
Δυναμικά Επαγγέλματα: Εκπαίδευση και κατάρτιση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό 

Συνοπτικά συμπερασματικές παρατηρήσεις από την Έρευνα του Σ.Ε.Β. 

Πολλά από τα επαγγέλματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) είναι αρκετά 

δυναμικά, δηλαδή παρέχουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης και αμοιβές. Σύμφωνα με την έρευνα 

που διενήργησε ο ΣΕΒ στο πλαίσιο της συμμετοχής του στα Περιφερειακά Συμβούλια Σύνδεσης με την 

Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ), για τον εντοπισμό και την ανάδειξη των διαφόρων 

δυναμικών επαγγελμάτων, ανά Περιφέρεια ή και ανά κλάδο που προέρχονται από το σύστημα της ΕΕΚ, 

η απασχόληση (2013-2019) στη μεταποίηση, τα logistics, τις ΤΠΕ, την ενέργεια και την εξόρυξη αυξήθηκε 

ταχύτερα από ότι η απασχόληση στο σύνολο της οικονομίας. Συγκεκριμένα, το 2019, το 68% των 

εργαζομένων στους κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους απασχολούνταν σε επαγγέλματα ΕΕΚ, όταν για το 

σύνολο της οικονομίας, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 37%. Επιπλέον, κατά το ίδιο έτος, η απασχόληση 

στους προαναφερθέντες κλάδους αντιστοιχούσε στο 17% του συνόλου. 

Στον κλάδο της Μεταποίησης, σύμφωνα με την Έρευνα και τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., όσον αφορά τον 

αριθμό των απασχολουμένων, στο διάστημα 2013-2019 καταγράφηκε ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 

16,1%, η οποία είναι υψηλότερη συγκριτικά με αυτή του συνόλου της οικονομίας στο ίδιο διάστημα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από το 2013 έως το 2019, οι Περιφέρειες με ποσοστό απασχόλησης στους 

κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους (Μεταποίηση, Logistics, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

- ΤΠΕ, Εξόρυξη και Ενέργεια) υψηλότερο από 20% αυξήθηκαν από δύο σε τέσσερις. Αυτές είναι κατά 

σειρά η Στερεά Ελλάδα, η Δυτική Μακεδονία, η Κεντρική Μακεδονία και η Αττική. Όσον αφορά την 

εξέλιξη της απασχόλησης σε επιμέρους παραγωγικούς κλάδους ανά Περιφέρεια, έχει ενδιαφέρον να 

επισημανθεί η σημαντική άνοδος των κλάδων της Μεταποίησης στις περιφέρειες Ανατολικής 

Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής. 

Μεταξύ των επαγγελμάτων ΕΕΚ, την πολυπληθέστερη κατηγορία αποτελούν οι «Χειριστές» (27%) και 

ακολουθούν οι «Τεχνίτες» και τα «Επαγγέλματα Διοίκησης και Οικονομίας» με μικρή διαφορά μεταξύ 

τους. Αυτό σημαίνει ότι η προοπτική μετασχηματισμού του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με 

επέκταση των κρίσιμων παραγωγικών κλάδων σε όρους παραγωγής και απασχόλησης, θα δημιουργήσει 

περαιτέρω ζήτηση για ανθρώπινο δυναμικό στα επαγγέλματα της ΕΕΚ. Παράλληλα, στις περιφέρειες στις 

οποίες καταγράφηκε η υψηλότερη αύξηση της απασχόλησης στη Μεταποίηση, δηλαδή στην Ανατολική 

Μακεδονία-Θράκη, την Κεντρική Μακεδονία, την Στερεά Ελλάδα και την Αττική  οι μισθοί ορισμένων 

επαγγελμάτων, κυρίως της Μεταποίησης, είναι υψηλότεροι από τους μέσους μισθούς αυτών των 

επαγγελμάτων στο σύνολο της χώρας. 


