
Εργαστήριο πρόγνωσης
και παρακολούθησης
αλλαγών στα επαγγέλματα

Υπεύθυνος διαχείρισης ιστοσελίδων, 
ψηφιακών πλατφορμών & social media

Βασικές τάσεις και δυναμικές

Συσχέτιση επαγγέλματος με τομείς / 
κλάδους δραστηριότητας:

Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)

Αύξηση της ζήτησης για εξειδικευμένους επαγγελματίες του 
κλάδου

Αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού στον κλάδο

Εντατικοποίηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών για την 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών

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 συγκεκριμένο επάγγελμα αφορά στην παροχή υπηρεσιών 
που ενισχύουν την ψηφιακή παρουσία εταιριών, οργανισμών 
και επαγγελματιών με έμφαση στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital 
marketing). 

Η δραστηριότητα αυτή εμφανίζει υψηλή ζήτηση, τόσο στα 
οργανογράμματα των επιχειρήσεων όσο και στο πλήθος των 
προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παρ’ όλη τη 
σημαντικότητά του δεν διέπεται από κάποιο συγκεκριμένο 
θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την άσκησή του. 

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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Ελλάδα Ευρώπη πηγή: Eurostat 2017-2019

Γραφίστας

#ηλεκτρονικό εμπόριο 
#e-shop 
#κατασκευή/προώθηση 
ηλεκτρονικού καταστήματος, 

#βελτιστοποίηση ιστοσελίδων 
#μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων 
δικτύωσης 
#μάρκετινγκ περιεχομένου 
#email marketing 

#διακλαδικός ανταγωνισμός 
#υπηρεσίες ψηφιακού μάρκετινγκ 
#τηλεπικοινωνίες 
#τράπεζες 

#ψηφιακά ρομπότ (chatbots) 
#επαυξημένη πραγματικότητα   
#εικονική πραγματικότητα 
#blockchain

Φωτογραφικές  
δραστηριότητες

Δραστηριότητες  
δημοσίων 
σχέσεων &  

επικοινωνίας 

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.

Τεχνολογίες 
Πληροφορικής 
& Επικοινωνιών 



Σημαντικότερες ειδικές 
επαγγελματικές δεξιότητες 

Δεξιότητες αυξανόμενης
σημαντικότητας 2020-2025

Δεξιότητες σε έλλειψη

❶ Διαχείριση  ενός συγκεκριμένου 
εργαλείου του ψηφιακού μάρκετινγκ (πχ 
Google ads, βελτιστοποίηση ιστοσελίδων) 
❷ Γνώση του ΓΚΠΔ (GDPR) 
❸ Χρήση Google Analytics 
❹ Αξιοποίηση Mobile marketing 
❺ Χρήση Google  Tag Manager 
❻ Σύνδεση των ενεργειών ψηφιακού 
μάρκετινγκ με ROI 

❶ Προγραμματισμός  (πχ Python) για την 
διαχείριση μεγάλων δεδομένων (Big Data) & 
περιεχομένου 
❷ Γνώσεις Google Optimize 
❸ Αξιοποίηση της  τεχνητής νοημοσύνης 
(ΑΙ & Machine Learning) για το ψηφιακό 
μάρκετινγκ
❹ Αξιοποίηση του Blockchain για digital 
marketing 

❶ Επικέντρωση και προσοχή 
❷ Δέσμευση αναφορικά με την ποιότητα 
υπηρεσιών)
❸ Λήψη αποφάσεων 
❹ Υπολογισμός και διαχείριση του χρόνου 
❺ Προσανατολισμός στον πελάτη 
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Περισσότερες πληροφορίες για την δράση του 
 Εργαστηρίου, όπως και η πλήρης έκδοση του 
 Οδικού Χάρτη προσαρμογής του επαγγέλματος 
 του Υπεύθυνου διαχείρισης ιστοσελίδων, ψηφιακών 
πλατφορμών & social media 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».

Υπεύθυνος 
διαχείρισης 
ιστοσελίδων, 
ψηφιακών 
πλατφορμών 
& social media   


