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Ένας από τους στρατηγικούς στόχους και σκοπούς της Γενικής Διεύθυνσης 

Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην 

Εργασία, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι η μελέτη, ο 

σχεδιασμός, η προώθηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση πολιτικών στον 

τομέα της αγοράς εργασίας. Στις αρμοδιότητές της εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, η 

διαμόρφωση της κατάλληλης δημόσιας πολιτικής για την ανάσχεση της διαρροής 

των εργαζομένων και επιστημόνων σε τρίτες χώρες και η λήψη μέτρων πολιτικής 

για την προσαρμογή των εργαζομένων στο νέο τεχνολογικό και οικονομικό 

περιβάλλον [ΠΔ 134/2017 (ΦΕΚ Α΄168)]  

 

1. Tι είναι η πρωτοβουλία Rebrain Greece 

 

1. Διεπιστημονική Εθελοντική Πρωτοβουλία για τον Τεχνολογικό 

Μετασχηματισμό της Αγοράς Εργασίας και την ανάσχεση του Brain Drain  

2. Ενσωμάτωσε νέες τεχνολογίες όπως η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων 

data analytics, εφαρμογές απεικόνισης, οπτικοποίησης και ερμηνείας δεδομένων, 

εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας  και κινήθηκε ταχύτατα προς την ανάλυση των 

δεδομένων της αγοράς εργασίας και το σχεδιασμό υποψήφιων προτάσεων 

πολιτικής προς την πολιτική ηγεσία 

3. Σχεδίασε και πρότεινε εξειδικευμένες data driven λύσεις για κατηγορίες που 

έχουν πληγεί σφόδρα από την ανεργία όπως οι γυναίκες 25-40 ετών, οι άνεργες 

νέες και νέοι που είχαν αγροτική ενασχόληση,  άνεργοι νέοι εκπαιδευτικοί που θα 

μπορούσαν να βρουν εργασία μέσω της τεχνολογίας, άνεργοι που θα μπορούν με 

reskilling να στραφούν σε πεδία της κυκλικής οικονομίας , δράσεις αναβάθμισης 

ψηφιακών δεξιοτήτων για την ενίσχυση των ΠΜΕ/ΜΜΕ που αποτελούν το 99% της 

Ελληνικής Οικονομίας. 

4. Σχεδίασε και πρότεινε λύσεις για το ανθρώπινοι δυναμικό που εργάζεται 

αλλά είναι εντός φάσματος επαπειλούμενης ανεργίας, και χρίζει υποστήριξης των 

δεξιοτήτων και των γνώσεων τους.( Χειριστές μηχανημάτων 128.000 άτομα)  

5. Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2019 από στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης 

Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας 

6. Λειτουργεί ως συμβουλευτικός και υποστηρικτικός θεσμός στο Υπουργείο 

Εργασίας 

7. Φέρει μία νέα κουλτούρα ισότιμης, οριζόντιας συνεργασίας πάνω στο 

σχεδιασμό data driven πολιτικών για την αγορά εργασίας 

8. Έχει φέρει σε κοινές ομάδες συζήτησης και επιστημονικής ανάλυσης 

εκπροσώπους 30 και πλέον φορέων για την οριζόντια επίλυση ζητημάτων εργασίας 

εθνικής εμβέλειας 

9.  Ενσωματώνει όλη την εμπειρία και τη συλλογική τεχνογνωσία των 

στελεχών της από τη συμμετοχή τους ως εμπειρογνώμονες σε τεχνικές επιτροπές 

της Κομισιόν  
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10. Μέλη της ομάδας έχουν διακριθεί πολλές φορές για την επιστημονική τους 

δραστηριότητα, (μελέτες και έρευνες, συμμετοχές σε επιστημονικές  ομάδες 

εργασίας στην Ευρώπη και διεθνώς) 

11. Το πλαίσιο εργασιών της πρωτοβουλίας χωρίστηκε σε θεματικές ενότητες 

ανάλογα με το αντικείμενο στόχευσης. Αντίστοιχα χωρίστηκαν και οι 

συμμετέχοντες-εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών σε αυτή. 

12. Η πρωτοβουλία λειτουργεί και με δια ζώσης συναντήσεις και σε ψηφιακό 

περιβάλλον. 

13. Αξιοποιήθηκε στο έπακρο το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και η μεταρρύθμιση του 

Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας. (Διάκριση ως βέλτιστη πρακτική  

από την Παγκόσμια Τράπεζα και τον ΟΟΣΑ) 

14.  Σε 5 μήνες λειτουργίας παρουσίασε στην ΔΕΘ 2019 τα πρώτα αποτελέσματα 

των εργασιών της και  προτάσεις υποψήφιων δράσεων ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης. 

15. Μετά την ΔΕΘ 2019,  και την έγκαιρη εκπλήρωση του χρονοδιαγράμματος 

Ο.Χ.Ε. που είχε η ομάδα μέχρι τότε, έγινε επαναξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας,  

αναδιαρθρώθηκαν οι υποομάδες εργασίας, προστέθηκαν πολλά και πολύ αξιόλογα 

νέα μέλη,, δημιουργήθηκαν συμπράξεις με 6 Πανεπιστήμια, και σημαντικότατους 

φορείς όπως το ΕΚΤ, Η ΓΓΕΤ κλπ.. 

16. Στρατηγικό ορόσημο: Συνέδριο στις 09-12-2019 όπου παρουσιάστηκαν οι 4 

μεγάλες καινοτομίες του REBRAIN GREECE για την αγορά εργασίας και τη χώρα 

μας. (Ίδρυση Φορέα ΝΠΙΔ, 1ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ευφυών Πολιτικών- 8 δράσεις, 

Δημιουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας Λειτουργίας,  1η Εθνική Δράση 

Επαναπατρισμού Ελλήνων του Εξωτερικού.) 

 

1.1 Συμμετέχοντες φορείς  
 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων   

Υπουργείο Εσωτερικών 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 



5 
 

Ελληνικό ΄Ιδρυμα ΄Ερευνας και Καινοτομίας 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 

Ελληνική Στατιστική Αρχή 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων – Στέγη ΣΕΒ 

Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

ΙΜΕ – ΓΣΕΒΕΕ 

Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών 

ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ 

ATHENS DIGITAL LAB-ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

          1.2     Ίδρυση ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 

Η πρωτοβουλία σχεδιάζεται να λάβει θεσμική υπόσταση, με τη μορφή Νομικού 

Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, με το όνομα 

REBRAIN GREECE: Κέντρο Συλλογικής Τεχνογνωσίας για την Αγορά Εργασίας. 

Ένας συμβουλευτικός, ευέλικτος και χωρίς κόστος θεσμός στο Υπουργείο Εργασίας, 

χωρίς αμοιβή για τα στελέχη του, χωρίς τη δημιουργία άλλων θέσεων εργασίας, 

καθώς αυτά θα δραστηριοποιούνται παράλληλα με τα καθήκοντά τους στο 

Υπουργείο. Η πρωτοβουλία θα ενταχθεί πλέον κάτω από την ομπρέλα του Νομικού 

Προσώπου.  

         1.3    Δημιουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας Rebrain Greece CoLab 

Το REBRAIN GREECE ως πρωτοβουλία, υπό τη νέα του μορφή, μεταφέρεται σε 

περιβάλλον ψηφιακής πλατφόρμας REBRAIN GREECE ώστε να μπορεί να εκτελεί 

τις λειτουργίες της και με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με μικρότερο κόστος και  
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μεγαλύτερο εύρος ανάλυσης. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα λειτουργήσει ως χώρος 

ψηφιακών διαγωνισμών για ζητήματα εθνικής εμβέλειας/σημασίας, όπου ομάδες 

επιστημόνων, εμπειρογνώμονες ή ομάδες αυτών θα συμμετέχουν με υποβολή 

συγκεκριμένων τεχνικών προτάσεων σε διαδικασία αξιολόγησης από υψηλού 

επιπέδου επιτροπή. Θα αποτελέσει επιπλέον το χώρο καταγραφής και σύζευξης 

των Ελλήνων που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, και των επιχειρήσεων που 

ενδιαφέρονται να στελεχώσουν εξειδικευμένες ειδικότητες και επαγγέλματα που 

τώρα είναι ακάλυπτες.  

 

1.4   Πιλοτικές Δράσεις 

 

         Η Πρωτοβουλία «REBRAIN GREECE» προωθεί μια σειρά δράσεων υψηλής 

καινοτομίας, οι οποίες αξιοποιούν στο έπακρο το πρωτοποριακό εργαλείο του 

Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας, διεθνώς βραβευμένο μεθοδολογικό, 

επιστημονικό και αναλυτικό εργαλείο.  

 

        Οι δράσεις, όπως έχουν ανακοινωθεί, είναι οι ακόλουθες: 

 

Ι)  Αdvanced Skills 4 Women: Αφορά ευαίσθητες πληθυσμιακές κατηγορίες 

όπως γυναίκες νέες άνεργες με υψηλά προσόντα, οι οποίες δέχονται τη 

μεγαλύτερη πίεση από την ανεργία, κατηγορίες της οποίας θα εκπαιδευτούν και 

εργαστούν στην ανάλυση και ερμηνεία των στοιχείων και στις εφαρμογές 

δεδομένων ανοικτού κώδικα ώστε να αναπτύξουν κατά την απασχόλησή τους σε 

επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς πραγματικό χαρτοφυλάκιο και ως 

αποτέλεσμα προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις. Η δράση ενσωματώνει την 

τεχνολογία ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων και ψηφιακές εφαρμογές 

απεικόνισης δεδομένων, ώστε να μπορούμε να ερμηνεύουμε καλύτερα τα δεδομένα 

της αγοράς, για να σχεδιάζουμε πιο ωφέλιμες δράσεις για ανέργους και 

εργαζόμενους.  

II) AGRODIGITAL ENTREPRENNEUSHIP: Αφορά άνεργους νέες/νέους που 

σχετίζονται με το πρωτογενή τομέα (αγροδιατροφή) που θέλουν να αποκτήσουν 

επιχειρηματικές γνώσεις μέσω ψηφιακών εργαλείων κα μεθόδων. Εισάγεται 

σταδιακά και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης με συστήματα καταγραφής και 

πρόβλεψης της πορείας της κάθε καλλιέργειας και της δυνατότητας 

παρακολούθησης από κινητές συσκευές από απόσταση.  

ΙII) Dig_Circular: Σχετίζεται με το διεθνούς εμβέλειας ζήτημα της κυκλικής 

οικονομίας, εμπλέκοντας άνεργους τεχνικών επαγγελμάτων και κλάδων συναφών 

με τη κυκλική οικονομία, μέσω της εκπαίδευσης και εργασίας τους σε ψηφιακές 

μεθόδους προσέγγισης και εκσυγχρονισμού του τρόπου εργασίας των 

ωφελούμενων  
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IV) OPEN MALLS: αναβάθμιση των δεξιοτήτων ανέργων ανθρώπων σε ψηφιακά 

εργαλεία όπως το digital marketing, to content & brand management για την 

ενίσχυση των προς συγκρότηση «ανοικτών κέντρων εμπορίου» των 

ΠΜΕ/ΜΜΕ σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους λογίζεται από το 

Υπουργείο ως μία σύγχρονη αλλά πολύ απτή δράση ενίσχυσης και των δύο 

εμπλεκόμενων μερών. Έτσι θα μπορούσαν πολλοί πρώην άνεργοι, αξιοποιώντας 

ψηφιακά εργαλεία για την ερμηνεία των δεδομένων να μετατραπούν σε κομβικούς 

επιχειρηματικούς συμβούλους των εν λόγω ΠΜΕ/ΜΜΕ.  

V) Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Χειριστών Μηχανημάτων: Aφορά τους ήδη 

εργαζόμενους σε πιο τεχνικά επαγγέλματα και δεξιότητες, όπως αυτή της 

αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων των χειριστών μηχανημάτων. Η δράση 

αυτή μάλιστα συναρτάται με μια επαγγελματική κατηγορία 128.000 πολιτών. Από 

την παρουσίαση της σχετικής δράσης προέκυψε και η καινοτομία του 1ου 

Εξομοιωτή Εκπαίδευσης στα Βαλκάνια για τους χειριστές μηχανημάτων.  

 

1.5 Πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ, που βρίσκεται 

σε εξέλιξη και συνιστά την πρώτη πιλοτική δράση της Ελληνικής Πολιτείας για τη 

δημιουργία συνθηκών εισροής τεχνογνωσίας στη χώρα μας. Το πρόγραμμα 

χρηματοδοτεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για να 

προσλάβουν έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους 28-40 ετών του εξωτερικού με 

άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, με διεθνή εργασιακή εμπειρία δύο 

τουλάχιστον ετών, κατόχους μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου σπουδών.  

 

2.   Συμμετοχή της πρωτοβουλίας Rebrain Greece στην 84η ΔΕΘ 

2019 

Ιδιαιτέρως επιτυχημένη ήταν η παρουσία της πρωτοβουλίας στην 84η Διεθνή 

Έκθεση Θεσσαλονίκης 2019,  όπου αφενός μεν παρουσιάστηκαν τα πρώτα 

αποτελέσματα των εργασιών της και οι προτάσεις υποψήφιων δράσεων 

ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, αφετέρου δε τέθηκαν οι βάσεις για 

μελλοντικές συνεργασίες.  

3. Συνέδριο 9ης Δεκεμβρίου 2019 

Την 09-12-2019 στο ξενοδοχείο Μarriott στην Αθήνα έλαβε χώρα το 1ο συνέδριο 

της πρωτοβουλίας REBRAIN GREECE για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της 

αγοράς εργασίας και την ανάσχεση του brain drain.  
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Στο κύριο μέρος του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι επτά πιο δυναμικές και ώριμες 

προς χρηματοδότηση, δράσεις της πρωτοβουλίας (Αdvanced Skills 4 Women, 

Dig_Circular, Μάθε να Μαθαίνεις,  Αναβάθμιση δεξιοτήτων για τα  ανοικτά 

επιχειρηματικά κέντρα  ΠΜΕ/ΜΜΕ, AGRODIGITAL ENTREPRENNEUSHIP, Αναβάθμιση 

Δεξιοτήτων Χειριστών Μηχανημάτων). Όλες οι δράσεις αξιοποιούν στο έπακρο το 

εκπληκτικό εργαλείο του Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας, διεθνώς 

βραβευμένο μεθοδολογικό, επιστημονικό και αναλυτικό εργαλείο. 

Μέσα από τις ενότητες του συνεδρίου τέθηκαν στον δημόσιο πολιτικό λόγο για 

πρώτη φορά η αλλαγή του σημερινού πλαισίου της αγοράς εργασίας με την 

τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική εκμάθηση και την αυτοματοποίηση, οι τομείς της 

παραγωγής (Κυκλική Οικονομία, Υγεία, αγροτική παραγωγή κ.ά.) που επηρεάζονται 

οριζόντια από την εισαγωγή νέων εκθετικών τεχνολογιών. Για πρώτη φορά  επίσης 

αυτές οι τεχνολογίες ενσωματώνονται σε δράσεις του Ελληνικού Κράτους. Επιπλέον 

για πρώτη φορά επιχειρείται εθνικά η Σύμπραξη Υπουργείων, Ερευνητικών 

Ινστιτούτων, Πανεπιστημίων, ΟΤΑ, Διεθνών Ερευνητικών Φορέων, και μια σειρά 

άλλων οργανισμών. 

Επίσης για πρώτη φορά στο συνέδριο  της  9ης Δεκεμβρίου 2019 παρουσιάστηκε 

συντεταγμένα, με συγκεκριμένα βήματα, βάσει μελετών και στοιχείων των βάσεων 

δεδομένων του Υπουργείου μία σχεδιαζόμενη δράση υψηλού εθνικού συμβολισμού 

το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ!» για την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού στη 

χώρα μας με υψηλά επιστημονικά προσόντα, γνώσεις και διεθνή εργασιακή 

εμπειρία σε συγκεκριμένες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης, υψηλών τεχνολογικών 

δεξιοτήτων όπου παρατηρείται έλλειψη. 

4. Σύμφωνο Συνεργασίας με Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Την 31 Ιανουαρίου 2020, στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 

υπεγράφη μεταξύ της πρωτοβουλίας REBRAIN GREECE του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος επίσημο σύμφωνο 

συνεργασίας (ΜοU) με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την αγορά εργασίας 

και την πιλοτική εφαρμογή των ήδη ώριμων προς υλοποίηση, ευφυών δράσεων του 

REBRAIN GREECE, για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας. 

Ως Στρατηγικές Προτεραιότητες Συνεργασίας τέθηκαν οι εξής: 

1η προτεραιότητα: Ενίσχυση του ρόλου της ψηφιακής οικονομίας στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.  

2η προτεραιότητα: Ενίσχυση του ρόλου της κυκλικής οικονομίας στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.  
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3η προτεραιότητα: Αναβάθμιση και επέκταση των πολιτικών ισότητας στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.  

4η προτεραιότητα: Ενίσχυση της δυναμικής του αγροτικού τομέα στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.  

5η προτεραιότητα: Ανάπτυξη δραστηριοτήτων αξιοποίησης των ευκαιριών της 

κοινωνικής οικονομίας και του πολιτισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Στόχο 

αποτελεί η ενίσχυση του ρόλου της κοινωνικής οικονομίας και του πολιτισμού στην 

περιφέρεια με δράσεις τοπικής αλλά και διεθνούς εμβέλειας όπως η 1η Παγκόσμια 

Επιστημονική Ολυμπιάδα στην Αρχαία Ολυμπία, με θεματική κάθε φορά στόχευση στις 

προαναφερθείσες προτεραιότητες. 

6η προτεραιότητα: Ενίσχυση του ρόλου των πολιτικών σύνδεσης της αγοράς 

εργασίας και της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδος.  

  

 

5. Μελλοντικές δράσεις και συνεργασίες 

Υπό επεξεργασία βρίσκονται σύμφωνα συνεργασίας με μεγάλα Πανεπιστήμια της 

χώρας, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, Πειραιώς 

και Ιωαννίνων, ώστε να επιτευχθεί η διασύνδεση της αγοράς εργασίας με τον 

ακαδημαϊκό χώρο, μέσω α) της συνδιοργάνωσης κοινών δράσεων εκπαίδευσης-

κατάρτισης, β) της υποβολής από κοινού και της συνδιεκδίκησης ανταγωνιστικών 

προτάσεων προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας με στόχο τη δημιουργία ενός 

ελκυστικού περιβάλλοντος εργασίας αλλά και επενδύσεων. 

 

 


