Εργαστήριο πρόγνωσης
και παρακολούθησης
αλλαγών στα επαγγέλματα
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.

Βασικό
αποτέλεσμα δράσης
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.

Ελαιουργός

Βασικές τάσεις και δυναμικές

Οι γενικές λειτουργίες του επαγγέλματος αφορούν στην
παραλαβή και επεξεργασία του ελαιόκαρπου, την αποθήκευση
του παραγόμενου ελαιόλαδου και τη διαχείριση και διάθεση των
ελαιουργικών αποβλήτων.

Αύξηση κόστους λειτουργίας ελαιουργικών επιχειρήσεων

Το υψηλής ποιότητας παραγόμενο προϊόν, σε συνδυασμό με
την αυξανόμενη ζήτηση του ελαιόλαδου σε παγκόσμιο επίπεδο,
αναδεικνύουν τις προοπτικές ανάπτυξης του επαγγέλματος, με
την προϋπόθεση του ανασχεδιασμού του τρόπου οργάνωσης
και παραγωγής. Στην αντίπερα όχθη, εξωγενείς απειλές, όπως
η ευμετάβλητη τιμή του ελαιόλαδου και η κλιματική αλλαγή,
αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη του κλάδου.

ΕΠΙΠΤΩΣΗ

Καθορισμός αμοιβής ελαιουργού με βάση την ποσότητα του
προς επεξεργασία ελαιόκαρπου

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

Συσχέτιση επαγγέλματος με τομείς /
κλάδους δραστηριότητας:

ΕΠΙΠΤΩΣΗ

#ποσότητα προς επεξεργασία
ελαιόκαρπου
#δικαίωμα έκθλιψης
#τιμολόγηση

Μεγιστοποίηση του οφέλους από τη χρήση των νέων
τεχνολογιών με την υιοθέτηση της μεθόδου της κοινής άλεσης
Αγροδιατροφή

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ

Διασύνδεση (συνεργασία) με άλλα
επαγγέλματα / δραστηριότητες:

#κοινή άλεση
#ποσότητα ελαιόκαρπου
#μεγιστοποίηση απόδοσης
#ελαχιστοποίηση κόστους

Παροχή κινήτρων για συγχώνευση μικρών ελαιουργείων
Ελαιοπαραγωγοί

Έμποροι
ελαιόλαδου

Τυποποιητές
ελαιόλαδου

Πυρηνελαιουργοί
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

Ποια επαγγέλματα αφορά
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.

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

#αύξηση τιμολογίου ηλεκτρικής
ενέργειας
# πληθωρισμός
#λειτουργικά έξοδα

ΕΠΙΠΤΩΣΗ

#οικονομίες κλίμακας
#βιωσιμότητα
#βαθμός απασχόλησης
#παραγωγικότητα

Μεταβολές βασικών μεγεθών

τάσεις
απασχόλησης

αριθμός
επιχειρήσεων

κύκλος
εργασιών

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:

πολυ
χαμηλή

Ελλάδα

Ευρώπη

πηγή: Eurostat 2017-2019

χαμηλή

μέση

υψηλή

πολύ
υψηλή

❶ Γνώση βασικών αρχών μηχανολογίας
❷ Βασικές γνώσεις προδιαγραφών πρώτων
υλών (ελαιόκαρπου)
❸ Βασικές γνώσεις υγιεινής και ασφάλειας
❹ Ειδικές γνώσεις στοιχείων διαχείρισης
ελαιουργικών υποπροϊόντων και αποβλήτων
❺ Γνώση ιδιοτήτων / χαρακτηριστικών
πρώτης ύλης (ελαιόκαρπου)
❻ Γνώση ιδιοτήτων / χαρακτηριστικών
τελικού προϊόντος (ελαιόλαδου)

#ανάδειξη τάσεων/δυναμικών
#διαμόρφωση προτάσεων προσαρμογής

Σημαντικότερες ειδικές
επαγγελματικές δεξιότητες

Περισσότερες πληροφορίες για την δράση του
Εργαστηρίου, όπως και η πλήρης έκδοση του
Οδικού Χάρτη προσαρμογής του επαγγέλματος του
Ελαιουργού είναι διαθέσιμες στο
www.imegsevee.gr

Δεξιότητες αυξανόμενης
σημαντικότητας 2020-2025

Δεξιότητες σε έλλειψη
❶ Υιοθέτηση νέων μεθόδων παραγωγής
❷ Παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων
❸ Ικανότητα συνεχούς μάθησης
❹ Διαχείριση συγκρούσεων (διαχείριση
καταστάσεων κρίσης)
❺ Βασικές γνώσεις εξέλιξης ποιότητας
προϊόντων, υλικών και εργαλείων
❻ Ειδικές γνώσεις στοιχείων διαχείρισης
αποβλήτων

Oδικός χάρτης
προσαρμογής επαγγέλματος

τελικού προϊόντος (ελαιόλαδου)
❷ Ικανότητα συνεχούς μάθησης
❸ Επίλυση προβλημάτων
❹ Συνεργασία, ομαδική εργασία
❺ Διαχείριση συγκρούσεων (διαχείριση
καταστάσεων κρίσης)
❻ Προσανατολισμός στον πελάτη
(Επηρεασμός - Πώληση - Εξυπηρέτηση)

#μελέτη επαγγέλματος
#ανάλυση δεξιοτήτων

❶ Γνώση ιδιοτήτων / χαρακτηριστικών

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».

Ελαιουργός

