
Εργαστήριο πρόγνωσης
και παρακολούθησης
αλλαγών στα επαγγέλματα

Υδραυλικός Βασικές τάσεις και δυναμικές

Συσχέτιση επαγγέλματος με τομείς / 
κλάδους δραστηριότητας:

Επιδοτήσεις ανακαινίσεων, επισκευών, ενεργειακών 
αναβαθμίσεων (κυρίως νέων συνδέσεων φυσικού αερίου)

Διατήρηση ασαφούς ρυθμιστικού πλαισίου (εκπαίδευση, 
κατάρτιση, πιστοποίηση δεξιοτήτων και υπηρεσιών) 

Διατήρηση έλλειψης ελεγκτικών μηχανισμών για αδήλωτη 
εργασία, εισαγόμενα προϊόντα και ποιότητα υπηρεσιών 

Διατήρηση υψηλού κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων 
του κλάδου

Διασύνδεση (συνεργασία) με άλλα 
επαγγέλματα / δραστηριότητες:

Μεταβολές βασικών μεγεθών

Βασικό
αποτέλεσμα δράσης

Ποια επαγγέλματα αφορά

H δράση αποτελεί ερευνητική πρωτοβουλία 
αλλά και παρέμβαση υποστήριξης των 
επιχειρήσεων, εκ μέρους του Ινστιτούτου 
Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, με βασική 
επιδίωξη να καλύψει ένα κενό στρατηγικής 
πληροφόρησης σε επίπεδο επαγγελμάτων 
σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, 
εξελίξεων και μεταβολών που επιδρούν 
στην εξέλιξη τους. 

Το επάγγελμα του υδραυλικού είναι σύνθετο και με ευρύ 
αντικείμενο εργασιών, σχετικό με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις 
και άρρηκτα συνδεδεμένο με τον κατασκευαστικό κλάδο. 

Παρά το ανανεωμένο ρυθμιστικό θεσμικό πλαίσιο και 
τις εναλλακτικές διαδρομές για είσοδο στο επάγγελμα, 
παρατηρείται μείωση των νέων επαγγελματιών. Στη βάση αυτή, 
η στρατηγική ενίσχυσης του επαγγέλματος οφείλει να
περιλαμβάνει τη διεύρυνση συνεργιών/συνεργασιών μεταξύ 
επαγγελματιών, τον σχεδιασμό και οργάνωση πιστοποιημένων 
προγραμμάτων κατάρτισης και την αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών (πλατφόρμες διασύνδεσης πελατών-επαγγελματιών).

Η Πιθανότητα αφορά στην εκτίμηση να εκδηλωθεί η τάση/δυναμική τα επόμενα ετη
και η Επίπτωση αφορά στον βαθμό επίδρασης της τάσης/δυναμικής στο επάγγελμα.
Ταξινομούνται ως εξής:
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Μηχανικός 
Κλιματιστικού 
και Ψυκτικού 

τάσεις
απασχόλησης

αριθμός
επιχειρήσεων

κύκλος
εργασιών

Ελλάδα Ευρώπη πηγή: Eurostat 2017-2019

Πολιτικός 
Μηχανικός 

#επιδοτήσεις 
#ανακαινίσεις/επισκευές 
#«εξοικονομώ» 
#φυσικο αέριο   

#ρυθμιστικό πλαίσιο 
#τεχνική εκπαίδευση 
#πιστοποίηση 
#πρότυπα 

#έλεγχοι 
#αδήλωτη εργασία  
#προδιαγραφές 
#εισαγόμενα προϊόντα 

#φορολογία 
#ασφαλιστικές εισφορές   
#λειτουργικά έξοδα     

Μηχανολόγος 
Μηχανικός 

Τεχνικός 
Δομικών Έργων 

πολυ
χαμηλή χαμηλή μέση υψηλή πολύ

υψηλή

Η ανάπτυξη και τακτική επικαιροποίηση 
Οδικών Χαρτών Προσαρμογής 
Επαγγελμάτων, οι οποίοι θα λειτουργούν 
ως οδηγοί δράσης και σημεία αναφοράς 
για την αποτελεσματική ανταπόκριση 
επαγγελματιών, επιχειρήσεων και φορέων 
πολιτικής στις συντελούμενες και 
επερχόμενες αλλαγές.

Σε πρώτη φάση το έργο αφορά είκοσι 
(20) επαγγέλματα με έμφαση σε τεχνικά 
επαγγέλματα, επαγγέλματα που 
εντάσσονται στον τομέα της πολιτιστικής 
και δημιουργικής βιομηχανίας, της 
αγροδιατροφής, όπως και επαγγέλματα που 
έχουν πεδίο εφαρμογής σε νέες τεχνολογίες 
και τάσεις.

Υλικά - 
Κατασκευές 



Σημαντικότερες ειδικές 
επαγγελματικές δεξιότητες 
❶ Δεξιότητες εμπειρικών εκτιμήσεων (π.χ. 
ανίχνευση είδους σωλήνων, συνδέσεων κ.ά.) 
❷ Χρήση χειροκίνητων εργαλείων 
υδραυλικού (π.χ. κάβουρα, κατσαβιδιού, 
τσιμπίδας κ.ά.) 
❸ Ειδικές γνώσεις μηχανουργικής 
τεχνολογίας/κατεργασιών διαμόρφωσης 
πλαστικών/κατεργασιών κοπής μετάλλων- 
χρήση ανάλογου εξοπλισμού 
❹ Ειδικές γνώσεις και τήρηση μέτρων 
ασφάλειας/προστασίας/υγιεινής ανάλογα 
με την τεχνική/υλικό (π.χ. εύφλεκτα, 
πετρελαιοειδή κ.ά.) 
❺ Χρήση οργάνων μέτρησης 
(π.χ. θερμομέτρου, υγρομέτρου, 
μανομέτρου, παχύμετρου κ.ά.)  

Δεξιότητες αυξανόμενης
σημαντικότητας 2020-2025
❶ Χρήση νέων τεχνολογιών 
απομακρυσμένης επίβλεψης/εντοπισμού 
βλαβών (Internet Of Things) 
❷ Βασικές γνώσεις τεχνολογιών και 
εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών 
❸ Αρχές και πρακτικές επιχειρηματικότητας 
❹ Χρήση έξυπνων/smart συσκευών/
εξοπλισμού με έλεγχο από smartphones, 
tablets, pc 

Δεξιότητες σε έλλειψη
❶ Προσανατολισμός στον πελάτη 
(Επηρεασμός - Πώληση - Εξυπηρέτηση)
❷ Γνώση/χρήση διαδικτυακών 
πλατφορμών για διαφήμιση (marketing) και 
πλατφορμών διασύνδεσης επαγγελματιών-
πελατών (blogs, youtube, ιστοσελίδες, π.χ. 
Douleutaras)
❸ Δημιουργία/χρήση/συντήρηση 
διαδικτυακών καταστημάτων (eshops)
❹ Γνώση/χρήση υπηρεσιών data 
management και marketing O
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Περισσότερες πληροφορίες για την δράση του 
 Εργαστηρίου, όπως και η πλήρης έκδοση του 
 Οδικού Χάρτη προσαρμογής του επαγγέλματος  του 
Υδραυλικού είναι διαθέσιμες στο

www.imegsevee.gr

Το ενημερωτικό τρίπτυχο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Εργαστήριο πρόγνωσης 
και παρακολούθησης παραγόντων αλλαγής του παραγωγικού περιβάλλοντος κλάδων και 
επαγγελμάτων» του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση 
και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

Υδραυλικός


