται η ακόλουθη διάταξη:

«Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Εγχωρί−
ου Περιουσίας των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων 
εκλέγονται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα, το οποίο 
αποτελείται από τον Δήμαρχο Κυθήρων, τον Πρόεδρο 
και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων, τον 
Πρόεδρο και τα Μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Αντικυθήρων, τους Προέδρους, τα Μέλη 
και τους Τοπικούς Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινο−
τήτων της Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων. Ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής εκλέγεται με αυξημένη πλειοψηφία των 
δύο τρίτων του όλου αριθμού των παρισταμένων με−
λών του εκλεκτορικού σώματος. Εάν δεν επιτευχθεί 
η εκλογή του Προέδρου κατά την πρώτη ψηφοφορία, 
επαναλαμβάνεται η εκλογή σε τρεις (3) ημέρες οπότε 
αρκεί η πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών 
του εκλεκτορικού σώματος. Η εκλογή των τεσσάρων (4) 
μελών της Επιτροπής και των ισαρίθμων αναπληρωματι−
κών τους γίνεται με την απλή πλειοψηφία των παρόντων 
μελών του εκλεκτορικού σώματος. Πέραν των προβλε−
πομένων στην παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 272/1985, 
όπως ισχύε κωλυμάτων εκλογής, για να εκλεγεί κάποιος 
Πρόεδρος ή Μέλος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσί−
ας θα πρέπει κατά το χρόνο της εκλογής να μην είναι 
Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, Δημοτικός ή Περιφερειακός 
Σύμβουλος, Πρόεδρος, Εκπρόσωπος ή Μέλος Δημοτικής 
ή Τοπικής Κοινότητας της Χώρας και εν γένει αιρετός 
οποιουδήποτε οργάνου και βαθμίδας τοπικής αυτοδι−
οίκησης της Χώρας και να μην έχει από οποιαδήποτε 
αιτία οφειλές προς την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας 
ή τα Ιερά Προσκυνήματα του άρθρου 84 του ν.1416/1984. 
Η πρώτη μετά την έκδοση του παρόντος νόμου σύ−
γκληση της ανωτέρω ειδικής εκλεκτορικής συνέλευσης 
για την εκλογή Προέδρου και Μελών της Επιτροπής 
Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων γίνεται 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από 
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

Άρθρο 85
Μηχανισμός Διάγνωσης των αναγκών

της αγοράς εργασίας

1. Συστήνεται Μηχανισμός Διάγνωσης των αναγκών 
της αγοράς εργασίας, από το Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
με τη σύμπραξη του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και 
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

Η διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας συνίσταται 
στον προσδιορισμό της προσφοράς και ζήτησης της ερ−
γασίας σε επαγγέλματα και σε δεξιότητες, ικανότητες, 
γνώσεις, σε εθνικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο, 
ως έχουν και όπως τείνουν να εξελιχθούν στο μέλλον 
και στον εντοπισμό των ενδεχόμενων αναντιστοιχιών 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
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