
                                                             

    

ΠΡΟΣ:

        

                          ΚΟΙΝ:

                  

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την δράση του ΣΕΒ «Η Ελλάδα παράγει: Επαγγέλματα με 
μέλλον» 

Σας γνωστοποιούμε την ενημερωτική εκστρατεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών για την προβολή επαγγελμάτων με μέλλον. 
Ο Σ.Ε.Β. στηρίζοντας την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, 
παρουσιάζει -μέσω μιας σειράς ολιγόλεπτων βίντεο- 11 επαγγελματικές ειδικότητες «με 
μέλλον» σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας. 
Οι ειδικότητες στις οποίες εστιάζει ο ΣΕΒ επιλέγησαν με βάση τα εξής κριτήρια:

 Κρισιμότητα ειδικότητας για την λειτουργία των επιχειρήσεων

 Δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού από τις 
επιχειρήσεις

 Βελτίωση των επιδόσεων του επαγγέλματος τα τελευταία χρόνια

 Πρόβλεψη διεύρυνσης της ζήτησης λόγω τεχνολογικών και άλλων μεταβολών

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: 

Μαρούσι,  30-01-2020
Αριθ. Πρωτ. Φ.23/13127/ΓΓ4    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

----

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

                                  ----
-----

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
E-mail: depek_mathiteia@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ε. Καραπιδάκη
Τηλέφωνο: 210 344 22 75 

 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
 Επαγγελματικά Λύκεια που υλοποιούν 

τμήματα μαθητείας  (μέσω  των   
Δ/νσεων Δ.Ε.)

 Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών 
και Επαγγελμάτων

     Θεσσαλονίκης 151, 176 10 Καλλιθέα
[Πληκτρολογήστε μια φράση από 
το έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα 
ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να 
τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου 
οπουδήποτε στο έγγραφο. 
Χρησιμοποιήστε την καρτέλα 
"Εργαλεία πλαισίου κειμένου" για 
να αλλάξετε τη μορφοποίηση της 
ελκυστικής φράσης.]

   ΣΕΒ, Ξενοφώντος 5, Τ.Κ.10557
  email: info@sev.org.gr

http://www.minedu.gov.gr/


Από τα επαγγέλματα που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, επιλέγησαν τα εξής:

1. Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων

2. Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού

3. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων

4. Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων 

5. Τεχνικός Αυτοματισμών 

6. Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων

7. Εργοδηγός κλάδου εξόρυξης

8. Στέλεχος προώθησης εξαγωγών

9.  Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας

10. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

11. Χειριστής μηχανημάτων έργου

 

Για κάθε ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα έχει δημιουργηθεί ένα βίντεο που 
παρουσιάζει  τους αντίστοιχους επαγγελματίες και προϊσταμένους τους να περιγράφουν 
την επαγγελματική τους καθημερινότητα, τις προσωπικές τους εμπειρίες, τις προκλήσεις 
και δυσκολίες του επαγγέλματος, την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους διαδρομή, τις 
απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα, 
αλλά και τις φιλοδοξίες τους και τις προοπτικές ανέλιξης τους.

Τα βίντεο στο σύνδεσμο http://bit.ly/SEV4jobs πιστεύουμε ότι μπορούν να δώσουν την 
ευκαιρία σε νέους, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν επαγγελματικές 
διαδρομές με μέλλον και να κατανοήσουν καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
σύγχρονες επιχειρήσεις στην εύρεση εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΛΓΑ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Εσωτερική Διανομή:

1.Γραφείο Υπουργού

2.Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επαγ. Εκπ/σης, 

Καταρ. & Δια Βίου Μάθησης

3.Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήματα Α΄ & Β΄
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