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Το παγκόσμιο σκηνικό
 Η εξέλιξη της τεχνολογίας αλλάζει τις αγορές, τα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά και τη
φύση της εργασίας στο κατώφλι της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

 Ο διεθνής ανταγωνισμός καθιστά ως όρο επιβίωσης τον παραγωγικό μετασχηματισμό, με
εξωστρεφείς, διεθνώς ανταγωνιστικές ελληνικές επιχειρήσεις.

 Η παραγωγική ανασυγκρότηση αφορά και τους εργαζόμενους, καθώς προϋποθέτει
ανθρώπινο δυναμικό υψηλής τεχνικής και τεχνολογικής κατάρτισης, με σύγχρονες δεξιότητες.
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Η κατάσταση στην Ελλάδα
 Υψηλή ανεργία
 Αυξανόμενοι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης
 Πλειάδα επιλογών που προσφέρει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε επίπεδο
βαθμίδων, διαδρομών και ειδικοτήτων.
Αλλά:

Οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας και εντοπίζουν
ελλείψεις δεξιοτήτων.

Οι νέοι και οι οικογένειές τους στοχεύουν σχεδόν αποκλειστικά στην ανώτατη εκπαίδευση,
παρότι η ζήτηση για τεχνικά επαγγέλματα είναι σημαντική.
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Η πρωτοβουλία του ΣΕΒ
• Προβολή επαγγελμάτων ειδικοτήτων και δεξιοτήτων με μέλλον και άμεση σύνδεση με τις
προκλήσεις των επιχειρήσεων.
• 11 videos παρουσιάζουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, τις δυσκολίες
και τα πλεονεκτήματα, αλλά και την κρισιμότητα αντίστοιχων επαγγελμάτων για τις
επιχειρήσεις και την οικονομία συνολικά.
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Ποιοι είναι οι στόχοι της εκστρατείας;
• Ανάδειξη των προκλήσεων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην εύρεση
εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες
• Προβολή επαγγελμάτων και ειδικοτήτων που θα είναι σε ζήτηση στη χώρα την επόμενη δεκαετία
• Ανάδειξη της ανάγκης για προσαρμογή της εκπαίδευσης στις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς
εργασίας προκειμένου να εφοδιάζει το ανθρώπινο δυναμικό με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες,
• Ευαισθητοποίηση Πολιτείας και εκπαιδευτικών φορέων
• Βελτίωση της ελκυστικότητας επιλεγμένων τεχνικών επαγγελμάτων με προοπτική,
• Ενημέρωση των νέων εργαζομένων, των φοιτητών, των μαθητών και των ανέργων για τις διαδρομές
σε επαγγέλματα με προοπτική.
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Με ποια κριτήρια επιλέξαμε τα επαγγέλματα;
• Υψηλή απασχόληση – απασχολούνται πάνω από 240.000 εργαζόμενοι
• Πλήρης απασχόληση – για το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων

• Καλές απολαβές/μισθοί και απασχόληση που αυξάνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια και
με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στο σύνολο της οικονομίας,
• Δυσκολία εύρεσης κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού από τις επιχειρήσεις
• Ευοίωνες προοπτικές (αύξηση της ζήτησης) για πολλά από αυτά
• Τεχνολογική πρωτοπορία
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Ποια επαγγέλματα επιλέξαμε;
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων
Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
Τεχνικός Αυτοματισμών

Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
Εργοδηγός κλάδου (προβάλλεται ο εργοδηγός εξόρυξης)
Στέλεχος προώθησης εξαγωγών
Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Χειριστής μηχανημάτων έργου
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