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1 Εισαγωγή 

1.1 Περιγραφή του Έργου 

Το έργο «Κατεύθυνση 4.0» στοχεύει στην προώθηση της έννοιας του Industry 4.0 και των 

συναφών τεχνολογιών μεταξύ μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ενθάρρυνσης τους να 

επιλέξουν τεχνική σταδιοδρομία. Αυτό θα επιτευχθεί παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς 

ενημερωμένο διδακτικό υλικό και ερευνώντας το προφίλ δεξιοτήτων 4.0. 

 

Το έργο επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση της Βιομηχανίας 4.0 και στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων που σχετίζονται με νέες τεχνολογίες όπως η ρομποτική, η τρισδιάστατη εκτύπωση, το 

υπολογιστικό νέφος, η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα και η ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο. 

 

Το Direction 4.0 είναι ένα έργο που καλύπτει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών STEM και των 

μαθητών τους, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. 

 

Όλα τα αποτελέσματα του έργου είναι προσβάσιμα εδώ: https://dir40.erasmus.site/space-4-0/  

1.2 Στόχοι του Έργου 

Οι τρεις βασικοί στόχοι της «κατεύθυνσης 4.0» είναι: 

• Παραγωγή διδακτικού υλικού για εκπαιδευτικούς STEM για την εισαγωγή και προώθηση της 

Βιομηχανίας 4.0 στους μαθητές. 

• Παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης ετοιμότητας για τη Βιομηχανία 4.0 και τη σημασία της 

για την αγορά εργασίας. 

• Παραγωγή εργαλειοθήκης «Βιομηχανία 4.0» για εκπαιδευτικούς που περιέχουν όλο το 

ανεπτυγμένο υλικό, καθώς και χώρο για να συναντήσετε άλλους εκπαιδευτικούς και να 

μοιραστείτε εμπειρίες. 

1.3 Σκοπός του αρχείου 

  

Ο στόχος αυτού του εγγράφου είναι να παρέχει μια παρούσα κατάσταση ετοιμότητας για τη 

«Βιομηχανία 4.0», λαμβάνοντας υπόψη στατιστικά στοιχεία και έρευνα γραφείου / πεδίου σχετικά 

με την επίγνωση του θέματος και τη σημασία του για τη μελλοντική αγορά εργασίας, σε 

χώρες εταίρους και σε όλη την ΕΕ. 

Αυτό θα χρησιμεύσει ως επαγγελματικός χάρτης πορείας, δείχνοντας την κατεύθυνση στην 

οποία πρέπει να πάει, για την καλύτερη προετοιμασία για νέες βιομηχανικές τάσεις και θα 

ενθαρρύνει τους μαθητές να επιλέξουν περισσότερους τεχνικούς τομείς σπουδών. 

Αυτό το έγγραφο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Σετ δεξιοτήτων μοντέλου 4.0, με στόχο τον 

καθορισμό ενός ιδανικού συνόλου δεξιοτήτων, στους συγκεκριμένους τομείς της 

«Βιομηχανίας 4.0». Επιπλέον, αυτό το έγγραφο ανοίγει το δρόμο για το εργαλείο επαλήθευσης 

ψηφιακών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται στο «SPACE 4.0». 

  

https://dir40.erasmus.site/space-4-0/
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2 Βιομηχανία 4.0 Χάρτης Καριέρας 

2.1 Βιομηχανία 4.0 και Αγορά Εργασίας 

2.1.1 Κύπρος 

2.1.1.1 Εισαγωγή  

 

Η Κύπρος έχει μια μικρή οικονομία βασισμένη στις υπηρεσίες, με τον τουρισμό, τις 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τη ναυτιλία να είναι οι σημαντικοί τομείς. Ωστόσο, ο 

μεταποιητικός τομέας αναπτύσσεται ταχύτατα, φθάνοντας σε αύξηση 2% κάθε χρόνο από το 

2016. Η εργασία υψηλής τεχνολογίας καλύπτει το 7,3% του μεριδίου απασχόλησης το 2018, ενώ 

οι προβλέψεις λένε ότι ο μεταποιητικός τομέας στην Κύπρο θα αυξηθεί κατά 23,4% τα επόμενα 

10 χρόνια . Όσον αφορά τα επαγγέλματα στον μεταποιητικό τομέα, η υψηλότερη συγκέντρωση 

βρίσκεται στους κατασκευαστές, στους χειριστές μηχανημάτων και εγκαταστάσεων και στους 

εργάτες οικοδομών, με 3340, 3224 και 2479 εργαζόμενους επαγγελματίες αντίστοιχα. Αν και οι 

αριθμοί είναι μεγάλοι για έναν μικρό μεταποιητικό τομέα, μόνο ένα τμήμα αυτών των 

επαγγελμάτων σχετίζεται με τη Βιομηχανία 4.0 και τις σχετικές τεχνολογίες. 

 

 

2.1.1.2 Θέσεις εργασίας στην Κύπρο 

 

Μετά από μια διεξοδική έρευνα μέσω του Διαδικτύου για θέσεις εργασίας σε τομείς που 

σχετίζονται με τη Βιομηχανία 4.0, τα αποτελέσματα δεν φαίνονται πολλά υποσχόμενα. Η έρευνα 

περιείχε τους ακόλουθους ιστότοπους: «LinkedIn.com; πράγματι.com monster.com; kariera.gr; 

cypruswork.com; cyprusjobs.com; grsrecruitment.com; και carrerfinders.com.cy». 

 

Η πιο σχετική δουλειά στο Industry 4.0 και οι διάφορες τεχνολογίες της είναι οι εξής: 

- Ειδικός BI (Επιστήμη δεδομένων και συμβουλευτική) 

- Μηχανικός αυτοματισμού 

- Μηχανικός λογισμικού για ρομποτικά συστήματα 

- Αρχιτέκτονας νέφους και Προγραμματιστής Λογισμικών (Java / Cloud / Android) 

 

Η έρευνα αποκάλυψε ότι υπάρχει υψηλότερη ζήτηση για θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την 

πληροφορική σε σύγκριση με τη βιομηχανία και άλλες βιομηχανίες που σχετίζονται με τη 

Βιομηχανία 4.0, γεγονός που μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη της πληροφορικής 

ξεπερνά κάθε άλλη σχετική βιομηχανία στην Κύπρο.  
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2.1.1.3 Αποτελέσματα Ανάλυσης Αναγκών Βιομηχανίας - Κύπρος 

2.1.1.3.1 Πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες που ανταποκρίνονται 
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2.1.1.3.2 Δεξιότητες που αναζητήθηκαν κατά την πρόσληψη νέων υπαλλήλων 
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2.1.2 Γαλλία 

2.1.2.1 Εισαγωγή 

Στη Γαλλία, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 2018, το 71,9% των ατόμων ηλικίας 15 έως 

64 ετών δραστηριοποιούνται με την έννοια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) είτε έχουν 

δουλειά είτε είναι άνεργοι. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά 0,4 μονάδες, είναι υψηλότερο από το 

1975. Αυτή η αύξηση οφείλεται στο ποσοστό απασχόλησης (+ 0,7 για άτομα ηλικίας 15-64 ετών), 

περισσότερο για νέους και ηλικιωμένους. 

Μεταξύ των διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων, η βιομηχανία ξεχωρίζει ως πυλώνας της 

οικονομίας, το μερίδιό της στο ΑΕΠ έχει μειωθεί απότομα αλλά παραμένει σημαντικό. Το ΑΕΠ 

ανήλθε σε 2.291,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2017 [1]. Κατά την ίδια περίοδο, ο τομέας της γαλλικής 

βιομηχανίας παρήγαγε 285,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε προστιθέμενη αξία [2]. Έτσι, το μερίδιο 

της βιομηχανίας στο «GDP» αντιπροσώπευε το 12,47% το 2017. Ο γαλλικός βιομηχανικός τομέας 

είχε 4.551.000 μισθωτές θέσεις εργασίας το 1989, είχε μόνο 3.180.000 το 2017 ... μείωση 30% 

Ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και το δέρμα 

ή η εξορυκτική βιομηχανία, επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από αυτό το φαινόμενο της 

αποβιομηχάνισης της χώρας. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του «INSEE» (Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο 

Στατιστικών και Οικονομικών Μελετών) για την αμειβόμενη απασχόληση, που δημοσιεύθηκε στις 

12 Μαρτίου 2019 για το τέταρτο τρίμηνο, η καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας στη βιομηχανία 

αυξήθηκε κατά 6.500 θέσεις εργασίας σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και 9.500 σε 

σύγκριση με 2017. 

 

[1] Πηγή, https://www.insee.fr/fr/statistiques/3550563?sommaire=3547646 

[2] Πηγή, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2830197#tableau-Donnees 

 

Η εξέλιξη της μισθωτής απασχόλησης στη βιομηχανία από υποτομείς 

 

Ο τομέας της βιομηχανίας έχει πολλούς διαφορετικούς υποτομείς δραστηριότητας. Όπως έχουμε 

δει, η γενική τάση είναι η μείωση των μισθωτών θέσεων εργασίας. Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον να 

αναλύσουμε την εξέλιξη της μισθολογικής απασχόλησης στον υποτομέα, προκειμένου να 

κατανοήσουμε πώς κατανέμεται αυτή η γενική μείωση. Ο παρακάτω πίνακας αντιπροσωπεύει 

τον αριθμό του προσωπικού (σε χιλιάδες, εξαιρουμένων των ενεργειών) σε κάθε υποτομέα το 

1989, 2003 και 2017, καθώς και τους αντίστοιχους ρυθμούς μεταβολής 

Industry sub-sectors 
 

1989 2003 1989/2003 2017 2003/2017 1989/2017 

Computer, electronic and 
optical product 
manufacturing 

204 170 -16.67% 131 -22,94% -35,78% 

Machinery and equipment 
manufacturing 

275 229 -16,73% 178 -22,27% -35,27% 

Automobile industry 310 297 -4,19% 192 -35,35% -38,06% 

https://www.ifrap.org/emploi-et-politiques-sociales/focus-sur-lemploi-dans-lindustrie-francaise#_ftnref1
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3550563?sommaire=3547646
https://www.ifrap.org/emploi-et-politiques-sociales/focus-sur-lemploi-dans-lindustrie-francaise#_ftnref2
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2830197#tableau-Donnees
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Clothing industry 443 202 -54,04% 106 -47,52% -76,07% 

Chemical industry 232 178 -23,28% 140 -21,35% -39,66% 

Pharmaceutical industry 89 90 1,12% 81 -10% -8,99% 

Metallurgy 580 489 -15,69% 379 -22,49% -34,66% 

Other manufacturing 
industries 

425 350 -17?65% 276 21,14% -35,06% 

2.1.2.2 Σχετικές δουλειές στη Γαλλία 

Η Βιομηχανία 4.0 απαιτεί την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στη λειτουργία τους, που πιθανώς 
συνεπάγεται ένα πιο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό Η ψηφιοποίηση επαναπροσδιορίζει 
συνεχώς τις συναλλαγές, οπότε το εργατικό δυναμικό πρέπει να ακολουθήσει αυτήν την εξέλιξη 
και να αποκτήσει νέες δεξιότητες για να είναι σε θέση να αλληλεπιδράσει με τα συστήματα που 
έχουν τεθεί και να εκμεταλλευτεί τα δεδομένα που παράγουν. Έτσι, η μεγαλύτερη πρόκληση για 
τους κατασκευαστές θα ήταν να αποκτήσουν αυτό το εργατικό δυναμικό προκειμένου να 
μπορέσουν να ακολουθήσουν αυτή τη στροφή προς αυτά τα συνδεδεμένα εργοστάσια. 
 
Σύμφωνα με την έρευνά μας, σήμερα η δουλειά και οι δεξιότητες που απαιτούνται περισσότερο 

στην αγορά εργασίας που σχετίζονται με τη Βιομηχανία 4.0 στη Γαλλία είναι: 

 

• Ο διευθυντής του εργοστασίου του μέλλοντος είναι η δεύτερη επιχείρηση που τοποθετείται στη 

διεύθυνση. Είναι υπεύθυνος, μαζί με μια ομάδα προβλέψεων μελλοντικών εξελίξεων τεχνολογιών 

για ψηφιακά, μεγάλα δεδομένα, ρομποτοποίηση, ψηφιακά εργαλεία και ούτω καθεξής. Είναι 

υπεύθυνος, επίσης, για τη μετατροπή του υπάρχοντος εργοστασίου σε έξυπνο εργοστάσιο με το 

ίδιο πνεύμα του κλάδου 4.0 ή για τη δημιουργία ενός νέου εργοστασίου με βάση τις νέες 

τεχνολογίες του κλάδου 4.0. Η πρόσβαση σε αυτήν τη θέση απαιτεί γενικά εκτεταμένη εμπειρία 

στον κλάδο και στον τομέα της ηγεσίας της ομάδας. 

• Διευθυντής ψηφιακού αξιωματούχου, πολύ δημοφιλής στον κλάδο. Η αποστολή του είναι 

στρατηγική αφού πρέπει να συνοδεύει μια βιομηχανική ομάδα για να εισέλθει πλήρως στην 

ψηφιακή εποχή που επιβάλλει η βιομηχανία 4.0. Μετά από μια απογραφή, δημιουργεί ένα σχέδιο 

δράσης καθορίζοντας τις αριθμητικές προτεραιότητες για την εταιρεία και τη στρατηγική. 

• Μηχανικός ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Όλες οι τεχνολογικές εξελίξεις απαιτούν ενίσχυση της 

ικανότητας του κλάδου να προστατεύεται από τους κινδύνους που συνδέονται με την παράνομη 

χρήση δεδομένων. Η συνδεσιμότητα του εξοπλισμού παρέχει μια σημαντική επιφάνεια επίθεσης 

για κακόβουλα άτομα. Τα εργοστάσια μπορούν να επιτεθούν από τα συστήματα υπολογιστών 

τους. Ο κύριος κίνδυνος είναι η κλοπή των κατασκευαστικών μυστικών, ακόμη και η διακοπή των 

γραμμών παραγωγής. Για αυτό, ένας μηχανικός ασφάλειας στον κυβερνοχώρο έχει μεγάλη 

ζήτηση από εταιρείες, ο ρόλος του είναι να: 

- Αναλύει τους κινδύνους και τις ανάγκες ασφάλειας 

- Ορίζει μια πολιτική ασφάλειας 

- Γράφει διαδικασίες ασφαλείας 

- Ευαισθητοποιεί και εκπαιδεύει σε θέματα ασφάλειας 

- Ορίζει αρχιτεκτονικές ασφαλείας 

- Εκτελεί δοκιμές ασφαλείας 

- Εποπτεύει και διαχειρίζεται λύσεις ασφαλείας 

- Εντοπίζει, αναλύει και προσδιορίζει περιστατικά και απειλές  
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Ευκαιρίες απασχόλησης (Παράδειγμα) 

Σε αυτό το μέρος, παρουσιάζουμε λίγες ευκαιρίες απασχόλησης για την πιο κοινή θέση εργασίας 

/ τίτλο / πεδίο) στον συγκεκριμένο τομέα της βιομηχανίας στη «Βιομηχανία 4.0» στη Γαλλία. 

Για αυτήν την εργασία, αναλύσαμε τις προσφορές εργασίας που σχετίζονται με τη βιομηχανία 4.0 

σε 3 ιστότοπους που χρησιμοποιούνται περισσότερο στη Γαλλία, αυτή η έρευνα διεξάχθηκε τον 

Οκτώβριο του 2019. 

 

 

                      website 

Field 

 

Indeed 

 

Cadre emploi-  

Keljob 

 

Monster 

Smart factories 
     793               14 30 

3D printing 
     124                3                 44 

Robotics 
    2460            530 

             

              1018 

Cloud computing 
     174                3                 64 

AR/VR 
     1045              25                162 

Cyber safety 
     1252               67                1979 
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2.1.2.3 Ανάγκες Αγοράς-Ανάλυση Αποτελεσμάτων- Γαλλία 

2.1.2.4 Πληροφορίες σχετικά με τις εταιρίες που ανταποκρίνονται 

 

  

  

Size of the Company 

Τεχνολογίες Βιομηχανίας 4.0 όπου η εταιρεία επενδύει ή σχεδιάζει να επενδύσει τα 

επόμενα 5 χρόνια 
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2.1.2.4.1 Οι δεξιότητες που αναζητήθηκαν κατά την πρόσληψη νέων υπαλλήλων 

2.1.2.4.2  

  

 

  

Μαλακές Δεξιότητες 

Ψηφιακές δεξιότητες 
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2.1.3 Ιταλία 

2.1.3.1 Εισαγωγή 

Στην Ιταλία σήμερα υπάρχουν πολλά διαφορετικά συστήματα παραγωγής, νέα και πρωτότυπα 

αλλά και παλιά μοντέλα οργάνωσης, δημιουργικότητας και καινοτομίας γίνονται οι θεμελιώδεις 

πτυχές που επιδιώκουν ορισμένες εταιρείες στην προσπάθεια να διαφέρουν από εκείνες τις 

οικονομίες όπου το κόστος εργασίας είναι πολύ χαμηλότερο. Σήμερα, το νέο μοντέλο είναι η 

ανάπτυξη των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων, αλλά δεν κατανοούν όλες οι εταιρείες τα 

πλεονεκτήματα της επένδυσης στην ψηφιοποίηση και της παροχής νέων οικονομικών πόρων σε 

αυτόν τον τομέα, ιδίως των μικρών. 

 

Σε ό, τι αφορά τη Βιομηχανία 4.0, ένας βασικός ρόλος διαδραματίζεται από τις νεοσύστατες 

επιχειρήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να καινοτομήσουν με προϊόντα και 

υπηρεσίες μέσω συνεργασιών ή ανοιχτών στρατηγικών καινοτομίας. Οι ιταλικές νεοσύστατες 

επιχειρήσεις λειτουργούν κυρίως στην περιοχή «cloud», όπου η δυσκολία εξαρτάται από μια 

ελλιπή διάδοση της Βιομηχανίας 4.0 και επίσης από ένα πρόβλημα κατανόησης της σημασίας 

του. Τέλος πάντων, οι στατιστικές δείχνουν ότι η δική μας είναι μια πρωτοποριακή χώρα υπό το 

προφίλ των νέων τεχνολογιών. Οι ιταλικές μεγάλες και μεσαίες εταιρείες αγκαλιάζουν την αλλαγή 

αυξάνοντας τις επενδύσεις.  

 

Αν και η οικονομική ανάκαμψη στην Ιταλία αναδύεται λιγότερο έντονα σε σύγκριση με άλλες χώρες 

όπως στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία, τα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις της χώρας 

μας αποκαλύπτουν μια ευνοϊκή εικόνα και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του κλάδου 4.0. Τα πιο 

πρόσφατα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση υιοθέτησης και εφαρμογής 4,0 τεχνολογιών στον 

τομέα αποκαλύπτουν ότι η Ιταλία διατηρεί ισχυρή θέση στην Ευρώπη και τον κόσμο. Με περίπου 

5.400 μεταποιητικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, η Ιταλία συγκαταλέγεται στις τέσσερις 

κορυφαίες χώρες της Ευρώπης (μαζί με τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία), 

όπου υπολογίζονται συνολικά περίπου 46.000 εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Στη συνέχεια, 

διευρύνοντας την προοπτική στους τομείς υψηλής τεχνολογίας (συμπεριλαμβανομένης της 

παραγωγής και των υπηρεσιών), η Ιταλία εξακολουθεί να κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων 

θέσεων στην Ευρώπη, με πάνω από 105.000 επιχειρήσεις. Η χώρα μας βρίσκεται πάνω από τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο και όσον αφορά την παραγωγή και την εφαρμογή βιομηχανικών ρομπότ και 

την υιοθέτηση τεχνολογίας 4.0 όπως «cloud», «IoT» και επικοινωνία M2M.  

 

Στην Ιταλία πολλοί πόροι επενδύονται στην επιστημονική και τεχνολογική έρευνα. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η έρευνα και ανάπτυξη των κορυφαίων Ιταλών Ε & Α 

που καταναλώνουν (περίπου 185,4 εκατομμύρια ευρώ) είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο της 

ΕΕ (165,8 εκατομμύρια ευρώ), τουλάχιστον εάν ληφθεί υπόψη με απόλυτες τιμές. Το προφίλ 

προκύπτει από αυτές τις εγκαταστάσεις μιας χώρας πλούσιας σε πόρους και δυνατότητες, που 

αξίζουν να αξιοποιηθούν επαρκώς μέσω στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ εταιρειών, ιδρυμάτων 

και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. 
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2.1.3.2 Σχετικές θέσεις εργασίας στην Ιταλία 

Οι πιο συνηθισμένες εργασίες που απαιτούνται είναι στον τομέα της ρομποτικής, της συντήρησης 

και του ελέγχου βιομηχανικών μηχανημάτων, της εφοδιαστικής, της συσκευασίας. 

Η Ιταλία είναι μέρος του "παγκόσμιου κορυφαίου 10", μιλώντας για πολλές από τις τεχνολογίες 

στην υπηρεσία του Industry 4.0. Αυτά τα δεδομένα πρέπει να ενσταλάξουν την εμπιστοσύνη και 

τις φιλοδοξίες των εταιρειών, καθώς επιβεβαιώνει τις δυνατότητες του βιομηχανικού μας 

συστήματος 

Ρομποτική 

Η βιομηχανική ρομποτική είναι ένας τομέας με υψηλή συγκέντρωση και κυριαρχεί στο επίπεδο 

από τέσσερις κορυφαίες χώρες: την Κίνα, την Κορέα του Νότου, την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Ωστόσο, η Ιταλία κατατάσσεται 7η στον κόσμο με ετήσια παραγωγή 6.500 μονάδων 

(Σχήμα 1), η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 8.500 έως το 2020. 

Αυτή η προοπτική φαίνεται ενθαρρυντική: παρά το ότι παραμένει ένα μεγάλο χάσμα όσον αφορά 

την προγραμματισμένη ανάπτυξη για τη Γερμανία (25.000 μονάδες), η ιταλική παραγωγή 

βιομηχανικών ρομπότ θα παραμείνει πάνω από άλλες σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες όπως η 

Ισπανία (6.500), η Γαλλία (6.000) και το Ηνωμένο Βασίλειο (2.500). 

Επιπλέον, η Ιταλία παραμένει στα 10 κορυφαία στον κόσμο επίσης όσον αφορά τη βιομηχανική 

ρομποτική ένταση, η οποία συγκρίνει τον αριθμό των βιομηχανικών ρομπότ με το μέγεθος του 

εργατικού δυναμικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ρομποτικής, υπάρχει 

ένας παγκόσμιος μέσος όρος 74 ρομπότ ανά 10.000 υπαλλήλους, ενώ στην ευρωπαϊκή αγορά ο 

μέσος όρος αυξάνεται σε 99 μονάδες. Η Ιταλία, με δείκτη ρομποτικής έντασης 185, διατηρείται 

μπροστά από την Ισπανία (160), τη Γαλλία (132) και το Ηνωμένο Βασίλειο (71). 

 

Figure 1 - Annual offer of industrial robots in the World (units) 
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Αναλυτικά, οι θέσεις εργασίας στη ρομποτική που βρίσκονται σε ζήτηση περιλαμβάνουν: 

- Προγραμματιστής λογισμικού:Οι προγραμματιστές λογισμικού είναι οι πρωταγωνιστές 

πίσω από προγράμματα υπολογιστών όλων των τύπων. Ορισμένοι προγραμματιστές λογισμικού 

ενδέχεται να επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή εφαρμογή, άλλοι δημιουργούν 

τεράστια δίκτυα ή υποκείμενα συστήματα που βοηθούν στην ενεργοποίηση και ενεργοποίηση 

άλλων προγραμμάτων. Γι 'αυτό υπάρχουν δύο κύριες ταξινομήσεις προγραμματιστών: 

προγραμματιστές λογισμικού εφαρμογών και προγραμματιστές λογισμικού συστημάτων. 

- Ο σύμβουλος πληροφορικής: υποστηρίζει την ανάπτυξη στρατηγικής πληροφορικής, 

αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού λύσεων που αποτελούν μέρος σύνθετων εργασιών που 

σχετίζονται με την πληροφορική. Συμβουλεύει τους πελάτες για το συνολικό τοπίο της 

αρχιτεκτονικής των επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς αρχιτεκτονικής λύσεων, όπως τεχνολογία, 

πληροφορίες, δεδομένα, ασφάλεια και ολοκλήρωση. Συνεργάζεται με ομολόγους πελατών στο 

σχεδιασμό και την εφαρμογή επιχειρηματικών δυνατοτήτων που αξιοποιούν αναδυόμενες και 

κλιμακωτές τεχνολογίες, όπως «Cloud, Blockchain, AI, Automation», δεδομένα, αναλυτικά 

στοιχεία και «Internet of Things» (IoT). 

 

 

Σύννεφο 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Πολυτεχνείου του Μιλάνου, το σύννεφο της ιταλικής αγοράς 

τεχνολογίας επεκτείνεται συνεχώς: το 2017 αυξήθηκε κατά 18% φθάνοντας σε αξία σχεδόν 2 

δισεκατομμυρίων ευρώ. Όλοι οι βιομηχανικοί τομείς επηρεάζονται από αυτήν την εξέλιξη, αλλά 

πάνω απ 'όλα είναι η κατασκευή που οδηγεί την πρόοδο και την εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας, 

επιβεβαιώνοντας επίσης έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς στην Ιταλία. Οι τεχνολογίες που 

σχετίζονται με το «cloud computing» αποτελούν επίσης καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη 

της Βιομηχανίας 4.0 και της ψηφιακής καινοτομίας. 

Καθιστούν δυνατή την υλοποίηση πολλών άλλων λύσεων, όπως η διαχείριση πληροφοριών που 

προέρχονται από μεγάλα δεδομένα και γνωστικά αναλυτικά στοιχεία, προγνωστική 

μοντελοποίηση και υιοθέτηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία της «Eurostat», οι τεχνολογίες «cloud» εφαρμόζονται από περίπου το 22% των 

ιταλικών εταιρειών. 

Το σχήμα 2 δείχνει ότι η Ιταλία ευθυγραμμίζεται ουσιαστικά με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (21%) αλλά είναι μπροστά από χώρες όπως η Ισπανία (18%), η Γαλλία (17%) και η 

Γερμανία (16%). 
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Figure 2- Percentage of companies that have adopted cloud technologies, by country (%) 

 

Cloud Computing 

Από την έρευνα προέκυψε σημαντικός αριθμός κενών θέσεων στο Cloud Computing ή σχετικές 

τεχνολογίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται κενές θέσεις για: 

- Μηχανικός «DevOps». Ο μηχανικός DevOps συνεργάζεται με τους προγραμματιστές και το 

προσωπικό πληροφορικής για την επίβλεψη των εκδόσεων κώδικα. Είναι είτε 

προγραμματιστές που ενδιαφέρονται για ανάπτυξη και λειτουργίες δικτύου είτε «sysadmins» 

που έχουν πάθος για «scripting» και κωδικοποίηση και μετακινούνται στην πλευρά ανάπτυξης 

όπου μπορούν να βελτιώσουν τον σχεδιασμό δοκιμών και ανάπτυξης. 

- Προγραμματιστής «Front End». Ένας προγραμματιστής ιστού δ επαφής εφαρμόζει οπτικά 

στοιχεία με τα οποία θα βλέπουν και θα αλληλεπιδρούν οι χρήστες σε μια εφαρμογή ιστού. Το 

«Front End» Προγραμματιστής υποστηρίζεται συνήθως από back-end web προγραμματιστές, 

οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη λογική εφαρμογών από την πλευρά του διακομιστή και την 

ενσωμάτωση των εργασιών των «front-end» προγραμματιστών. 

- Μηχανικός «Big Data DevOps». Είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη των χρηστών της 

υποδομής που αναπτύσσουν και η πρώτη γραμμή άμυνας προστατεύει το σύννεφο από χάκερ 

και ιούς. Αυτό το κάνει με κώδικα, φυσικά, δημιουργώντας ασφαλές λογισμικό από την αρχή. 

- Μηχανικός λογισμικού «DevOps». Ο μηχανικός λογισμικού «DevOps» αφομοιώνει τις ομάδες 

ανάπτυξης και λειτουργίας για τη βελτίωση της διαδικασίας συνεργασίας. Ένας Μηχανικός 

«DevOps» θα συνεργαστεί με προγραμματιστές πληροφορικής για τη διευκόλυνση καλύτερου 
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συντονισμού μεταξύ λειτουργιών, ανάπτυξης και δοκιμών λειτουργιών αυτοματοποιώντας και 

απλοποιώντας τις διαδικασίες ολοκλήρωσης και ανάπτυξης. 

- Ειδικός για δίκτυα και ασφάλεια πληροφορικής. Ο Ειδικός ασφάλειας δικτύου είναι υπεύθυνος 

για την επίβλεψη των δικτύων υπολογιστών για τυχόν απειλές ασφαλείας ή μη 

εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ο Ειδικός Ασφαλείας θα πρέπει να προσδιορίσει τα 

παραβιασμένα μηχανήματα και θα παρέχει μια σύντομη περιγραφή των μέτρων ασφαλείας 

που έχουν λάβει. 

3D εκτύπωση 

Μια εκτεταμένη αναζήτηση εργασιών για τρισδιάστατη εκτύπωση υπογράμμισε τη ζήτηση για 

τρισδιάστατους ειδικούς και υπηρεσίες «CAD». 

AR / VR 

Δεν βρέθηκαν κενές θέσεις εργασίας σε άμεση σχέση με το AR και / ή το VR. Ωστόσο, 

αναφέρθηκαν ορισμένες θέσεις εργασίας στο σχεδιασμό. Αυτά έχουν ήδη επισημανθεί στην 

ενότητα 3D εκτύπωση. 

Έξυπνα εργοστάσια 

Οι εργασίες που σχετίζονται ειδικά με τα έξυπνα εργοστάσια είναι ιδιαίτερα αναζητημένες. Η 

«Confindustria» προειδοποίησε: 280 χιλιάδες επαγγελματίες λείπουν για τη Βιομηχανία 4.0. Η 

τεχνολογία προς τα εμπρός ήταν τόσο γρήγορη που η προπόνηση δεν μπορούσε να συνεχίσει. 

 

Επικοινωνία από μηχανή σε μηχανή 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, η Ιταλία είναι μια από τις κορυφαίες χώρες (6η θέση στον 

κόσμο) επίσης όσον αφορά τη διασύνδεση μεταξύ βιομηχανικών μηχανημάτων (επικοινωνία 

M2M). Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών σε πραγματικό 

χρόνο και εντός ενός δικτύου εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αισθητήρων και βιομηχανικών 

ρομπότ. Ως εκ τούτου, η επικοινωνία M2M αντιπροσωπεύει ένα από τα βασικά στοιχεία του 

κλάδου 4.0 και αποτελεί την υποδομή πίσω από το Διαδίκτυο των πραγμάτων. Στην Ιταλία, η 

διάδοση των καρτών SIM που είναι εγκατεστημένες σε μηχανήματα και αισθητήρες (απαραίτητη 

για τη μετάδοση δεδομένων M2M) ισούται με 16,4 ανά 100 κατοίκους: ένα δεδομένο ισοδύναμο 

με χώρες όπως η Κίνα και η Γερμανία και ακόμη υψηλότερη από την Ιαπωνία (12,7) και τη Νότια 

Κορέα ( 8.3). 
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Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) 

Το 2017, η αγορά IoT (Internet of Things) στην Ιταλία έφτασε σε αξία άνω των 3 δισεκατομμυρίων 

ευρώ, με αύξηση 32% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος16. Αυτό δεδομένο, από μόνο του, 

θετικό, είναι η επιβεβαίωση μιας πορείας ανάπτυξης που συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς. 

Κατά τα τελευταία τρία χρόνια, η αξία του τομέα υπερδιπλασιάστηκε (+ 139%), δεδομένου ότι το 

2014 ανήλθε σε περίπου 1,55 δισ. Ευρώ. Συγκεκριμένα, το «Smart Metering» και το «Smart Car» 

είναι τα πιο πολύτιμα απόλυτα (980 και 810 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα), ακολουθούμενα από 

το «Smart Building» (520 εκατομμύρια) και λύσεις» Internet of Things» για βιομηχανική 

εφοδιαστική (360 εκατομμύρια). Τα τμήματα «Smart City» (320 εκατομμύρια) και το «Smart 

Home» (250 εκατομμύρια), αν και περισσότερο περιλαμβάνονται σε απόλυτη τιμή, το αποτέλεσμα 

ωστόσο είναι πολύ δυναμικό, με ανάπτυξη 40% και 35% αντίστοιχα 

Οι πιο απαιτούμενες εργασίες είναι: Επιστήμονες βιομηχανικών δεδομένων, συντονιστής ρομπότ, 

αρχιτέκτονας λύσεων IT / IoT, βιομηχανικός μηχανικός υπολογιστών / προγραμματιστής, 

βιομηχανικός σχεδιαστής UI / UX, Ειδικός Smart Metering. 

 

Κυβερνασφάλεια 

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν εμφανίστηκε μόνο σε συγκεκριμένες εργασίες, αλλά και σε 

εργασίες σχετικές με την πληροφορική, οι οποίες από τη φύση τους απαιτούν τις δεξιότητες και 

τις ικανότητες που συνδέονται με την ασφάλεια. Συγκεκριμένα, ένας αριθμός κενών θέσεων που 

σχετίζονται με την ασφάλεια προκλήθηκαν από τους νέους κανονισμούς και τα πρότυπα που 

καθορίζονται από τους Γενικούς Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Βρέθηκαν κενές 

θέσεις: 

- Ανώτερος υπεύθυνος ασφάλειας στον κυβερνοχώρο / Ανώτερος διευθυντής ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο. Παρακολουθούν συστήματα για κενά ασφαλείας, σχεδιάζουν αποτελεσματικές 

λύσεις και παρέχουν αναφορές στη διαχείριση. 

- Ο Διευθυντής Ασφάλειας Πληροφοριών (CISO) καθορίζει τη σωστή στρατηγική για την 

προστασία των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων και τον περιορισμό των πιθανών κινδύνων 

πληροφορικής. Μερικές φορές καλούνται «IT Security Managers». Είναι υπεύθυνοι για την 

προστασία της οργάνωσης υπολογιστών, δικτύων και δεδομένων από εξωτερικές απειλές 

(παραβιάσεις ασφάλειας). 

- Ο Συμβουλευτικός Σύμβουλος Προστασίας Δεδομένων προσφέρει υποστήριξη για την 

εφαρμογή ή / και τη βιώσιμη βελτίωση της προστασίας δεδομένων που συμμορφώνεται με το 

GDPR στην εταιρεία 

- Ο διαχειριστής συστημάτων πληροφορικής διασφαλίζει την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητα της υποδομής πληροφορικής και διασφαλίζει τον έλεγχο πρόσβασης 

- Ο «DPO» και ο διαχειριστής συμμόρφωσης συνεργάζονται με την εταιρεία για να 

διασφαλίσουν ότι χρησιμοποιούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι ασφαλείας 

- Μηχανικός» DevOps». Διεξάγει δοκιμές συστήματος για ασφάλεια, απόδοση και 

διαθεσιμότητα και διασφαλίζει την ασφάλεια όλων των συστημάτων πληροφορικής 
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- Ο ανώτερος διαχειριστής συστημάτων εποπτεύει την ομάδα λειτουργιών, παρακολουθεί την 

απόδοση του συστήματος και διαμορφώνει νέο λογισμικό και υλικό. 

- Αναλυτής ασφάλειας πληροφοριών. Είναι υπεύθυνοι για την ανάλυση δεδομένων και τη 

σύσταση αλλαγών σε ανώτερους, αλλά δεν εξουσιοδοτούν και εφαρμόζουν αλλαγές. 

 

 

2.1.3.3 Αποτελέσματα Ανάλυσης Αναγκών Βιομηχανίας - Ιταλία 

2.1.3.4 Πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες που ανταποκρίνονται 

 
 

 
Οι δεξιότητες αναζητούνταν κατά την πρόσληψη νέων υπαλλήλων 
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2.1.3.4.1 Οι δεξιότητες που αναζητούνται κατά την πρόσληψη νέων υπαλλήλων  

 

 

2.1.4 Μάλτα 

2.1.4.1 Εισαγωγή  

Η οικονομία της ελεύθερης αγοράς της Μάλτας - η μικρότερη οικονομία στη ζώνη του ευρώ - 

βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, κυρίως εντός της Ευρώπης. Η 

οικονομία της Μάλτας εξαρτάται από το εξωτερικό εμπόριο, τη μεταποίηση και τον τουρισμό. 

Λόγω της έλλειψης φυσικών πόρων, η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ανθρώπινο 

κεφάλαιο. Η σύνθεση του ΑΕΠ ανά τομέα προέλευσης ανέρχεται σε 10,2% για τη Βιομηχανία 

(συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής, της παραγωγής ενέργειας και των κατασκευών) (2017 

εκ.) Και 88,7% για τις Υπηρεσίες (που καλύπτουν κυβερνητικές δραστηριότητες, επικοινωνίες, 

μεταφορές, χρηματοδότηση και όλα τα άλλα ιδιωτικά οικονομικά δραστηριότητες που δεν 

παράγουν) αφήνοντας το 1,1% της σύνθεσης του ΑΕΠ για γεωργικές δραστηριότητες. Πράγματι, 

Μαλακές Δεξιότητες 

Ψηφιακές Δεξιότητες 
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ο τομέας των υπηρεσιών της Μάλτας συνεχίζει να αναπτύσσεται, με συνεχή ανάπτυξη στους 

τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Μάλτας είναι 41.900 $ (εκτίμηση 2017). Η αύξηση του ΑΕΠ της Μάλτας 

παραμένει ισχυρή και υποστηρίζεται από μια ισχυρή αγορά εργασίας με ποσοστό ανεργίας 3,4% 

τον Σεπτέμβριο του 2019. 

Σύμφωνα με την έκθεση «Μάλτα: αναντιστοιχία προτεραιότητας» του 2016 που διατίθεται στη 

διεύθυνση (https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/malta-mismatch-

priority-occupations), η Μάλτα έχει έλλειψη επαγγέλματος στην υγειονομική περίθαλψη , ΤΠΕ, 

γραφικά και πολυμέσα, λογιστική και χρηματοδότηση, έρευνα, διευθυντές, τεχνικοί και συνεργάτες 

επαγγελματίες και βιοτέχνες και συναφείς εργαζόμενοι, ενώ έχει πλεονάσματα για εργαζόμενους 

σε μπαρ, ξενοδοχεία και συλλέκτες απορριμμάτων. Η έκθεση αναφέρει ότι «η υγεία είναι ένας 

από τους κύριους τομείς όπου αναμένεται ανάπτυξη στο μέλλον, λόγω της αύξησης της 

ικανότητας του τομέα, όπου οι νέες ΑΞΕ αναμένεται να οδηγήσουν στον ιατρικό τουρισμό και στην 

ιατρική εκπαίδευση». μεγάλη ζήτηση λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον τομέα και της 

προσέλκυσης καλύτερων αποδοχών στο εξωτερικό, περιορίζοντας έτσι την προσφορά για την 

τοπική αγορά. Τέλος, υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη σχεδιαστών γραφικών και πολυμέσων 

λόγω της αυξημένης ζήτησης για δραστηριότητες που σχετίζονται με τον Ιστό. 

Στη Μάλτα, υπήρξαν μικτές προσεγγίσεις για την υιοθέτηση της ψηφιοποίησης και την 

προετοιμασία για τον επικείμενο αντίκτυπο και τις διαταραχές που προκαλεί η Βιομηχανία 4.0. 

(ανατρέξτε στο Παράρτημα Β). Στην αγορά εργασίας, σημειώθηκε αύξηση των θέσεων εργασίας 

και των εξειδικευμένων δεξιοτήτων που σχετίζονται με τους τομείς των τυχερών παιχνιδιών, των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των ταξιδιών και της εφοδιαστικής. Πρόσφατα, η κυβέρνηση 

ξεκίνησε μια προσπάθεια να εκσυγχρονίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη δημόσια υπηρεσία 

και να την καταστήσει πιο προσιτή στο κοινό μέσω της τεχνολογίας. Ωστόσο, άλλοι τομείς που 

περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην υγειονομική περίθαλψη, το λιανικό εμπόριο, την 

εκπαίδευση και τις κατασκευές εξακολουθούν να στερούνται πιθανώς λόγω του φόβου για αλλαγή 

και τεχνολογία. 

Ορισμένες ΜΜΕ επενδύουν περισσότερο στην τεχνολογία και τους ανθρώπους, καθώς 

πιστεύουν ότι με τα σωστά εργαλεία και την πρόσβαση στο σωστό ταλέντο και την αίσθηση της 

πειθαρχίας, η υιοθέτηση στρατηγικών διακοπής μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για την 

οργάνωσή τους και για τη Μάλτα στο σύνολό της, καθώς βοηθά τις επιχειρήσεις να 

δημιουργήσουν πραγματική αξία να είναι πιο ανταγωνιστικές. Τα εργαλεία υψηλής τεχνολογίας, 

όπως οι μεγάλες τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και το cloud computing μαζί με την Τεχνητή 

Νοημοσύνη (AI) είναι τώρα στη διάθεσή τους και τους επιτρέπουν όχι μόνο να γνωρίζουν τις 

ανάγκες των πελατών αλλά και να τις προβλέπουν. Έτσι, τέτοιες τεχνολογίες και οι σωστές 

δεξιότητες των ανθρώπων τους επιτρέπουν να σχεδιάζουν καλύτερα τους πόρους τους ώστε να 

ταιριάζουν με τα μεταβαλλόμενα πρότυπα της αγοράς. 

Ο πολίτης της Μάλτας είναι εγγενώς ανθεκτικός στις αλλαγές και πολλοί πιστεύουν ότι η 

προετοιμασία για τη Βιομηχανία 4.0 δεν είναι μια εύκολη αλλαγή, καθώς απαιτεί μια μετατόπιση 

παραδείγματος στη νοοτροπία και τον πολιτισμό για να εργαστεί και να σκεφτεί πιο γρήγορα και 

με συνεργατικό τρόπο. Αυτό απαιτεί τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι υπάλληλοί τους να είναι 

ψηφιακά εγγράμματοι και ευέλικτοι σε ένα περιβάλλον όπου το μόνο σταθερό πράγμα είναι η 

αλλαγή. Το μέγεθος της αγοράς της Μάλτας, ωστόσο, μπορεί να δίνει στις επιχειρήσεις της 
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Μάλτας λίγο περισσότερο περιθώριο και χρόνο για να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα 

της ψηφιακής επανάστασης. 

 

2.1.4.2 Σχετικές δουλειές στη Μάλτα 

 

Η έρευνα περιελάμβανε την επίσκεψη σε αρκετούς ιστότοπους διαφήμισης θέσεων εργασίας στη 

Μάλτα, συμπεριλαμβανομένου του επίσημου ιστότοπου της κυβέρνησης (Jobsplus) και των 

θέσεων LinkedIn που βρίσκονται στη Μάλτα. (Ανατρέξτε στο Παράρτημα Α). Τα αποτελέσματα 

δείχνουν μια δυναμική αγορά που επικεντρώνεται κυρίως στις υπηρεσίες που επαναλαμβάνουν 

τις παραπάνω δηλώσεις σχετικά με τον τομέα των υπηρεσιών ως ο κύριος συντελεστής του ΑΕΠ. 

Οι περισσότερες από τις θέσεις εργασίας σχετίζονται με διοικητικές και χρηματοοικονομικές 

θέσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα ακολουθούμενες από θέσεις εργασίας στη βιομηχανία 

παιχνιδιών. Αυτό απαιτεί έμμεσα για μελλοντικές θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το «cloud 

computing» και τα μεγάλα δεδομένα, ιδίως όσον αφορά την επιχειρηματική ευφυΐα καθώς και την 

προστασία αυτών των δεδομένων, ζητώντας μελλοντικές θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την 

ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 

Μια λεπτομερής ματιά στις κενές θέσεις εργασίας από διάφορες τοπικές πηγές θέτει τη σημασία 

της επένδυσης στο «Cloud Computing» και στο «Cyber Security» στην κορυφή των 

απαιτούμενων σχετικών θέσεων εργασίας στη Βιομηχανία 4.0. Τα αποτελέσματα των ευρημάτων 

(τον Οκτώβριο του 2019) συνοψίζονται παρακάτω. 

 

3D εκτύπωση 

Μια εκτεταμένη αναζήτηση εργασιών για τρισδιάστατη εκτύπωση έδωσε ελάχιστα αποτελέσματα 

με μια συγκεκριμένη εταιρεία που ψάχνει για μερική απασχόληση IT που θα μπορούσε να κάνει 

κάποια τρισδιάστατη εκτύπωση και μια κενή θέση για έναν ανώτερο γραφίστα. Δεν υπήρχαν 

άλλες συγκεκριμένες εργασίες στην εκτύπωση 3D. 

 

Ρομποτική 

Ομοίως, οι θέσεις εργασίας στη ρομποτική δεν ήταν σε ζήτηση εκτός από ορισμένες κενές θέσεις 

που απαιτούν τη γνώση της ρομποτικής, συμπεριλαμβανομένης μιας θέσης για έναν Διευθυντή 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΠ) στον Χρηματοοικονομικό τομέα, η 

οποία απαιτεί «έκθεση στον αυτοματισμό της διαδικασίας Ρομποτικής και άλλες διαταραχές 

τεχνολογίας» από τότε. ο οργανισμός ασχολήθηκε με τη ρομποτική και τον αυτοματισμό. Άλλες 

σχετικές κενές θέσεις περιελάμβαναν: 

 

- Προγραμματιστής λογισμικού (Περιλαμβάνει τα πάντα, από τεχνολογία τεχνολογίας 5G, 

Robotics, Artificial Intelligence έως Data Analytics) 

- Συμβουλευτικός Σύμβουλος Πληροφορικής (Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εργασιακής εμπειρίας 

σε μετασχηματισμό τεχνολογίας ή ρόλους που σχετίζονται με την υλοποίηση (σημαντικός 

μετασχηματισμός προγράμματος ΤΠ, ρόλοι αυτοματοποίησης / αυτοματοποίησης διαδικασιών 

ρομποτικής, εταιρική εφαρμογή, εφαρμογή για κινητά και διαδικτυακά κ.λπ.) 

- Ανώτερος διαχειριστής AML και KYC (Παρακολούθηση των αναδυόμενων τάσεων οικονομικού 

εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στην τεχνολογία / ρομποτική ·) 
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Cloud Computing 

Από την έρευνα προέκυψε σημαντικός αριθμός κενών θέσεων στο Cloud Computing ή σχετικές 

τεχνολογίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται κενές θέσεις για: 

- Μηχανικός DevOps (Έλεγχος δικαιωμάτων λογισμικού και υπηρεσιών (bitbucket, JIRA, 

υπηρεσίες cloud). 

- DevOps Engineer (ευθύνη θα είναι να βοηθήσουμε στο σχεδιασμό, την κατασκευή, την 

ανάπτυξη και τη συντήρηση των κρίσιμων αποστολών συστημάτων παραγωγής μας που είναι 

επεκτάσιμα και ανθεκτικά (τόσο σε εσωτερικές υποδομές όσο και σε τρίτους παρόχους cloud) και 

μπορούν να λειτουργούν σε μεγάλη κλίμακα, διατηρώντας παράλληλα εγγυημένο -χρόνος.) 

- Μηχανικός DevOps (Ρύθμιση της υποδομής cloud και κατασκευή της αρχιτεκτονικής σχεδίασης 

από το μηδέν) και (Διαχείριση ελέγχου δικαιωμάτων λογισμικού και υπηρεσιών (bitbucket, JIRA, 

υπηρεσίες Cloud) 

- Front End Developer (React / Redux) (Δεξιότητες σε Javascript, React, Mobx, NodeJS, MySQL, 

Google Cloud Platform.) 

- Data DevOps Engineer (έμπειρος στη ρύθμιση περιβάλλοντος σε AWS ή σε άλλες πλατφόρμες 

cloud) 

- DevOps Software Engineer (συνεργάζεται με έναν κορυφαίο παγκόσμιο πάροχο πληρωμών 

που έχει ένα τρέχον έργο για να εργαστεί σε μια πρωτοβουλία Cloud Native με τον συνεργάτη 

ενσωμάτωσής τους.) 

- SysOp (εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες Cloud AWS, Azure, ZetaGrid & Vmware) 

- Ειδικός ασφάλειας δικτύων και πληροφορικής (Ασφάλεια cloud, συνδεσιμότητα και πρόσβαση) 

 

AR / VR 

Δεν βρέθηκαν κενές θέσεις εργασίας σε άμεση σχέση με το AR και / ή το VR. Ωστόσο, 

αναφέρθηκαν ορισμένες θέσεις εργασίας στο σχεδιασμό. Αυτά έχουν ήδη αναφερθεί στην 

ενότητα: Τρισδιάστατη εκτύπωση. 

 

Έξυπνα εργοστάσια 

Όπως και με το AR / VR, δεν αναφέρθηκαν θέσεις εργασίας που σχετίζονται ειδικά με τα Smart 

Factories. Μια επιπλέον αναζήτηση θέσεων εργασίας στη βιομηχανία παραγωγής υψηλής 

προστιθέμενης αξίας ήταν επίσης μάταιη. 

 

Κυβερνασφάλεια 

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν εμφανίστηκε μόνο σε συγκεκριμένες σχετικές εργασίες, αλλά 

και σε εργασίες σχετικές με την πληροφορική, οι οποίες από τη φύση τους απαιτούν τις δεξιότητες 

και τις ικανότητες που συνδέονται με την ασφάλεια. Συγκεκριμένα, ένας αριθμός κενών θέσεων 

που σχετίζονται με την ασφάλεια προκλήθηκαν από τους νέους κανονισμούς και τα πρότυπα που 

καθορίζονται από τους Γενικούς Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Βρέθηκαν κενές 

θέσεις: 

 

- Ανώτερος υπεύθυνος ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

- Ανώτερος διευθυντής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

- Διευθυντής ασφάλειας πληροφοριών (CISO) 

- Εκτελεστικό ασφαλείας IT 

- Μηχανικός ασφαλείας 

- Συμβουλευτικός Σύμβουλος Προστασίας Δεδομένων 
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- Διαχειριστής συστημάτων πληροφορικής (Διασφάλιση ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της 

υποδομής πληροφορικής και διασφάλιση του ελέγχου πρόσβασης) 

- Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων και συμμόρφωσης (Συνεργασία με τον οργανισμό για τη 

διασφάλιση της εφαρμογής των απαιτούμενων ελέγχων ασφαλείας) 

- DevOps Engineer (Διεξαγωγή δοκιμών συστήματος για ασφάλεια, απόδοση και διαθεσιμότητα 

και διασφάλιση της ασφάλειας όλων των συστημάτων πληροφορικής) 

- Ανώτερος διαχειριστής συστημάτων (τήρηση αυστηρών προτύπων ασφαλείας) 

- Αναλυτής ασφάλειας πληροφοριών 

 

 

2.1.4.3 Αποτελέσματα Ανάλυσης Αναγκών Βιομηχανίας - Μάλτα 

2.1.4.4 Information about Respondent Companies 

Μέγεθος εταιρίας : 

 

Τεχνολογίες της Βιομηχανίας 4.0 όπου η εταιρεία επενδύει ή σχεδιάζει να επενδύσει τα 

επόμενα 5 χρόνια :  
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2.1.4.4.1 Δεξιότητες που αναζητήθηκαν κατά την πρόσληψη νέων υπαλλήλων 

Μαλακές δεξιότητες 

 
Ψηφιακές Δεξότητες
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2.1.5 Πολωνία 

2.1.5.1 Εισαγωγή  

Η έρευνα σχετικά με το επίπεδο αυτοματοποίησης των πολωνικών εργοστασίων παραγωγής 

αποδεικνύει ότι για τους διαχειριστές πολωνικών εργοστασίων οι προκλήσεις της τρίτης 

βιομηχανικής επανάστασης που σχετίζονται με τις μικροηλεκτρονικές τεχνολογίες παραμένουν 

σε μεγάλο βαθμό έγκυρες. Μόνο το 15% των πολωνικών εργοστασίων είναι πλήρως 

αυτοματοποιημένα και το 76% των ερωτηθέντων επισημαίνουν μερική αυτοματοποίηση. 

Επιπλέον, μόνο ένα μικρό μέρος των εργοστασίων εξακολουθούν να χρησιμοποιούν συστήματα 

πληροφορικής για λειτουργική διαχείριση και έλεγχο παραγωγής. 

 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την τεχνολογική μας καθυστέρηση σε σύγκριση με τις πιο 

βιομηχανικές χώρες. Αυτά περιλαμβάνουν το καθυστερημένο άνοιγμα στις δυτικές τεχνολογίες 

(μόνο μετά το 1989), το χαμηλό κόστος εργασίας, την έλλειψη πρόσβασης σε επαρκή κεφάλαια, 

την έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, καθώς και την εστίαση στο μάρκετινγκ και τις 

πωλήσεις προκειμένου να δημιουργηθεί μια θέση στην αγορά. 

 

Ωστόσο, εάν θέλουμε να προετοιμαστούμε για να επωφεληθούμε από τις ευκαιρίες που 

σχετίζονται με την τρέχουσα, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, πρώτα απ 'όλα χρειαζόμαστε 

πλήρη πρόσβαση στην τεχνολογία από το προηγούμενο στάδιο, δηλ. Οικοδόμηση μιας ισχυρής 

υποδομής που επιτρέπει τον αυτοματισμό και τη μηχανοργάνωση της παραγωγής. Αυτό το 

τεχνολογικό στρώμα χρησιμεύει ως βάση για επενδύσεις σε πιο «έξυπνες» τεχνολογίες. Η 

μετάβαση στο "επίπεδο 4.0" απαιτεί επίσης μεγάλες επενδύσεις στην εκπαίδευση διευθυντικών 

στελεχών και μηχανικών αρκετά ικανών να εφαρμόσουν και να διατηρήσουν τις τελευταίες 

τεχνολογίες. 

 

2.1.5.2 Σχετικές δουλειές στην Πολωνία 

Οι πιο σχετικές δουλειές με τη Βιομηχανία 4.0 και οι διάφορες τεχνολογίες της είναι οι εξής: 

- Μηχανικός λογισμικού 

- Επιστήμονας δεδομένων και ειδικός συμβουλών 

- Ειδικός ασφάλειας δεδομένων 

- Ειδικός στην προσομοίωση 

- Σύμβουλος ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

- Προγραμματιστής λογισμικού 

- Αρχιτέκτονας ασφάλειας 

- Ψηφιακός ιατροδικαστής 
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2.1.5.3 Ανάγκες αγοράς – Ανάλυση αποτελεσμάτων/ Πολωνία 

2.1.5.3.1 Πληροφορίες για τις εταιρείες που ανταποκρίνονται 
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2.1.5.3.2 Οι δεξιότητες που αναζητήθηκαν κατά την πρόσληψη νέων υπαλλήλων 

Μαλακές Δεξιότητες 

 

Ψηφιακές Δεξιότητες 
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2.1.5.4 Ρουμανία 

2.1.5.5 Εισαγωγή  

Η οικονομία της Ρουμανίας κατατάσσεται 47η στον κόσμο όσον αφορά το ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν (ΑΕΠ) με τη βιομηχανία να υπολογίζει περίπου στο 24% του ΑΕΠ. Υπάρχουν περίπου 7 

εκατομμύρια εργαζόμενοι στη Ρουμανία, με 1,15 εκατομμύρια να εργάζονται στον μεταποιητικό 

τομέα. Το ποσοστό ανεργίας είναι 3,9% (τον Σεπτέμβριο του 2019) το χαμηλότερο στην ιστορία 

της χώρας. Τα τελευταία χρόνια, η ρουμανική βιομηχανία IT&C γνώρισε μια ισχυρή ανάπτυξη, 

παρέχοντας τώρα περισσότερο από το 5% του ΑΕΠ της χώρας και προσέλαβε περίπου 191.500 

άτομα. 

Η οικονομία της Ρουμανίας αναπτύσσεται γρήγορα - αυξήθηκε 7,0% το 2017 και 4,1% το 2018 - 

και αυτό έχει ισχυρό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με μελέτη που διενήργησε η 

Hipo.ro σε 315 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, το 40% των εταιρειών 

αναμένουν το 2019 αύξηση άνω του 10% του αριθμού των εργαζομένων, 34% αύξηση κάτω του 

10%, 23% θεωρούν ότι ο αριθμός των εργαζομένων θα παραμείνει σταθερός, ενώ μόνο το 3% 

αναμένει μείωση. Η μελέτη δείχνει ότι οι περισσότερες από τις νέες θέσεις εργασίας θα αφορούν 

λογισμικό πληροφορικής (13,18%), πωλήσεις (13,0%), υποστήριξη πελατών (12%), μηχανική 

(9%), εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού (8,41%) και παραγωγή (7,39 %). 

Χάρη στον ιδιαίτερα καταρτισμένο επαγγελματία ITC, η Ρουμανία είναι ένας ταχέως 

αναπτυσσόμενος προορισμός εξωτερικής ανάθεσης για την πληροφορική, ειδικά για την 

ανάπτυξη λογισμικού. Αυτό το γεγονός είναι ορατό και στην εθνική αγορά εργασίας όπου 

διατίθενται πολλές θέσεις που σχετίζονται με το Industry 4.0 και επικεντρώνονται στην ανάπτυξη 

εφαρμογών λογισμικού. Κατά συνέπεια, τα ανοίγματα θέσεων εργασίας που αφορούν το «Cloud 

Computing», το «Cyber Security» είναι πιο συχνά από αυτά που συνδέονται με εκτύπωση 3D, 

AR / VR ή Smart Factories. Όσον αφορά τη ρομποτική, στη Ρουμανία υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση 

στον αυτοματισμό της ρομποτικής διαδικασίας (ή RPA) Ο πρώτος ρουμανικός μονόκερος 

(UiPath) είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στο RPA και υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για 

προγραμματιστές ή ειδικούς RPA. 

Ένα σημαντικό μέρος της ρουμανικής οικονομίας αντιπροσωπεύεται από την 

αυτοκινητοβιομηχανία. Λόγω της πολυπλοκότητάς του, αυτός ο κλάδος προσφέρει διάφορες 

σχετικές με το Industry 4.0 θέσεις εργασίας: ειδικούς στον τομέα της ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, μηχανικοί που υποστηρίζουν την 

ενσωμάτωση του κλάδου 4.0 (COBOTS, ROBOTS, big data), εμπειρογνώμονες συντήρησης 

βιομηχανικών ρομπότ, χειριστές ρομπότ κ.λπ. 

Η Ρουμανία αντιμετωπίζει επί του παρόντος έλλειψη δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Για 

παράδειγμα, σύμφωνα με μια μελέτη που περιελάμβανε 47 εταιρείες πληροφορικής και 

δημοσιεύθηκε από τον Codecool τον Οκτώβριο του 2019, ο τομέας πληροφορικής της Ρουμανίας 

είναι μόνο 15.400 προγραμματιστές υπολογιστών κάθε χρόνο. Άλλοι τομείς που σχετίζονται με 

τη Βιομηχανία 4.0 έχουν επίσης δυσκολίες στην εύρεση του προσωπικού που χρειάζονται. 
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Οι κύριοι λόγοι είναι οι εξής: 

- Δεν υπάρχουν αρκετοί απόφοιτοι πληροφορικής (μόνο 9.500 από τους 15.000 που απαιτούνται 

κάθε χρόνο) 

- Πολλοί ειδικοί φεύγουν για να εργαστούν στο εξωτερικό (37.031 ειδικοί έφυγαν από τη Ρουμανία) 

 

Για να αντιμετωπίσουν αυτήν την έλλειψη δεξιοτήτων, οι εταιρείες έχουν διάφορες στρατηγικές: 

να προσλαμβάνουν νέους πτυχιούχους και να τους εκπαιδεύουν, να αυξάνουν τους μισθούς, να 

προσλαμβάνουν άτομα από άλλες χώρες, να προσφέρουν γενναιόδωρα πακέτα 

επανατοποθέτησης κ.λπ. 

2.1.5.6  Σχετικές δουλειές στην Ρουμανία 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στους κύριους ιστότοπους διαφήμισης θέσεων εργασίας στη 

Ρουμανία: olx.ro (32.635 θέσεις εργασίας διαφημίζονται), ejobs.ro (περισσότερες από 28.000 

θέσεις εργασίας διαφημίζονται), Jobber.ro (11.543 θέσεις εργασίας σε IT), bestjobs.eu (10.875 

θέσεις εργασίας διαφημιζόμενες) , hipo.ro (πάνω από 5.000 θέσεις εργασίας για επαγγελματίες 

και κατώτερους με τριτοβάθμια εκπαίδευση), myjobs.ro. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν μια πολύ δυναμική αγορά εργασίας, με πολλά ανοίγματα που 

σχετίζονται με τη Βιομηχανία 4.0. 

Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει εστίαση / ζήτηση σε πεδία που σχετίζονται με IT&C και ανάπτυξη 

λογισμικού (Cloud Computing, Cyber Security, Robotic proses automation (RPA)) 

Εκτός από τις τεχνικές θέσεις, υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας όπου απαιτείται γνώση σχετικά 

με ορισμένες πτυχές του κλάδου 4.0 εκτός από άλλες ειδικές δεξιότητες. Για παράδειγμα, κάποιος 

που εργάζεται στο τμήμα πώλησης ή μάρκετινγκ μιας εταιρείας που αναπτύσσει λύσεις AR / VR 

πρέπει να έχει καλή κατανόηση αυτών των τεχνολογιών. 

 

Έξυπνα Εργοστάσια 

Δεν μπορούσαμε να βρούμε πολλές θέσεις εργασίας που να αναφέρουν σαφώς το Smart 

Factory, αλλά, πιθανότατα, πολλές θέσεις εργασίας στη βιομηχανία συνδέονται ήδη με αυτήν 

την ιδέα. 

Μεταξύ των θέσεων εργασίας που σχετίζονται με τα έξυπνα εργοστάσια που διατίθενται στη 

Ρουμανία, μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής: 

- Έξυπνη παραγωγή λογισμικού-Αρχιτέκτονας (για έναν γνωστό πάροχο βιομηχανικών 

ρομποτικών λύσεων) 

- Ειδικός σύμβουλος Μηχανολογικός Σχεδιασμός (με συγκεκριμένα καθήκοντα που σχετίζονται 

με την εφαρμογή ψηφιακών εργοστασιακών λύσεων) 
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- Ειδικός σύμβουλος CNC (με συγκεκριμένες εργασίες που σχετίζονται με την εφαρμογή 

ψηφιακών εργοστασιακών λύσεων) 

- Smart Factory Engineer (με συγκεκριμένες εργασίες για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

λύσεων Smart Factory) 

- Έξυπνος Μηχανικός Εφαρμογών, Μηχανικός Σχεδιασμός (για να ενεργήσει ως Έξυπνος 

Μηχανικός Εφαρμογών στη Βιομηχανία 4.0 / Διαδίκτυο των πραγμάτων / Έξυπνη 

εργοστασιακή περιοχή) 

    AR/VR 

Τα AR / VR χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στη Ρουμανία κυρίως στο μάρκετινγκ και από 

δημιουργικούς κλάδους, έτσι πολλές διαθέσιμες θέσεις εργασίας AR / VR σχετίζονται με την 

ψυχαγωγία. 

Ορισμένες από τις εργασίες που σχετίζονται με το AR / VR είναι οι εξής: 

- C # - UNITY DEVELOPER (για την ανάπτυξη λογισμικού εικονικής πραγματικότητας) 

- JAVA FULL-STACK DEVELOPER για VR 

- Unity 3D Developer (για ανάπτυξη παιχνιδιών εικονικής πραγματικότητας και ψηφιακών 

διαδραστικών λύσεων) 

- Ψηφιακός ειδικός μάρκετινγκ (για μια εταιρεία που παρέχει λύσεις εικονικής πραγματικότητας) 

- Διεθνής εκπρόσωπος πωλήσεων πληροφορικής (για την πώληση λύσεων εικονικής 

πραγματικότητας) 

- Μηχανικός ενέργειας δικτύου απομακρυσμένης παράδοσης (για παροχή τεχνικής 

υποστήριξης σε έναν μακρινό φυσικό χώρο μέσω της τεχνολογίας Augmented Reality) 

- Προγραμματιστής παιχνιδιών (συμμετέχει στην ανάπτυξη VR προηγμένης τεχνολογίας) 

- Αντιπρόσωπος πελατών  

- VR Cinema 

- Αρχιτεκτονικός καλλιτέχνης οπτικοποίησης (για υποστήριξη της κατασκευής μιας εφαρμογής 

εσωτερικής σχεδίασης VR) 
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- Συνεργάτης μάρκετινγκ (για εταιρεία που δραστηριοποιείται σε VR / AR) 

- Προγραμματιστής VR και AR 

Cloud Computing 

- Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το Cloud Computing, 

που προσφέρονται από ένα αρκετά ποικίλο φάσμα εταιρειών: λύσεις υπολογιστικού 

νέφους και πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής, προμηθευτές αυτοκινήτων, παρόχους 

λύσεων επικοινωνίας, τράπεζες, εταιρείες λογισμικού, εταιρείες τηλεπικοινωνιών κ.λπ. 

γκάμα τομέων: τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη πελατών, μηχανική, συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, σχεδιασμός και εφαρμογή λύσεων, υποστήριξη διαχείρισης, διαχείριση κ.λπ. 

Ορισμένες από αυτές τις θέσεις εργασίας είναι οι εξής: 

-  Μηχανικός Συστήματος Cloud 

- Προγραμματιστής cloud 

- Διανεμημένος Σύμβουλος Πληροφορικής 

-  Ειδικός τεχνικής υποστήριξης σε πλατφόρμες διαχείρισης cloud 

-  DevOps Engineer (υπεύθυνος για το σχεδιασμό υποδομής, τη δημιουργία και τη 

συντήρηση αρχιτεκτονικών cloud, μετεγκατάσταση συστημάτων στο cloud κ.λπ.) 

- Μηχανικός υποδομής (για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας Cloud) 

- Αρχιτέκτονας Google Cloud Platform 

- Azure Stack Support Engineer (με γνώσεις εργασίας για τις βασικές αρχές του cloud 

computing) 

- Σύμβουλος λογισμικού Cloud 

3D εκτύπωση 

      Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι πολύ σημαντική στη Ρουμανία, με αρκετούς 

κατασκευαστές εκτυπωτών 3D, μερικά καλά εξοπλισμένα πανεπιστημιακά εργαστήρια, 

πολλές εταιρείες βασίζονται στην τρισδιάστατη εκτύπωση στις καθημερινές τους 

δραστηριότητες και σε μια ακμάζουσα κοινότητα εκτύπωσης 3D. Ωστόσο, δεν υπάρχουν 

πολλές εργασίες εκτύπωσης 3D που διαφημίζονται στον Ιστό. Μεταξύ των λόγων για 

αυτό μπορούμε να αναφέρουμε το μειωμένο μέγεθος των εταιρειών παραγωγής 

τρισδιάστατων εκτυπωτών, την προτίμηση για πρόσληψη προσωπικού από την 

κοινότητα ή την αρκετά διαδεδομένη πρακτική των επιχειρηματιών να αυτο-

εκπαιδεύονται και να εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοί τους στην εργασία. 

Ορισμένες από τις εργασίες που σχετίζονται με την Τρισδιάστατη εκτύπωση που 

καταφέραμε να βρούμε είναι οι εξής: 

- Αντιπρόσωπος εγκατάστασης λογισμικού (ανάγκη αλληλεπίδρασης με εκτυπωτές 3D) 

- Εμπορικός εργαζόμενος (απαιτείται εμπειρία εκτύπωσης 3D) 

- Τρισδιάστατος χειριστής εκτυπωτή / σχεδιαστής προϊόντος 
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- Ειδικός πωλήσεων τρισδιάστατων εκτυπωτών 

Ρομποτική 

Η Ρουμανία διαθέτει μια ακμάζουσα αυτοκινητοβιομηχανία η οποία, εκτός από άλλους τομείς, 

δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας που ασχολούνται με βιομηχανικά ρομπότ, όπως: 

- Χειριστής ρομπότ 

- Ρομποτικός οξυγονοκολλητής 

- Μηχανικός ρομποτικής ή αυτοματισμού 

- Μηχανικός συντήρησης / συντήρησης (για βιομηχανικά ρομπότ) 

- Μηχανικός ενσωματωμένου λογισμικού (υπεύθυνος για τη δημιουργία ρομπότ και ρομποτικών 

συστημάτων) 

- Μηχανικός Ρομποτικής Προσομοίωσης 

- Μηχανικός δοκιμαστικού εξοπλισμού (με γνώση βιομηχανικών ρομπότ) 

- Αντιπρόσωπος πωλήσεων (για μια εταιρεία που παρέχει λογισμικό με τεχνητή νοημοσύνη και 

όραμα υπολογιστή για ενσωματωμένα συστήματα που έχουν κύριο επίκεντρο την κατασκευή 

ρομπότ ανθρωποειδών animatronics) 

 

Υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την αυτοματοποίηση ρομποτικών 

διεργασιών (RPA) που προσφέρονται από διάφορους εργοδότες: πάροχοι χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών, εταιρείες εξωτερικής ανάθεσης, τράπεζες, κατασκευαστές αυτοκινήτων, 

κατασκευαστές προϊόντων, πάροχος υπηρεσιών μηχανικών, εταιρείες τεχνολογίας, πάροχοι 

υπηρεσιών πληροφορικής, εταιρείες τηλεπικοινωνιών κ.λπ. από αυτά είναι τα εξής: 

- Προγραμματιστής RPA 

- Ειδικός RPA 

- Υπεύθυνος εφαρμογής τομέα RPA 

- Αρχιτέκτονας RPA 

- RPA Process Manager 

- Bot Designer (με έμφαση στην εφαρμογή RPA) 

- Ειδικός φορολογικής τεχνολογίας (απαιτούμενη εμπειρία στο RPA) 

- Αναλυτής επιχειρήσεων RPA 

- Εμπειρογνώμονας διεργασιών (μία από τις βασικές αρμοδιότητες - για την αξιολόγηση των 

τομέων που θα επωφεληθούν από το RPA) 

- Μηχανικός λογισμικού (διάφορες εξειδικεύσεις, για εργασία στην ανάπτυξη λογισμικού RPA) 
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Κυβερνασφάλεια 

Πολλές διαφορετικές θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

προσφέρονται στη Ρουμανία από διαφορετικούς εργοδότες: προμηθευτές αυτοκινήτων, 

τράπεζες, εταιρείες λογισμικού, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής 

κ.λπ. Μεταξύ αυτών, μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής: 

- Μηχανικός ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

- Αναλυτής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

- Σύμβουλος ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

- Σύμβουλος ασφάλειας εφαρμογών 

- Ειδικός σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

- Προγραμματιστής Cyber Security Stack 

- Προγραμματιστής λογισμικού (για την ανάπτυξη λύσεων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο) 

- Αρχιτέκτονας ασφάλειας (για υποστήριξη στην υλοποίηση μιας έννοιας ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο) 

- Ψηφιακός ιατροδικαστής 

- Τεχνική υποστήριξη  

- Cybersecurity 

 

Επίσης, για ορισμένες θέσεις εργασίας σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, απαιτείται γνώση 

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. 

 

2.1.5.7 Ανάγκες αγοράς-Ανάλυση Αποτελεσμάτων/ Ρουμανία 

2.1.5.7.1 Πληροφορίες για τις εταιρείες που ανταποκρίνονται 
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2.1.5.7.2 Οι δεξιότητες που αναζητήθηκαν κατά την πρόσληψη νέων υπαλλήλων 

Μαλακές δεξιότητες 

 

Ψηφιακές δεξιότητες 
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2.1.6 Ισπανία 

2.1.6.1 Εισαγωγή  

Παρόλο που τα μέτρα του κλάδου 4.0 αρχίζουν να εφαρμόζονται στην Ισπανία, είναι ακόμη 

νωρίς για να δούμε τα αποτελέσματα και να συμπεράνουμε εάν το μοντέλο μπορεί να εξαχθεί 

σε άλλες χώρες. Πολλοί βιομηχανικοί τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία ή η βιομηχανία 

τροφίμων, έχουν στοχεύσει τη νέα τάση και αναζητούν επαγγελματίες στον τομέα. 

 

2.1.6.2 Σχετικές δουλειές στην Ισπανία 

Οι εταιρείες της ισπανικής αυτοκινητοβιομηχανίας εφαρμόζουν το Industry 4.0 καλά στην εταιρεία 

και στα εργοστάσιά τους. Όχι μόνο εφαρμόζουν την ιδέα στην εταιρεία τους, αλλά αναπτύσσουν 

και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, 

επειδή οι εταιρείες κατανοούν τη σημασία της έννοιας. Οι μεγαλύτερες εταιρείες στον ισπανικό 

τομέα που αναζητούν επαγγελματίες στα θέματα είναι οι Nissan, SEAT και Renault. 

Όλες αυτές οι εταιρείες έχουν εφαρμόσει επιτυχώς το Industry 4.0, το οποίο στην ισπανική 

αυτοκινητοβιομηχανία θα προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Αλλά πρέπει να ειπωθεί ότι υπάρχουν 

τεράστιες περιφερειακές διαφορές στην Ισπανία και οι προσφορές εξαρτώνται από την τοποθεσία 

των ισπανικών εταιρειών. 

Η Χώρα των Βάσκων, η Καταλονία και η Κοινότητα της Μαδρίτης είναι οι τρεις πιο ανεπτυγμένες 

περιοχές της Ισπανίας όσον αφορά το Industry 4.0 και το Industry 4.0 στον τομέα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας και οι εταιρείες σε αυτές τις τοποθεσίες είναι αυτές που προσφέρουν τις 

μεγαλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης το 4.0. Οι διαφορές θα μπορούσαν να εξηγηθούν λόγω του 

ήδη υπάρχοντος υψηλού επιπέδου εκβιομηχάνισης πριν από την εισαγωγή του Industry 4.0 στην 

Ισπανία, της παρέμβασης της κυβέρνησης στην ανάπτυξη της έννοιας με τη χορήγηση 

επιδοτήσεων στις ισπανικές εταιρείες, την επένδυση στην Ε & Α της ιδέας από τις περιφερειακές 

κυβερνήσεις, τη συμμετοχή συστάδων και την εκπαιδευτική πρόοδο που παρέχουν τα 

πανεπιστήμια. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές είναι οι περιοχές στο νότιο τμήμα της Ισπανίας, 

όπως η Extremadura. Σε αυτές τις περιοχές, οι ισπανικές εταιρείες της αυτοκινητοβιομηχανίας 

λαμβάνουν πολύ λιγότερη βοήθεια από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές. 

 

Οι ιστότοποι που προσφέρουν τις περισσότερες ευκαιρίες εργασίας στον κλάδο 4.0 είναι: 

 

 INFORJOBS 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/industria-4.0 

INDUSTRIA CONECTADA  

https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx 

ACCENTURE 

https://www.accenture.com/es-es/services/industryx0-index 

OASYS 

https://oasys-sw.com/ofertas-de-empleo-oasys/ 

JOOBLE 

www.jooble.com 

LINKEDIN 

https://es.linkedin.com/jobs/organización-industrial-empleos?position 

 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/industria-4.0
https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx
https://www.accenture.com/es-es/services/industryx0-index
https://oasys-sw.com/ofertas-de-empleo-oasys/
file:///C:/Users/Charo%20Cuart/AppData/Local/Temp/www.jooble.com
https://es.linkedin.com/jobs/organización-industrial-empleos?position
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Έξυπνα Εργοστάσια 

 

Τα έξυπνα εργοστάσια στην Ισπανία θεωρούνται εκείνα που απασχολούν ή προσφέρουν θέσεις 

εργασίας που σχετίζονται με τη Βιομηχανία 4.0, οπότε δεν υπάρχει ζήτηση για ειδικούς έξυπνων 

εργοστασίων, αλλά υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε ειδικούς που διαχειρίζονται όλες τις ειδικότητες 

που περιγράφουμε στα ακόλουθα σημεία. 

 

Επαυξημένη / Εικονική Πραγματικότητα AR/VR 

 

Τα AR / VR χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στη Ισπανία κυρίως στο μάρκετινγκ και στις 

δημιουργικές βιομηχανίες, έτσι πολλές διαθέσιμες θέσεις εργασίας AR / VR σχετίζονται με την 

ψυχαγωγία. 

Ορισμένες από τις εργασίες που σχετίζονται με το AR / VR είναι οι εξής: 

• Δημιουργικοί copywriters για να γράφουν ελκυστικά και ενημερωτικά κομμάτια 

επικοινωνίας για διάφορες εταιρείες στον τομέα B2B και B2C, σε συμφωνία με τις 

στρατηγικές μάρκετινγκ που διαθέτουν. 

• Unity 3D Developer (για την ανάπτυξη παιχνιδιών εικονικής πραγματικότητας). 

• Ψηφιακός ειδικός μάρκετινγκ (για μια εταιρεία που παρέχει λύσεις εικονικής 

πραγματικότητας). 

• Εμπειρογνώμονες εικονικής πραγματικότητας για την ανάπτυξη συσκευών ψυχολογίας 

και ψυχικής υγείας. 

• Προγραμματιστής παιχνιδιών (συμμετέχει στην ανάπτυξη VR υψηλών προδιαγραφών). 

• Καλλιτέχνες αρχιτεκτονικής οπτικοποίησης. 

• Εκπαιδευτές VR και AR. 

• Προγραμματιστής VR και AR. 

 

3D Εκτύπωση 

 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι πολύ σημαντική στην Ισπανία. Η τρισδιάστατη εκτύπωση 

απαιτείται και χρησιμοποιείται όχι μόνο σε ορισμένες εταιρείες εκτύπωσης αλλά και σε μηχανικές 

εταιρείες για τη δημιουργία πρωτοτύπων και σε τεχνικά πανεπιστήμια και επαγγελματικές σχολές. 

Ορισμένες από τις εργασίες που σχετίζονται με την Τρισδιάστατη εκτύπωση βρίσκονται στη 

διεύθυνση: 

• Οι κατασκευαστικές εταιρείες απαιτούν 3D εμπειρογνώμονες για το σχεδιασμό και τη 

δημιουργία γραφικών και σχεδιασμού σχεδίων. 

• Η βιομηχανία παπουτσιών αναζητά 3D ειδικούς για να δημιουργήσει renders. 

• Εταιρίες σωληνώσεων για την ανάπτυξη μοντέλων εξοπλισμού. 

• Infographic εταιρείες. 

• Βιομηχανία μόδας για την ανάπτυξη πρωτοτύπων. 

 

Ρομποτική 

 

Υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τον τομέα της ρομποτικής που 

προσφέρονται από διάφορους εργοδότες: πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 

βιομηχανίες, κατασκευαστές αυτοκινήτων, κατασκευαστές προϊόντων, πάροχος υπηρεσιών 
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μηχανικών, εταιρείες τεχνολογίας, πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής, εταιρείες τηλεπικοινωνιών 

κ.λπ. Μερικές από αυτές είναι οι εξής: 

 

• Τεχνικός αυτοματοποίησης 

• Υπεύθυνος στη βιομηχανική ρομποτική 

• Τεχνικός στη Ρομποτική Προγραμματισμού 

• Μηχανικός ρομποτικής 

 

Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing) 

 

Όσον αφορά το Cloud computing, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ειδικούς σύμφωνα με τις 

ερευνητικές θέσεις που βρέθηκαν για: 

• Μηχανικός Ανάπτυξης 

• Μηχανικός Συστήματος Cloud 

• Προγραμματιστής cloud 

• Διανεμημένος Σύμβουλος Πληροφορικής 

• Ειδικός στο Cloud Management 

• Μηχανικός υποδομής (για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας Cloud) 

 

Κυβερνασφάλεια 

 

Απαιτούνται ειδικοί για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στις περισσότερες από τις μεγάλες 

εταιρείες στην Ισπανία. 

 

Μερικές από τις προσφορές που βρέθηκαν περιλαμβάνουν: 

• Ειδικός λειτουργιών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

• Ανώτερος προγραμματιστής λογισμικού 

• Αναλυτής κινδύνου κινδύνου 

• Μηχανικοί Έρευνας Απειλών 

• Αρχηγός ασφαλείας πληροφοριών 

• SEL Cybersecurity για OT 

• Ειδικός διακυβέρνησης στον κυβερνοασφάλεια 

• Ηγέτης της ομάδας Appsec 
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2.1.6.3 Ανάγκες Βιομηχανίας-Ανάλυση Αποτελεσμάτων/ Ισπανία 

2.1.6.3.1 Πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες που ανταποκρίνονται 

  

Τεχνολογίες Βιομηχανίας 4.0 όπου η εταιρεία επενδύει ή σχεδιάζει να επενδύσει τα 

επόμενα 5 χρόνια 
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2.1.6.3.2 Δεξιότητες που αναζητούνταν κατά την πρόσληψη νέων υπαλλήλων 

2.1.6.3.3  
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2.2 Εθνικές πολιτικές και σχετικές με την ΕΕ πολιτικές 

 

Αυτή η ενότητα περιέχει μια σύνοψη των εθνικών (χωρών εταίρων) και των σχετικών με την ΕΕ 

πολιτικών που βοηθούν στη διάδοση και αναλαμβάνουν τη σταδιοδρομία που σχετίζεται με το 

STEM και το Industry 4.0. 

 

2.2.1  Κύπρος 

Σύμφωνα με μια έκθεση ετοιμότητας του Industry 4.0 για την Κύπρο από την Deloitte, 

αναπτύσσοντας μια στρατηγική Industry 4.0 στην Κύπρο, οι εταιρείες θα πρέπει να λάβουν υπόψη 

τα παρακάτω: 

• Πελάτης - παρέχοντας μια εμπειρία όπου οι πελάτες βλέπουν τον οργανισμό ως ψηφιακό 

συνεργάτη τους. 

• Στρατηγική - εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μεταμορφώνεται ή λειτουργεί για 

να αυξήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα μέσω ψηφιακών πρωτοβουλιών. 

• Τεχνολογία - υποστηρίζει την επιτυχία της ψηφιακής στρατηγικής βοηθώντας στη δημιουργία 

διαδικασίας, αποθήκευσης, ασφαλούς και ανταλλαγής δεδομένων για την κάλυψη των αναγκών 

των πελατών. 

• Λειτουργίες - εκτέλεση και εξέλιξη διαδικασιών και εργασιών χρησιμοποιώντας ψηφιακές 

τεχνολογίες. 

• Πολιτισμός, Άνθρωποι, Οργάνωση - καθορισμός και ανάπτυξη μιας οργανωτικής κουλτούρας 

με διαδικασίες διακυβέρνησης και ταλέντων για την υποστήριξη της προόδου στην καμπύλη της 

ψηφιακής ωριμότητας. 

 

Όσον αφορά τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας, η βιομηχανία αναμένεται να συνδυάσει την 

προηγμένη τεχνολογία και τις ψηφιακές δεξιότητες με μοναδικές ανθρώπινες δεξιότητες για να 

αποδώσει το υψηλότερο επίπεδο παραγωγικότητας. Κατά συνέπεια, η επιτυχία μιας εταιρείας 

στην εφαρμογή διαδικασιών Industry 4.0 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη εργατικού 

δυναμικού με τις σωστές ψηφιακές δεξιότητες, τις τεχνικές γνώσεις και τις μαλακές δεξιότητες, 

δηλαδή τη δύναμη στην ευελιξία, τη συνεχή μάθηση, τη διαπροσωπική επικοινωνία και τις 

προληπτικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. 

Ως εκ τούτου, η κυπριακή κυβέρνηση εισήγαγε μια νέα ολιστική και ολοκληρωμένη εθνική 

βιομηχανική στρατηγική (2017-2030), η οποία αποστολή είναι η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων 

και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα, την 

ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της κυπριακής βιομηχανίας. Ο κύριος στόχος του είναι να 

αυξήσει την παραγωγικότητα, την καινοτομία και τις εξαγωγές της βιομηχανίας και τη συμβολή 

της στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας. 

Αυτή η στρατηγική έχει 5 στρατηγικούς πυλώνες: 

• Ψηφιοποίηση της βιομηχανίας 

• Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ενίσχυση / αναβάθμιση υφιστάμενων δεξιοτήτων 

• Βελτίωση του βιομηχανικού / επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

• Ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση 

• Ενίσχυση της πρόσβασης στις αγορές. 
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2.2.2 Γαλλία 

Στη Γαλλία, το Industry 4.0 είναι ένα από τα βασικά έργα της στρατηγικής υψηλής 

τεχνολογίας που ενθαρρύνει την ψηφιακή επανάσταση των βιομηχανιών. Εταιρείες όπως 

οι Fives, Schneider Electric, Dassault Systèmes, Siemens, Mecachrome Atlantique, 

sedApta-osys, Airbus Group, Bosch Rexroth, SNCF, Metron, συμμετέχουν πολύ στην 

ανάπτυξη της βιομηχανίας 4.0. Εταιρείες όπως οι Fives, Schneider Electric, Dassault 

Systèmes, Siemens, Mecachrome Atlantique, sedApta-osys, Airbus Group, Bosch 

Rexroth, SNCF, Metron, συμμετέχουν πολύ στην ανάπτυξη της βιομηχανίας 4.0. 

 

Τρεις πρωτοβουλίες από τη γαλλική κυβέρνηση και τις βιομηχανικές εταιρείες, για την 

προώθηση της βιομηχανίας 4.0 στη Γαλλία ξεκίνησαν από το 2015. 

 

Πρωτοβουλία Α: Βιομηχανική Συμμαχία του Μέλλοντος 

Τον Ιούλιο του 2015, η Future Industry Alliance (Alliance Industrie du Futur, AIF) 

δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της γαλλικής κυβέρνησης και 11 επαγγελματικών 

οργανώσεων στη βιομηχανία και ψηφιακά, ακαδημαϊκά ιδρύματα (Arts & Métiers 

ParisTech, Institut Mines-Télécom) και ( CEA, CETIM) για την ενοποίηση πρωτοβουλιών 

εκσυγχρονισμού και μετασχηματισμού της βιομηχανίας στη Γαλλία. 

Ο ρόλος αυτής της συμμαχίας είναι: 

- Υποστήριξη γαλλικών εταιρειών στον εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών τους εργαλείων 

και τη μετατροπή των επιχειρηματικών τους μοντέλων με νέες ψηφιακές και μη ψηφιακές 

τεχνολογίες. 

- Οργανώνει και συντονίζει, σε εθνικό επίπεδο, τις πρωτοβουλίες, τα έργα και το έργο του 

μετασχηματισμού της βιομηχανίας στη Γαλλία, στηριζόμενη στη δέσμευση των μελών της. 

- Ο ΟΕΕ είναι η γαλλική απάντηση σε πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σε 

περισσότερες από 20 χώρες σε όλο τον κόσμο για τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας 

τους σε ένα πλαίσιο ψηφιακής επανάστασης και προκλητικών παραδοσιακών τομέων. 

Ο ΟΕΕ συμβάλλει επίσης στη μετατροπή της εικόνας της γαλλικής βιομηχανίας. Για 

παράδειγμα, έχει χαρακτηρίσει "Showcase Industry of the Future" περισσότερες από 60 

εταιρείες που εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές και τεχνολογίες στα εργοστάσιά τους 

(STMicroelectronics, SEW-Us come, Magafor, Poclain, Baud Industries, Daher, Michelin, 

NTN-SNR, Bosch ...). 

 

Πρωτοβουλία B: French Fab 

 

Το French Fab κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου 2017 από τον Bruno Le Maire, Υπουργό 

Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο στοχεύει στην ομοσπονδία των βιομηχάνων και 

στην ενίσχυση της γαλλικής βιομηχανίας με τους ακόλουθους στόχους: 

• Επιτάχυνση του μετασχηματισμού της βιομηχανίας στη Γαλλία 

• Ένωση κάτω από το ίδιο πανό τους Γάλλους βιομηχάνους 

•Ενσωμάτωση του ευημερούμενου μέλλοντος της γαλλικής βιομηχανίας και της 

ελκυστικότητας των επιχειρήσεων της 

• Ανάδειξη  αριστείας της γαλλικής βιομηχανίας διεθνώς 
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Προστέθηκε αυτή η πρωτοβουλία, από την κυβέρνηση της Γαλλίας έχουν προταθεί άλλες 

δράσεις για την αγαπημένη ανάπτυξη του Industry 4.0 

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Dassault Système, στην 

περιοχή του Παρισιού, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Édouard Philippe παρουσίασε ένα 

σχέδιο δράσης της κυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας. Αυτό 

το σχέδιο περιέχει τρία σημεία: 

1. Φορολογική απόσβεση για μεσαίες εταιρείες 

Αυτό το μέτρο αφορά μια 40% απόσβεση των φόρων των επενδύσεων που περιορίζονται 

στη ρομποτική και τον ψηφιακό μετασχηματισμό (εκτυπωτής 3D, λογισμικό διαχείρισης 

παραγωγής, συνδεδεμένοι αισθητήρες κ.λπ.) για αγορές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 

Ιανουαρίου 2019 και τέλους του 2020. 

2. Πλατφόρμες επιτάχυνσης για τη βιομηχανία του μέλλοντος 

Για την επιτάχυνση της βιομηχανίας του μέλλοντος στις περιφέρειες, η κυβέρνηση έχει 

δημιουργήσει πλατφόρμες για την επιτάχυνση των τεχνολογιών της βιομηχανίας του 

μέλλοντος, οι οποίες, ανάλογα με την περίπτωση, θα περιλαμβάνουν μέσα κατάρτισης, 

υποστήριξη για καινοτομία ή συνοδεία. 

3. Υποστήριξη για ψηφιακό μετασχηματισμό 

Κατά την ίδια επίσκεψη, για ολόκληρο το πρόγραμμα αφιερωμένο στη βιομηχανία του 

μέλλοντος, ο Édouard Philippe ανακοίνωσε ένα φάκελο 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το 

σχέδιό του παρέχει επίσης χρηματοδότηση για τις περιφέρειες για την υποστήριξη του 

ψηφιακού μετασχηματισμού 10.000 επιπλέον βιομηχανικών εταιρειών έως το 2022, μετά 

τις 5.200 που έχουν ήδη ακολουθηθεί. Αλλά και η ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών 

στους 16 τομείς του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας, στους οποίους αφιερώνεται 

προϋπολογισμός 70 εκατομμυρίων ευρώ από το Μεγάλο Επενδυτικό Σχέδιο. 

 

Πρωτοβουλία C: Factory Lab 

 

Το FactoryLab είναι μια βιομηχανική κοινοπραξία (Όμιλος PSA, ναυτικός όμιλος, Safran, 

Dassault System) και ακαδημαϊκός (ART and Métier, Paris Tech) που δημιουργήθηκε τον 

Σεπτέμβριο του 2016. προκειμένου να προσφέρει τεχνολογικές λύσεις και να 

πραγματοποιήσει τους διαδηλωτές πριν από τη βιομηχανία ως απάντηση στις 

προκλήσεις μετασχηματισμού που σχετίζονται με στη βιομηχανία 4.0. Αυτή η κοινοπραξία 

διευκολύνει την υιοθέτηση και την ταχεία ανάπτυξη στην αγορά αυτών των νέων λύσεων. 

Είναι ένας ιστότοπος διασταυρούμενης γονιμοποίησης, το FactoryLab είναι ένα έξυπνο 

μοντέλο ανταλλαγής πόρων και ομαδοποίησης που προσφέρει στα μέλη του, τους 

τελικούς χρήστες της βιομηχανίας, τους ολοκληρωτές ή τους προμηθευτές τεχνολογίας, 

ένα πραγματικό αποτέλεσμα μόχλευσης όσον αφορά τη δημιουργία αξίας. 
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2.2.2.1 Ιταλία 

Το 2017, η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την τεχνολογία εξέλιξης 

του βιομηχανικού μας υφάσματος, εφαρμόζοντας μια σειρά σημαντικών μέτρων με το "Εθνικό 

Επιχειρηματικό Σχέδιο 4.0" Τα φορολογικά κίνητρα και άλλες πρωτοβουλίες έχουν λάβει θετικά 

αποτελέσματα σήμερα, όπως αποδεικνύεται από την αύξηση των επενδύσεων σε ψηφιακές 

τεχνολογίες και την αγορά νέων βιομηχανικών μηχανημάτων. 

Όσον αφορά τις πολιτικές που σχετίζονται με τη βιομηχανία 4.0, το εθνικό σχέδιο "Enterprise 4.0" 

περιλαμβάνει επίσης μια σειρά πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη τεχνολογικών 

υποδομών που επιτρέπουν τη βιομηχανία 4.0, με μία συνολική διάθεση πόρων 3,5 

δισεκατομμύρια ευρώ6. Τα μέτρα αυτά συμπληρώνουν, για παράδειγμα, την επέκταση της υπερ-

ευρείας ζώνης και τον καθορισμό προτύπων ανοιχτού κώδικα για επικοινωνία μεταξύ μηχανών 

και μηχανών στην περιοχή IoT, την ανάπτυξη ταχύτητας δικτύων υψηλής ταχύτητας και ψηφιακών 

δικτύων. Ένας από τους κύριους στόχους είναι να επιτευχθεί, έως το 2020, πλήρης κάλυψη 

εθνικής υπερ-ευρείας ζώνης (ίση με τουλάχιστον 30 Mbs), η οποία σήμερα φαίνεται να 

περιορίζεται στο 42,7% της ιταλικής επικράτειας (Σχήμα 4). 

 

Source Istat “Internet@Italia 2018 Domanda e offerta di servizi online e scenari di digitalizzazione” 

https://www.istat.it/it/files/2018/06/Internet@Italia-2018.pdf) . 

 

 

 

Figure 2 - The national coverage of ultra-broadband in Italy 

 

Η καθυστέρηση των υποδομών και η ταχύτητα και οι πληροφορίες μετάδοσης ψηφιακών 

δεδομένων εξακολουθούν να αποτελούν αξιοσημείωτη αδυναμία στο ιταλικό τεχνολογικό προφίλ. 

Προς το παρόν, μόνο το 7% των ιταλικών εταιρειών έχει σύνδεση στο Διαδίκτυο με ταχύτητα ίση 

με 100 Mbps, σε σύγκριση με έναν ευρωπαϊκό μέσο όρο 16% (Σχήμα 5). 

 

https://www.istat.it/it/files/2018/06/Internet@Italia-2018.pdf
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Figure 3 - Businesses with even internet connection speed at least 100 Mbs 

Αν λάβουμε υπόψη χώρες όπως η Δανία και η Σουηδία, το ποσοστό αυξάνεται στο 42% και στο 39%. Ωστόσο, 

ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Horizon 2020 και το 7ο ΠΠ στοχεύουν να προσφέρουν πολύτιμη συμβολή στον 

εκσυγχρονισμό της σύνδεσης στο Διαδίκτυο των ιταλικών εταιρειών. Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, για 

παράδειγμα, έχουν διατεθεί περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ για ερευνητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 

εκκίνησης αφιερωμένες στην ανάπτυξη συστημάτων Cloud και Διαδικτύου σε ιταλικές εταιρείες. Περισσότεροι πόροι 

έχουν διατεθεί στην τεχνολογία λύσεων στην υπηρεσία παραγωγικών διεργασιών (επαυξημένης πραγματικότητας, 

ρομποτικής για τη μεταποιητική βιομηχανία) και διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών (cloud, big data, analytics) 

(Σχήμα 6). 
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Figure 4 - Resources from European Programs for the development of Technologies 4.0 in Italy (in millions of €) 

2.2.3 Μάλτα 

Η κυβέρνηση της Μάλτας θεωρεί την Πληροφορική Επικοινωνία και Τεχνολογία (ΤΠΕ) ως βασικό 

παράγοντα για την πρόοδο της τοπικής οικονομίας. Οι ΤΠΕ έχουν την πολιτική επιρροή και 

θεωρείται ως ένας από τους στρατηγικούς πυλώνες για να εξελιχθεί η Μάλτα σε μια μελλοντική 

χώρα. 

Το χαρτοφυλάκιο ΤΠΕ αποτελεί πλέον μέρος της Ψηφιακής Οικονομίας για τη Μάλτα και υπάγεται 

στο Υπουργείο Οικονομίας, Επενδύσεων και Μικρών Επιχειρήσεων (MEIB) και ιδίως υπό την 

ευθύνη του Κοινοβουλευτικού Γραμματέα Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικής Ανάπτυξης. 

Έχουν αναπτυχθεί ορισμένες σημαντικές πολιτικές με αναφορά στις ΤΠΕ και ειδικότερα 

επηρεάζουν τη Βιομηχανία 4.0 ως εξής: 

 «Ψηφιακή Μάλτα - Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2014-2020» στην οποία μπορείτε να έχετε 

πρόσβαση στη διεύθυνση: 

https://digitalmalta.org.mt/en/Documents/Digital%20Malta%202014%20-%202020.pdf  

Αυτή η στρατηγική περιγράφει τρία στρατηγικά θέματα - Ψηφιακός Πολίτης, Ψηφιακή Επιχείρηση 

και Ψηφιακή Κυβέρνηση, και υποστηρίζονται από τρεις στρατηγικούς παράγοντες: Ρύθμιση και 

Νομοθεσία, Υποδομές και Ανθρώπινο Κεφάλαιο. 

Σε εθνικό επίπεδο, το Ίδρυμα «eSkills Malta» δημοσίευσε την Εθνική Στρατηγική eSkills 2019-

2021, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση: 

https://eskills.org.mt/en/nationaleskillsstrategy/Documents/National_eSkills_strategy.pdf  

Αυτή η στρατηγική στοχεύει στη συμπλήρωση πρωτοβουλιών τόσο σε τοπικό όσο και σε επίπεδο 

ΕΕ για την αντιμετώπιση της ανάγκης για υπάρχουσες και νέες ψηφιακές δεξιότητες που θα 

απαιτούνται σχεδόν από όλες τις θέσεις εργασίας μεσοπρόθεσμα. Η έκθεση βασίζεται σε τέσσερις 

βασικούς πυλώνες, δηλαδή τον επαγγελματία των ΤΠΕ, το εκπαιδευτικό σύστημα, την τοπική 

βιομηχανία και τον πολίτη στην κοινωνία. Η αντιμετώπιση αυτών των τεσσάρων πυλώνων στο 

τοπικό οικοσύστημα παρέχει μια ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τον προσδιορισμό των 

επιχειρηματικών αναγκών με ισορροπημένο και αντιπροσωπευτικό τρόπο. 

«Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας 2014 - 2020» διατίθεται στη διεύθυνση: 

https://mcst.gov.mt/wp-content/uploads/2017/02/National-RI-Strategy-2020-June-2014.pdf  

Ο στόχος αυτού του εγγράφου είναι να καθορίσει τη στρατηγική έρευνας και καινοτομίας της 

Μάλτας για την επερχόμενη επταετή περίοδο με απώτερο στόχο την ενσωμάτωση της έρευνας 

και της καινοτομίας στην καρδιά της οικονομίας της Μάλτας για την τόνωση της ανάπτυξης που 

βασίζεται στη γνώση και της αξίας και να διατηρήσει βελτιώσεις ποιότητα ζωής. Σε αυτό το όραμα, 

η έρευνα και η καινοτομία τοποθετούνται ως κεντρικοί άξονες της προσπάθειάς μας να γίνει μια 

https://digitalmalta.org.mt/en/Documents/Digital%20Malta%202014%20-%202020.pdf
https://eskills.org.mt/en/nationaleskillsstrategy/Documents/National_eSkills_strategy.pdf
https://mcst.gov.mt/wp-content/uploads/2017/02/National-RI-Strategy-2020-June-2014.pdf
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οικονομία και κοινωνία βασισμένη στη γνώση. Για να γίνει αυτό, η Μάλτα πρέπει να εμβολιάσει. 

Η στρατηγική προσδιορίζει τις ΤΠΕ ως οριζόντιο στρατηγικό πυλώνα και κατασκευή υψηλής 

προστιθέμενης αξίας με έμφαση στις διαδικασίες και το σχεδιασμό ως κάθετο πυλώνα. 

Επιπλέον, μπορεί να βρεθεί ένας μη εξαντλητικός αριθμός εθνικών εγγράφων που αναφέρονται 

στο Industry 4.0. Αυτά συνοψίζονται παρακάτω: 

 «Προσαρμογή της ΕΕΚ στην ψηφιοποίηση και το μέλλον της εργασίας»: Μάλτα. Σειρά θεματικών 

προοπτικών Cedefop ReferNet στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση: 

https://education.gov.mt/en/refernet/Documents/MT_2018_Digitalisation_article.pdf  

Αυτό το άρθρο στοχεύει να εξετάσει τις σχετικές πολιτικές και δράσεις στη Μάλτα που εστιάζονται 

στον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα ΕΕΚ είναι ή προτίθενται να προετοιμάσουν τους μαθητές 

για τις μελλοντικές απαιτήσεις δεξιοτήτων και τις πραγματικότητες της αγοράς εργασίας που 

συνεπάγεται η βιομηχανία. Επιπλέον, το άρθρο επισημαίνει και αντικατοπτρίζει νέες μορφές 

μάθησης των μαθητών που στοχεύουν στη βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών 

και την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τις τεχνολογίες i.4.0. 

«Μια επισκόπηση του μέλλοντος της μεταποίησης και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης - 

Ευκαιρίες για κατασκευαστές με βάση τη Μάλτα», στην οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 

https://www.trademalta.org/wp-content/uploads/2019/07/Future-of -Manufacturing.pdf  

Αυτή η έκθεση δείχνει πόσο ενοχλητικές συγκεκριμένες τεχνολογίες, όπως η κατασκευή 

πρόσθετων, μπορεί να είναι. Επιπλέον, το Industry 4.0 θα μεταμορφώσει επίσης επιχειρηματικά 

μοντέλα και αλυσίδες εφοδιασμού. 

 

2.2.4 Πολωνία 

Η κυβέρνηση στην Πολωνία γνωρίζει την τεχνολογική πρόοδο και γνωρίζει ότι πρέπει να 

επενδύσει στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μην χάσει την ευκαιρία και τις 

δυνατότητες ανάπτυξης. 

Η εφαρμογή και η επιβολή της στρατηγικής AI για την Πολωνία καθοδηγείται από την Επιτροπή 

του Συμβουλίου Υπουργών Ψηφιοποίησης, η οποία είναι υπεύθυνη όχι μόνο για τη 

μηχανοργάνωση του κράτους, αλλά και για την πολιτική ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους. 

Πολιτικές ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης 

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου, το 2020, ενέκρινε "Πολιτικές Ανάπτυξης Τεχνητής 

Νοημοσύνης". Είναι ένα έγγραφο που καθορίζει τις δραστηριότητες και τους στόχους της 

Πολωνίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μακροπρόθεσμα (έως το 2023), μεσοπρόθεσμα 

(έως το 2027) και μακροπρόθεσμη (μετά το 2027) προοπτική. Χωρίζεται σε 6 τομείς: AI και 

κοινωνία, AI και καινοτόμες εταιρείες, AI και επιστήμη, AI και εκπαίδευση, AI και διεθνής 

συνεργασία, AI και δημόσιος τομέας. Το έγγραφο καθορίζει επίσης τις απαιτήσεις και τις 

προϋποθέσεις για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην Πολωνία 

https://education.gov.mt/en/refernet/Documents/MT_2018_Digitalisation_article.pdf
https://www.trademalta.org/wp-content/uploads/2019/07/Future-of%20-Manufacturing.pdf
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Η αποστολή αυτής της πολιτικής είναι να υποστηρίξει την επιστήμη, την έρευνα και την ανάπτυξη 

της τεχνητής νοημοσύνης για να αυξήσει την καινοτομία και την παραγωγικότητα της οικονομίας 

της γνώσης, αλλά και να υποστηρίξει τους πολίτες στη διαδικασία του μετασχηματισμού και να 

βελτιώσει τις ικανότητές τους και να διασφαλίσει συνθήκες για θεμιτό ανταγωνισμό. (M.Ciesielski 

et al, 2020) 

«Πρωτοβουλία για την πολωνική βιομηχανία 4.0 - Η μελλοντική βιομηχανική πλατφόρμα» 

17 Ιανουαρίου 2019. Το Κοινοβούλιο στην Πολωνία ενέκρινε μια πράξη σχετικά με την 

«Πρωτοβουλία για την Πολωνική Βιομηχανία 4.0 - Η Μελλοντική Βιομηχανική Πλατφόρμα», 

στόχος της οποίας είναι να εργαστούν για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρηματιών υποστηρίζοντας τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Αυτή η πράξη δίνει πολλές 

ευκαιρίες σε εταιρείες που εφαρμόζουν τα τελευταία επιτεύγματα στον τομέα του αυτοματισμού, 

της τεχνητής νοημοσύνης, των ΤΠΕ και της επικοινωνίας μεταξύ μηχανών και μεταξύ ανθρώπου 

και μηχανής. 

Η μελλοντική βιομηχανική πλατφόρμα 

Ένα ίδρυμα που ιδρύθηκε από την κυβέρνηση, του οποίου στόχος είναι να ενισχύσει την 

ανταγωνιστικότητα των πολωνικών επιχειρήσεων υποστηρίζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

τους χρησιμοποιώντας AI. Η πλατφόρμα δημιουργεί μηχανισμούς συνεργασίας, μοιράζεται την 

τεχνογνωσία της και χτίζει εμπιστοσύνη στις σχέσεις μεταξύ των παραγόντων της αγοράς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Ινστιτούτο εικονικής έρευνας 

Τα Ερευνητικά Ινστιτούτα Ερευνών είναι ανεξάρτητες οργανωτικές μονάδες που συνεργάζονται 

με κυβερνητικά ιδρύματα, βιομηχανία, θερμοκοιτίδες, νεοσύστατες επιχειρήσεις κ.λπ. για να 

αναπτύξουν έρευνα AI και να υποστηρίξουν την εφαρμογή, την απορρόφηση και την 

εμπορευματοποίησή της. 

2.2.5 Ρουμανία 

 

Δυστυχώς, δεν υπάρχει συνεκτικό πρόγραμμα των ρουμανικών κυβερνήσεων σχετικά με 

τη Βιομηχανία 4.0. Ωστόσο, η ρουμανική κυβέρνηση υιοθέτησε την «Εθνική Στρατηγική 

για το Ψηφιακό Πρόγραμμα για τη Ρουμανία - 2020» με στόχο να υποστηρίξει την 

ανάπτυξη του τομέα των ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών σχετικών με τη 

Βιομηχανία 4.0 όπως ψηφιακή υποδομή, ευρυζωνική κάλυψη, Cyber Security, Cloud 

Computing Επίσης, επικεντρώνεται στις ψηφιακές δεξιότητες. 

Το έγγραφο «Ανάπτυξη της θεσμικής ικανότητας του Υπουργείου Οικονομίας, κωδικός 

SIPOCA: 7», που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2018, υπογραμμίζει την ανάγκη 

υποστήριξης της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Βιομηχανίας 4.0. 

Τα τελευταία χρόνια, η Ρουμανία είχε κονδύλια χρηματοδότησης αφιερωμένα στην 

εφαρμογή των εννοιών και των τεχνολογιών του Industry 4.0 Επίσης, πολλές εταιρείες 

επένδυσαν σε τέτοιες τεχνολογίες. 

Στην έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ «Ετοιμότητα για το Μέλλον της 

Έκθεσης Παραγωγής 2018», η Ρουμανία θεωρείται «χώρα κληρονομιάς», που σημαίνει 
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ότι έχει μια καλή δομή παραγωγής για αναδυόμενες τεχνολογίες, αλλά, εάν οι οδηγοί 

παραγωγής δεν είναι αρκετά ισχυροί, αυτό η δομή μπορεί να κινδυνεύει στο μέλλον. Έτσι, 

η Ρουμανία πρέπει να «χαράξει μια στρατηγική για το μέλλον». 

2.2.6 Ισπανία 

Ως αποτέλεσμα των διαφορετικών εργασιών και συνεργασιών που πραγματοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο της ομάδας εργασίας για τις δημόσιες διοικήσεις, οι διάφορες πρωτοβουλίες που 

ξεκίνησαν από όλες τις ισπανικές δημόσιες διοικήσεις έχουν προσδιοριστεί για την προώθηση 

της βιομηχανίας 4.0. 

Σε κάθε περιοχή, οι πρωτοβουλίες αναλύθηκαν με βάση 4 βασικές πτυχές: 

Ευαισθητοποίηση, η οποία περιλαμβάνει όλες αυτές τις δράσεις που στοχεύουν στη διάδοση, την 

εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού ιστού, σχετικά με τα οφέλη, τα 

χαρακτηριστικά και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η Βιομηχανία 4.0 στους διάφορους 

οικονομικούς τομείς. 

Στρατηγική, η οποία αναλύει την ύπαρξη ενός πλαισίου αναφοράς με την πάροδο του χρόνου, 

σύμφωνα με το οποίο ομαδοποιούνται οι δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της 

προώθησης και της αποτελεσματικής εφαρμογής των λύσεων και των εργαλείων του Industry 4.0 

σε κάθε περιοχή. 

Συμβουλές, που αναφέρονται στην υλοποίηση υπηρεσιών ή ενεργών προγραμμάτων 

υποστήριξης για την υλοποίηση του Industry 4.0 σε τομείς και εταιρείες στην περιοχή. 

Οικονομική υποστήριξη, η οποία αναλύει την ύπαρξη πλαισίου οικονομικής στήριξης και μη 

επιστρεπτέας ενίσχυσης για την τόνωση δράσεων που οδηγούν στην υιοθέτηση λύσεων Industry 

4.0. 

Υπάρχει μια στρατηγική σχεδιασμένη για κάθε περιφέρεια στην Ισπανία, η οποία βρίσκεται στο 

ακόλουθο αρχείο: 

https://www.industriaconectada40.gob.es/Documents/Catalogo-I40-CCAAGE.pdf  

Καθώς και ένας ιστότοπος με τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το τι κάνει η ισπανική 

κυβέρνηση σχετικά με τη βιομηχανία 4.0 

 

https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx 

  

https://www.industriaconectada40.gob.es/Documents/Catalogo-I40-CCAAGE.pdf
https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx
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2.3 Δεξιότητες και ικανότητες ανά χώρα εταίρο 

Αυτή η ενότητα περιέχει μια περίληψη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων στις χώρες εταίρους. 

 

2.3.1 Κύπρος 

2.3.1.1 Δεξιότητες & Ικανότητες στην Κύπρο 

2.3.1.1.1 Πιο δημοφιλείς δεξιότητες 

Οι πιο δημοφιλείς δεξιότητες, για τη Βιομηχανία 4.0, που αποκάλυψε η έρευνά μας είναι: 

 

- Προγραμματισμός (διάφορες γλώσσες) 

- Αναλύσεις δεδομένων και οπτικοποίηση 

-Τεχνητή νοημοσύνη 

- Μηχανική αυτοματισμού 

- Μηχανική συστημάτων 

- Ρομποτική 

 

2.3.1.1.2. Εκπαίδευση, ικανότητες και εργασιακή εμπειρία 

 

Οι σχετικές με την εκπαίδευση ικανότητες είναι: 

-Επιχειρηματική ευφυΐα 

-Επιστημονικά δεδομένα 

-Μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών 

-Επιστήμη των υπολογιστών 

-Μηχανολογία 

-Μηχανική λογισμικού 

 

2.3.1.1.3 Απαιτούμενη εμπειρία: 

- Για θέσεις εργασίας σχετικές με την πληροφορική, τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας 

σε παρόμοιες θέσεις. 

- Για εργασίες σχετικές με τη Μηχανική, τουλάχιστον 5 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε παρόμοιες 

θέσεις. 

- Ορισμένες θέσεις πληροφορικής δεν απαιτούσαν προηγούμενη εμπειρία. 

Όσον αφορά τις μαλακές δεξιότητες, οι εργοδότες αναζητούν κυρίως τα ακόλουθα: 

- Αναλυτικές δεξιότητες 

- Κριτική σκέψη 

- Ευελιξία 

- Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας σε ομάδες 
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2.3.2 Γαλλία 

2.3.2.1 Δεξιότητες & Ικανότητες στη Γαλλία 

2.3.2.1.1 Πιο δημοφιλείς δεξιότητες 

Η έλευση του Industry 4.0, η ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στις διαδικασίες 

παραγωγής, συνοδεύεται αναπόφευκτα από την ανάγκη για νέες τεχνικές δεξιότητες. Για να 

υποστηρίξουν αυτή τη νέα βιομηχανική επανάσταση, οι εταιρείες στη Γαλλία προσλαμβάνουν 

υποψηφίους με γνώση: 

- Ρομποτική, 

- Ενσωματωμένα συστήματα 

- Αυτοματισμός 

- IoT: το Διαδίκτυο των πραγμάτων 

- Επιστήμη δεδομένων: η επιστήμη των δεδομένων 

- Προγραμματισμός 

- AI: τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση 

 

2.3.2.1.2 Εκπαίδευση, ικανότητες και εργασιακή εμπειρία 

Στη Γαλλία, τα κριτήρια πρόσληψης βασίζονται στις δεξιότητες και τις ικανότητες που σχετίζονται 

με την τεχνική και τεχνολογική τεχνογνωσία (Hard Skills) και ιδίως την τεχνογνωσία (Soft skill). 

 

Οι μαλακές δεξιότητες αντιστοιχούν στην ικανότητα παραγωγής δράσεων και αντιδράσεων 

προσαρμοσμένων στο ανθρώπινο περιβάλλον και το οικολογικό περιβάλλον. Αυτή η ικανότητα 

αποκτάται εν μέρει από τη γνώση συγκεκριμένης συμπεριφοράς σε μια κατάσταση κοινωνικού 

ηθοποιού. 

 

Μεταξύ των ικανοτήτων στο «Soft skill», που αναζητούν οι υποψήφιοι στους υποψηφίους, 

βρήκαμε: 

-Συναισθηματική νοημοσύνη 

-Επικοινωνία 

-Διαχείριση χρόνου 

-Διαχείριση άγχους 

-Ανάληψη κινδύνων 

- Περιέργεια 

- Πολύγλωσσο 

Ο μετασχηματισμός της εργασίας συνεπάγεται τη μεταμόρφωση του τρόπου εκτέλεσης. 

Ακολουθούν ορισμένες βασικές δεξιότητες στην ψηφιακή εποχή όπου οι εργοδότες ζητούν 

υποψήφιο: 

-Καινοτομία 

- Η ικανότητα επίλυσης πολύ πιο περίπλοκων προβλημάτων 

-Ανάλυση δεδομένων 

- Η ασφάλεια των πληροφοριών. 
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2.3.3 Ιταλία 

2.3.3.1 Δεξιότητες & Ικανότητες στην Ιταλία 

2.3.3.1.1 Πιο δημοφιλείς δεξιότητες 

Οι πιο δημοφιλείς δεξιότητες και ικανότητες στις τεχνολογίες Industry 4.0, σύμφωνα με την έρευνά 

μας για θέσεις εργασίας / πολιτικές / εκθέσεις από την Ιταλία, είναι οι εξής: 

- Αναλυτικές δεξιότητες 

- Εξόρυξη δεδομένων / αναλυτικά στοιχεία 

- Προγραμματισμός, ειδικά γλώσσες προγραμματισμού βιομηχανικών συσκευών IEC 61131-3 

- Κωδικοποίηση (διάφορες γλώσσες) 

- Αυτοματισμός / Ρομποτική, ειδικά στον βιομηχανικό τομέα. 

- Ψηφιακός γραμματισμός 

Οι δεξιότητες ξένων γλωσσών είναι ιδιαίτερα σημαντικές, λόγω του γεγονότος ότι η Ιταλία 

διαπραγματεύεται σε παγκόσμια κλίμακα. Καθώς οι ιταλικές εταιρείες εργάζονται για διεθνείς 

πελάτες ή / και ορισμένες από αυτές είναι μέρος μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Απαιτούνται 

Αγγλικά για τις περισσότερες από τις εργασίες που λαμβάνονται υπόψη, αλλά πολλές εργασίες 

απαιτούν μια δεύτερη ξένη γλώσσα: Γαλλικά και Γερμανικά, σε ορισμένες περιπτώσεις Ισπανικά. 

Όσον αφορά τις μαλακές δεξιότητες, οι εργοδότες αναζητούν κυρίως τα ακόλουθα: 

-Κριτική σκέψη 

-Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων 

- Ευελιξία 

- Δημιουργικότητα 

- Δεξιότητες λήψης αποφάσεων 

-ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 

-Δεξιότητες επικοινωνίας 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εμπειρία παραμένει ένα από τα πιο περιζήτητα προσόντα. 

 

2.3.3.1.2 Εκπαίδευση, ικανότητες και εργασιακή εμπειρία 

Ένα στιγμιότυπο για την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε εθνικό επίπεδο προέρχεται από τα 

τελευταία δεδομένα του Παρατηρητηρίου Βιομηχανίας 4.0 της Σχολής Διοίκησης του 

Πολυτεχνικού Ινστιτούτου του Μιλάνου: οι μισές εταιρείες δηλώνουν ότι έχουν ήδη ολοκληρώσει 

ή έχουν ξεκινήσει ένα σχέδιο αξιολόγησης δεξιοτήτων 4.0 και 26% να το κάνουμε στο μέλλον. 

Η ανάλυση υπογράμμισε πέντε βασικές δεξιότητες που απαιτούνται: 

- αδύνατη εφαρμογή κατασκευής 4.0, 

- διαχείριση ψηφιακής εφοδιαστικής αλυσίδας, 

- κυβερνασφάλεια, 

- έξυπνη συντήρηση 

- και σχέσεις προσωπικού-μηχανής. 

Κατά μέσο όρο, περίπου το 30% των εταιρειών δηλώνουν ότι αισθάνονται έτοιμοι να 

αντιμετωπίσουν το Industry 4.0. Μεταξύ των υπόλοιπων, το 24% σκοπεύει να καλύψει το κενό 

μέσω εκπαίδευσης προσωπικού και 11% αποκτώντας εξωτερικές δεξιότητες, ενώ μια μειονότητα 

δηλώνει ότι η εταιρεία τους έχει ήδη ένα δομημένο σχέδιο για εκπαίδευση ή επιλογή των 

απαραίτητων δεξιοτήτων. Για την επανεκπαίδευση προσωπικού, το 60% αποφάσισε να 
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επωφεληθεί από την πίστωση φόρου για την εκπαίδευση 4.0. «Εξακολουθούμε να καταγράφουμε 

την έλλειψη συμμετοχής ανθρώπινων πόρων στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων καθώς και στην 

ανάπτυξη μιας στρατηγικής Industry 4.0, η οποία είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση βιώσιμης 

κατασκευής από οικονομική, κοινωνική και ανθρώπινη προοπτική», σχολίασε ο Διευθυντής της 

GeCo Παρατηρητήριο, Sergio Terzi. «Αλλά η συνολική εικόνα είναι ενθαρρυντική: οι 

περισσότερες εταιρείες έχουν ξεκινήσει δρόμους για να καθορίσουν τις ανάγκες τους και να 

επωφεληθούν από κίνητρα για εκπαίδευση, ενώ γίνονται σχέδια και επενδύσεις για να φέρουν 

4,0 δεξιότητες στην καρδιά της ιταλικής μεταποίησης». 

 

2.3.4 Μάλτα 

2.3.4.1  Δεξιότητες & Ικανότητες στη Μάλτα 

Στον εκπαιδευτικό τομέα, τόσο το Πανεπιστήμιο της Μάλτας όσο και το Κολλέγιο Τεχνών, 

Επιστημών και Τεχνολογίας της Μάλτας, το κύριο Ίδρυμα Επαγγελματικής και Εκπαιδευτικής 

Κατάρτισης (ΕΕΚ) της Μάλτας στη Μάλτα προωθεί και στοχεύει δεξιότητες και ικανότητες που 

σχετίζονται με τη Βιομηχανία 4.0. 

Αναφέρομαι σε: 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/malta-new-vet-pedagogy-addresses-

industry-40-challenge και 

https://www.um.edu.mt/newspoint/news/features/2019/11/addressingtheindustry4skillsgap/_noc

ache  

Αυτό επαναλαμβάνεται από τις απαιτούμενες βιομηχανίες δεξιότητες και ικανότητες που 

επιτρέπουν στις εταιρείες να είναι προετοιμασμένες για το μέλλον 

  

 

2.3.4.1.1 Πιο δημοφιλείς δεξιότητες 

Το παρακάτω είναι μια μη εξαντλητική λίστα των δεξιοτήτων που απαιτούνται ανά θέμα. 

Δεδομένου ότι οι περισσότερες μαλακές δεξιότητες είναι κοινές σε όλα τα θέματα, αναφέρονται 

παρακάτω για ευκολία στη χρήση: 

Δεξιότητες 

- Ισχυρές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 

- Δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς σε όλα τα 

επίπεδα 

- Καλή επικοινωνία, ομαδική εργασία και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/malta-new-vet-pedagogy-addresses-industry-40-challenge
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/malta-new-vet-pedagogy-addresses-industry-40-challenge
https://www.um.edu.mt/newspoint/news/features/2019/11/addressingtheindustry4skillsgap/_nocache
https://www.um.edu.mt/newspoint/news/features/2019/11/addressingtheindustry4skillsgap/_nocache
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- Έχετε τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα και τη νοοτροπία ενός παίκτη ομάδας 

- Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον υψηλής 

ανάπτυξης. 

- Ικανότητα λήψης ορθολογικής απόφασης λαμβάνοντας υπόψη σχετικούς κινδύνους και 

ευθύνη για τέτοιες αποφάσεις 

- Ικανότητα δημιουργίας ισχυρών σχέσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

- Ικανός στα γραπτά και προφορικά Αγγλικά 

- Ισχυρή εστίαση στα επιχειρηματικά αποτελέσματα 

- Άνεση με συνεργασία, ανοιχτή επικοινωνία και πρόσβαση σε λειτουργικά σύνορα 

- Απόλαυση συνεργασίας, ομαδικής εργασίας και επαναληπτικής ανάπτυξης σε ένα 

διασκεδαστικό περιβάλλον 

- Εξαιρετικές δεξιότητες ανάλυσης και οργάνωσης 

- Ακολουθήστε μια προσεκτική και προληπτική προσέγγιση στην εργασία σας 

- σχολαστική και προσοχή στη λεπτομέρεια 

- Ισχυρές διαπροσωπικές και αγγλικές δεξιότητες επικοινωνίας 

- Άριστα στα Μαλτέζικα και στα Αγγλικά 

- Ισχυρή υπό πίεση με δυνατότητα εκπλήρωσης προθεσμιών και συνεργασίας με εσωτερικούς 

και εξωτερικούς φορείς. 

 

3D Εκτύπωση 

Όπως περιγράφηκε παραπάνω, τα ευρήματα ήταν πολύ περιορισμένα για να παράγουν 

αποτελεσματικά αποτελέσματα. Οι δεξιότητες τρισδιάστατης εκτύπωσης που σχετίζονται με 

τη γραφιστική περιλαμβάνουν: 

- Ειδικευμένο στη χρήση λογισμικού επεξεργασίας εικόνων, Adobe CC (Photoshop και 

Adobe Illustrator). 

- Άλλες εφαρμοστέες δεξιότητες όπως το InDesign, After Effects και άλλα. 

- Εξαιρετική γνώση σε αρχές σχεδιασμού ιστοσελίδων και CSS, HTML, Wordpress. 

- Δεξιότητες βίντεο και 3D 
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- Ισχυρές αισθητικές ικανότητες με δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων χρωμάτων, 

γραμματοσειρών και διατάξεων. 

- Φανταστική προσοχή στις οπτικές λεπτομέρειες. 

Ρομποτική 

Παρομοίως, οι θέσεις εργασίας στη ρομποτική δεν ήταν απαιτητικές και σχεδόν καμία 

ικανότητα μπορεί να αναφερθεί ότι αναμένεται για εκείνες που σχετίζονται έμμεσα με τη 

ρομποτική: 

- Παρακολούθηση των αναδυόμενων τάσεων χρηματοοικονομικού εγκλήματος, 

συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στην τεχνολογία / ρομποτική. 

Cloud Computing 

Συνοπτικά, οι δεξιότητες που σχετίζονται με το Cloud Computing και σχετικές κενές θέσεις 

περιλαμβάνουν: 

- Google Cloud Platform (προτιμάται) 

- Javascript, React, Mobx, NodeJS, MySQL, Google Cloud Platform (απαραίτητο) 

- Ισχυρή κατανόηση της τεχνολογίας virtualization και υποδομής κοντέινερ 

- Άνεση με συχνές, σταδιακές δοκιμές και ανάπτυξη κώδικα 

- Ισχυρή κατανόηση εργαλείων αυτοματισμού 

- Δεξιότητες διαχείρισης δεδομένων 

- Καλή κατανόηση των εργαλείων εκδόσεων κώδικα (όπως Git, SVN) 

- Βαθιά κατανόηση των αρωματικών συστημάτων Unix και Linux. 

- Εμπειρία σεναρίων όπως Python, bash / Awk shell ή παρόμοια. 

- Δυνατότητα χρήσης μιας ευρείας ποικιλίας τεχνολογιών και εργαλείων ανοιχτού κώδικα 

AR / VR 

Δεν βρέθηκαν κενές θέσεις εργασίας σε άμεση σχέση με το AR και / ή το VR. Ωστόσο, 

αναφέρθηκαν ορισμένες θέσεις εργασίας στο σχεδιασμό. Αυτά έχουν ήδη αναφερθεί στην 

ενότητα Τρισδιάστατη εκτύπωση. 
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Έξυπνα εργοστάσια 

Όπως και με το AR / VR, δεν αναφέρθηκαν θέσεις εργασίας που σχετίζονται ειδικά με τα 

Smart Factories. Μια επιπλέον αναζήτηση θέσεων εργασίας στη βιομηχανία παραγωγής 

υψηλής προστιθέμενης αξίας ήταν επίσης μάταιη. 

Κυβερνασφάλεια 

Συνοπτικά, οι δεξιότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και σχετικές 

κενές θέσεις περιλαμβάνουν: 

- Δυνατότητα διασφάλισης ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των υποδομών 

πληροφορικής 

- Δυνατότητα διασφάλισης ασφάλειας μέσω ελέγχου πρόσβασης, αντιγράφων ασφαλείας και 

τείχους προστασίας 

- Δυνατότητα διαχείρισης της υποδομής πληροφορικής και διασφάλιση ότι τηρεί αυστηρά 

πρότυπα ασφαλείας 

- Δυνατότητα παρακολούθησης και παροχής ανάλυσης για όλα τα θέματα που σχετίζονται με 

την ασφάλεια των πληροφοριών. 

- Ικανότητα εντοπισμού, διερεύνησης και αναφοράς πιθανών και υπαρχόντων κινδύνων 

ασφαλείας 

- Ικανότητα διεξαγωγής αξιολογήσεων ασφαλείας για τον προσδιορισμό τρωτών σημείων σε 

συστήματα, εφαρμογές και επιχειρησιακές διαδικασίες. 

- Δυνατότητα προετοιμασίας, παρουσίασης και παράδοσης αναφορών ασφάλειας και 

κινδύνου στα διάφορα επίπεδα διαχείρισης. 

- Ικανότητα διατήρησης πολιτικών, προτύπων και διαδικασιών για την προστασία 

περιουσιακών στοιχείων πληροφοριών 

- Δυνατότητα προώθησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια εντός του Ομίλου 

και επικοινωνία με εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη 

- Άμεση και έγκριση του σχεδιασμού συστημάτων ασφαλείας (ανώτερος διευθυντής) 
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2.3.4.1.2 Εκπαίδευση, ικανότητες και εργασιακή εμπειρία 

 

3D εκτύπωση 

- Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μια εκτεταμένη αναζήτηση εργασιών για τρισδιάστατη 

εκτύπωση έδωσε ελάχιστα αποτελέσματα. Η εκπαίδευση, οι ικανότητες και η εργασιακή 

εμπειρία σχετίζονται περισσότερο με το στάδιο σχεδίασης της 3D εκτύπωσης και 

περιλαμβάνουν: 

- - Ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων έργων σχεδιασμού. 

- - Προσόντα σε Σχεδιασμό, Εικαστικές Τέχνες, UI / UX ή σχετικό πεδίο. 

Ρομποτική 

- Παρομοίως, οι θέσεις εργασίας στη ρομποτική δεν ήταν σε ζήτηση και, επομένως, η 

εκπαίδευση, οι ικανότητες και η εργασιακή εμπειρία ανέφεραν ότι είναι πολύ 

περιορισμένες: τα ευρήματα έχουν ως εξής: 

- Έκθεση σε αυτοματοποιημένη διαδικασία ρομποτικής και άλλες ενοχλητικές τεχνολογίες 

- Εμπειρία σε τεχνολογίες από τεχνολογία τεχνολογίας 5G, Robotics, Artificial Intelligence 

έως Data Analytics 

- Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε μετασχηματισμό τεχνολογίας ή 

ρόλους που σχετίζονται με την υλοποίηση (σημαντικός μετασχηματισμός 

προγράμματος IT, ρόλοι αυτοματοποίησης / αυτοματοποίησης διαδικασιών 

ρομποτικής, εταιρική εφαρμογή, εφαρμογή για κινητά και διαδικτυακά κ.λπ.) 

Cloud Computing 

- Συνοπτικά, η εκπαίδευση, οι ικανότητες και η εργασιακή εμπειρία στον τομέα του Cloud 

Computing και οι σχετικές κενές θέσεις περιλαμβάνουν: 

- 3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε παρόμοιο ρόλο 

- 2 χρόνια εμπειρίας με υπηρεσίες cloud (AWS, Azure ή Google Cloud) 

- Έμπειρος στη ρύθμιση περιβάλλοντος σε AWS ή σε άλλες πλατφόρμες cloud 

- Ιστορία της επιτυχημένης έρευνας και αποδείξεις της έννοιας των νέων τεχνολογιών 

- Εμπειρία με την αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών, το κοντέινερ (Docker), τα εργαλεία 

ενσωμάτωσης και διαχείρισης Docker όπως το Kubernetes 

- Εμπειρία με εργαλεία παρακολούθησης μικρο-υπηρεσιών, όπως Grafana, Prometheus 

- Εμπειρία από τη χρήση των Υπηρεσιών Cloud (Azure / Google Cloud / AWS) 

- Εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες Cloud AWS, Azure, ZetaGrid & Vmware 

- Εμπειρία σε συστήματα υψηλής διαθεσιμότητας 
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AR / VR 

 

Η έρευνα AR / VR παρήγαγε περιορισμένα αποτελέσματα που δεν προσθέτουν αξία σε αυτήν 

την ενότητα. 

Έξυπνα εργοστάσια 

Ομοίως, η έρευνα Smart Factories παρήγαγε περιορισμένα αποτελέσματα που δεν προσθέτουν 

αξία σε αυτήν την ενότητα. 

Κυβερνασφάλεια 

Συνοπτικά, η εκπαίδευση, οι ικανότητες και η εργασιακή εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο και οι σχετικές κενές θέσεις περιλαμβάνουν: 

- Συνεργασία με τον οργανισμό για να διασφαλιστεί η εφαρμογή των απαιτούμενων ελέγχων 

ασφαλείας 

- Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση της υποδομής πληροφορικής και τη διασφάλιση ότι τηρεί 

αυστηρά πρότυπα ασφαλείας 

- Πτυχίο ασφάλειας πληροφοριών ή σχετικών με την πληροφορική 

- Εμπειρία στην ασφάλεια πληροφοριών 

- Εμπειρία στον έλεγχο πληροφορικής 

- Γνώση των Python, Java, C, SQL, Unix και Linux 

- Τουλάχιστον έξι (6) χρόνια εργασιακής εμπειρίας στην τεχνολογία, εκ των οποίων τουλάχιστον 

τρία χρόνια στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, με αποδεδειγμένο ιστορικό ανάπτυξης πολιτικών 

ασφάλειας πληροφοριών. 

- Τριτοβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής, της ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο ή άλλου σχετικού τομέα 

- Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια εμπειρίας στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ή / και 

των πιστοποιήσεων κινδύνου ΤΠΕ όπως το CISSP, το CISM ή το CRISC, και αναμένεται να έχουν 

ισχυρή γνώση των πλαισίων και των προτύπων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, όπως το ISO 

27000 
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2.3.5 Πολωνία 

2.3.5.1 Δεξιότητες & Ικανότητες στην Πολωνία 

2.3.5.1.1 Πιο δημοφιλείς δεξιότητες 

Οι πιο δημοφιλείς δεξιότητες και ικανότητες στις τεχνολογίες Industry 4.0, σύμφωνα με την έρευνά 

μας για θέσεις εργασίας / πολιτικές / εκθέσεις από την Πολωνία, είναι οι εξής: 

 

- Αναλυτικές δεξιότητες 

- Προγραμματισμός / κωδικοποίηση (διάφορες γλώσσες) 

- Αυτοματισμός / Ρομποτική 

- Ψηφιακός γραμματισμός 

 

Οι δεξιότητες ξένων γλωσσών είναι πολύ σημαντικές, λόγω του γεγονότος ότι πολλές εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στην Πολωνία εργάζονται για παγκόσμιους πελάτες ή / και αποτελούν 

μέρος μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών. Αγγλικά είναι απαραίτητο για τις περισσότερες από τις 

εργασίες που αναλύθηκαν, αλλά πολλές θέσεις εργασίας απαιτούν μια δεύτερη ξένη γλώσσα: 

Γερμανικά και Ρωσικά. 

Όσον αφορά τις μαλακές δεξιότητες, οι εργοδότες αναζητούν κυρίως τα ακόλουθα: 

-Κριτική σκέψη 

-Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων 

- Ευελιξία 

-ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 

-Διαχείριση κινδύνου 

- Δεξιότητες λήψης αποφάσεων 

 

2.3.5.1.2 Εκπαίδευση, ικανότητες και εργασιακή εμπειρία 

Το πολωνικό εκπαιδευτικό σύστημα προσφέρει κατάρτιση / εκπαίδευση σε ορισμένες έννοιες που 

σχετίζονται με τη Βιομηχανία 4.0, τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

αλλά για την πλειονότητα των αναλυόμενων θέσεων εργασίας απαιτείται πανεπιστημιακό πτυχίο. 

Ανάλογα με το πεδίο, ο βαθμός μπορεί να είναι: Επιστήμη Υπολογιστών, Πληροφορική ή 

Μηχανική. 

2.3.6 Ρουμανία 

2.3.6.1 Δεξιότητες & Ικανότητες στη Ρουμανία 

 

2.3.6.2 Πιο δημοφιλείς δεξιότητες 

Οι πιο δημοφιλείς δεξιότητες και ικανότητες στις τεχνολογίες Industry 4.0, σύμφωνα με την έρευνά 

μας για θέσεις εργασίας / πολιτικές / εκθέσεις από τη Ρουμανία, είναι οι εξής: 

 

- Προγραμματισμός / κωδικοποίηση (διάφορες γλώσσες) 

- Ψηφιακός γραμματισμός 

- Αναλυτικές δεξιότητες 

- Αυτοματισμός / Ρομποτική 
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Οι δεξιότητες ξένων γλωσσών είναι πολύ σημαντικές, λόγω του γεγονότος ότι πολλές εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία εργάζονται για παγκόσμιους πελάτες ή / και αποτελούν 

μέρος μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών. Αγγλικά είναι απαραίτητο για τις περισσότερες από τις 

εργασίες που αναλύθηκαν, αλλά πολλές θέσεις εργασίας απαιτούν μια δεύτερη ξένη γλώσσα: 

Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και άλλα. 

2.3.6.2.1 Εκπαίδευση, ικανότητες και εργασιακή εμπειρία 

 

Για την πλειονότητα των αναλυόμενων θέσεων εργασίας, απαιτείται πτυχίο πανεπιστημίου. 

Ανάλογα με το πεδίο, ο βαθμός μπορεί να είναι: 

- Επιστήμη Υπολογιστών, Πληροφορική ή σχετικός τομέας (ειδικά για θέσεις εργασίας που 

σχετίζονται με το Cloud Computing και την Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο) 

- Μηχανική (ειδικά για θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη βιομηχανική ρομποτική, το Smart 

Factory, την εκτύπωση 3D) 

- Τεχνικές ή οικονομικές πανεπιστημιακές σπουδές (ειδικά για θέσεις εργασίας που σχετίζονται 

με το RPA) 

Ωστόσο, στη Ρουμανία υπάρχουν επίσης θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη Βιομηχανία 4.0 

κατάλληλες για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: ρομποτικός οξυγονοκολλητής, 

χειριστής ρομπότ. Επίσης, είναι πολύ συνηθισμένο για τους αποφοίτους των καλών γυμνασίων 

(ειδικά τα γυμνάσια της Επιστήμης Υπολογιστών) να έχουν δουλειά στον τομέα της πληροφορικής 

(μερικές φορές σχετίζεται με τη Βιομηχανία 4.0) ξεκινώντας από το τελευταίο έτος τους και 

συνεχίζοντας, μερικές φορές, παράλληλα με τις πανεπιστημιακές σπουδές τους. Οι εταιρείες είναι 

αρκετά ανοιχτές στην πρόσληψη ταλαντούχων νέων, ακόμη και αν δεν έχουν (ακόμη) δίπλωμα. 

Το ρουμανικό εκπαιδευτικό σύστημα προσφέρει κατάρτιση / εκπαίδευση σε ορισμένες έννοιες 

που σχετίζονται με τη βιομηχανία 4.0, τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Ωστόσο, υπάρχει επίσης περιθώριο βελτίωσης, ειδικά όσον αφορά την αντιστοιχία 

μεταξύ των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι εταιρείες και εκείνων που παρέχονται από το 

εκπαιδευτικό σύστημα. 

Η απαιτούμενη εμπειρία ποικίλλει πολύ ανάλογα με την εργασία που προσφέρεται. Κανονικά, 

απαιτείται τουλάχιστον 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας για Ανώτερους ρόλους (ακόμη 

περισσότερο για ορισμένες θέσεις στο Cyber Security και το Cloud Computing) και τουλάχιστον 

2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας για τις εργασίες IT. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης θέσεις εργασίας 

για αποφοίτους με σχετική εμπειρία 0 - 2 ετών. 

Οι πιο περιζήτητες μαλακές δεξιότητες από τους Ρουμάνους εργοδότες είναι: 

- Ευελιξία, προσαρμοστικότητα 

- Ικανότητες επικοινωνίας 

-Κριτική σκέψη 

- Δια βίου ικανότητα μάθησης 

- Ικανότητες ομαδικής εργασίας 

-Επίλυση προβλήματος 
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2.3.7 Ισπανία 

2.3.7.1  Δεξιότητες & Ικανότητες στην Ισπανία 

Λαμβάνοντας τις προσφορές εργασίας στην ανάλυση, η κατανομή δεξιοτήτων είναι: 

 

 

Α: Προγραμματισμός τεχνολογίας PLC και ιδιοκτησίας 

 

Β: Γλωσσικός προγραμματισμός υψηλού επιπέδου (C, C ++, C # ...) 

C: Προχωρημένο επίπεδο αγγλικών 

 

Δ: Δυνατότητα ταξιδιού 

 

2.3.7.1.1 Πιο δημοφιλείς δεξιότητες 

 

- Διαθεσιμότητα για ταξίδια σε όλες σχεδόν τις προσφορές εργασίας 

- Ικανότητα για ομαδική εργασία 

- Οργανωτική ικανότητα 

 

2.3.7.1.2 Εκπαίδευση, ικανότητες και εργασιακή εμπειρία 

 

- Ομιλούμενη και γραπτή αγγλική γλώσσα 

- Αποδεικνύεται στον προγραμματισμό Γ 

- Οι γνώσεις προγραμματισμού της PLC 

- Ελάχιστη εμπειρία 1 έτους 
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2.4 Το σύνολο εργαλείων επαλήθευσης δεξιοτήτων 

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει μια εισαγωγή στο σύνολο εργαλείων επαλήθευσης δεξιοτήτων, 

καθώς και την περίληψη των αποτελεσμάτων των πιλοτικών δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν 

από όλους τους εταίρους στις αντίστοιχες χώρες τους. 

 

2.4.1 Εισαγωγή 

Το Skills Verification Tool είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που εφαρμόζεται στην πλατφόρμα Direction 

4.0. Βασίζεται σε ένα μοντέλο δεξιοτήτων που αναπτύχθηκε ως έξοδος του έργου και σχεδιάστηκε 

σε μορφή ψηφιακού εργαλείου, όπου οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν τις δεξιότητές τους από 

ένα δεδομένο σετ, να τις αξιολογήσουν χρησιμοποιώντας την κλίμακα που παρέχεται και να 

δημιουργήσουν μια βαθμολογία που θα υποδεικνύει ένα καλύτερο πεδίο το προφίλ τους, έτσι 

ώστε να μπορούν να κατευθυνθούν στην επιλογή της πορείας της σταδιοδρομίας. Από την άλλη 

πλευρά, θα είναι σε θέση να επιλέξουν ένα πεδίο που τους ενδιαφέρει περισσότερο, και να 

επαληθεύσουν το προφίλ τους έναντι καθορισμένων απαιτήσεων μοντέλου, ώστε να γνωρίζουν 

ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν για να πετύχουν. 

Το σύνολο εργαλείων επαλήθευσης δεξιοτήτων είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση 

https://dir40.erasmus.site/skills-verification-tool/  

 

2.4.2 Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων για το σύνολο εργαλείων επαλήθευσης δεξιοτήτων 

 

2.4.2.1  Στόχος της αξιολόγησης 

Ο στόχος της αξιολόγησης ήταν να συλλέξει σχόλια σχετικά με δύο βασικές πτυχές: 

- χρηστικότητα & αποτελεσματικότητα 

- ικανότητα των εργαλείων για την ενίσχυση της μάθησης. 

Η μεθοδολογία αξιολόγησης διαρθρώθηκε σε τρεις σκοπούς: 

- Λειτουργικός σκοπός: πώς αναπτύχθηκαν τα αποτελέσματα. 

- Συνοπτικός σκοπός: συνέπεια μεταξύ των αναμενόμενων και των επιτευχθέντων 

αποτελεσμάτων. 

- Σκοπός μάθησης: προσδιορισμός των κρίσιμων παραγόντων που καθορίζουν την 

επιτυχία των δραστηριοτήτων του έργου και συνολικές συστάσεις που θα μπορούσαν 

να αντληθούν. 

 

 

 

 

 

https://dir40.erasmus.site/skills-verification-tool/


 
 
 
 

Σελίδα 63 
 

Direction 4.0 - Προώθηση και 

ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται 

με τη βιομηχανία 4.0 

2018-1-FR01-KA202-047889 

 

 

2.4.2.2 Περιγραφή εργαλείων για την καταγραφή των σχολίων των χρηστών και την αναφορά 

αποτελεσμάτων  

 

Τα σχόλια από τους συμμετέχοντες καταγράφηκαν μέσω ενός ερωτηματολογίου που προτάθηκε 

κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων που: 

- παρουσιάζει τα συμπεράσματα, τις διορθωτικές ενέργειες και προτείνει τα επόμενα βήματα. 

- Χρησιμοποιήστε γραφικά για να αναφέρετε την ανάλυση των κλειστών ερωτήσεων. 

 

2.4.2.3 Εφαρμογή ποιοτικών μετρήσεων που ορίζονται στο Σχέδιο ποιότητας για τους 

πιλότους 

Τα ερωτηματολόγια ανατροφοδότησης αναφέρθηκαν στους ακόλουθους ποιοτικούς δείκτες 

αξιολόγησης που ορίζονται στο Σχέδιο Ποιότητας για τους πιλότους :  

 

Ποιοτικοί δείκτες 

 

Δείκτης 

Ικανοποίηση των συμμετεχόντων για τα αποτελέσματα 

Αριθμός προοριζόμενων χρηστών 
Ετοιμότητα χρήστη 
Συμπλήρωση εντύπων αξιολόγησης 

 
Αποτελεσματικότητα εργαλείου 
Χρησιμότητα εργαλείων 
 

 

2.4.3 Σύνοψη αποτελεσμάτων 

 

Ικανοποίηση των συμμετεχόντων για τα αποτελέσματα 

Συνολικά, οι συμμετέχοντες είναι ικανοποιημένοι με αυτό το εργαλείο. Σύμφωνα με στατιστικά 

στοιχεία, έχουμε περισσότερους από τους περισσότερους συμμετέχοντες (64,72%) που έδωσαν 

βαθμολογία 8 ή υψηλότερη. Πολλοί συμμετέχοντες έδωσαν επίσης σκορ 9 και 10. Το 83,74% των 

συμμετεχόντων έδωσε βαθμολογία 7 ή υψηλότερο. Πολύ λίγοι συμμετέχοντες έδωσαν 

βαθμολογία 6 ή χαμηλότερο. Μόνο 10 μαθητές (3% του συνόλου) έδωσαν βαθμολογία 5 ή 

χαμηλότερη. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τα αποτελέσματα είναι σαφώς ευνοϊκά. 

Αριθμός προοριζόμενων χρηστών 

Ο αριθμός των χρηστών που προορίζονται είναι 304 μαθητές και 103 εκπαιδευτικοί. 
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Μερικοί μαθητές, 24, έλαβαν μέρος στο ερωτηματολόγιο, αλλά δεν παρακολούθησαν όλα τα 

μαθήματα, επομένως αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τα σχόλιά τους, ακόμη και αν δεν τους 

συμπεριλάβαμε στον αριθμό των συμμετεχόντων, αυτός είναι ο λόγος που μερικές φορές το 

άθροισμα του Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο μπορεί να δώσουν έναν αριθμό μεγαλύτερο 

από 304. 

Ετοιμότητα χρήστη 

Όσον αφορά ορισμένους μαθητές, βρίσκουμε 80 απαντήσεις σχετικά με ένα άγνωστο προφίλ, 

κυρίως λόγω της υψηλής βαθμολογίας σε τομείς μαλακών δεξιοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι 80 

μαθητές είχαν υψηλή βαθμολογία σχετικά με τις μαλακές δεξιότητες. Παρ 'όλα αυτά, αφού 

εξήγησαν στους μαθητές, ήταν δυνατό να επιτευχθεί υψηλό σκορ σε μαλακές και σκληρές 

δεξιότητες. Επαληθεύσαμε ότι μαθητές ηλικίας κάτω των 14 ετών είχαν κάποιο πρόβλημα στην 

κατανόηση τεχνικών λέξεων, επομένως προτείνουμε το εργαλείο σε μαθητές ηλικίας 14 ετών και 

άνω. 

 

Συμπλήρωση εντύπων αξιολόγησης 

Το πρόγραμμά μας στοχεύει στη συμμετοχή 300 μαθητών στην έννοια της Βιομηχανίας 4.0, 

λάβαμε και αναλύσαμε πλήρη δεδομένα σχετικά με 304 μαθητές που συμμετείχαν στο έργο. Οι 

συνεργάτες του έργου μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν τις πιλοτικές δοκιμές ακολουθώντας με 

επιτυχία τους στόχους μας, παρά την πανδημία έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκε από το Covid-

19. Μερικοί μαθητές δεν παρακολούθησαν τα μαθήματα, αλλά αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε 

τις απαντήσεις τους, οπότε οι συνολικές απαντήσεις είναι περισσότερες από 304 στην πλειοψηφία 

των απαντήσεων που δόθηκαν, ο λόγος για αυτό είναι ότι 24 μαθητές δεν παρακολούθησαν όλα 

τα μαθήματα αλλά ήταν σε θέση να απαντήσαμε στο ερωτηματολόγιο, αποφασίσαμε να λάβουμε 

υπόψη την απάντησή τους αφού ολοκλήρωσαν περισσότερο από το 85% των μαθημάτων. 

Αποτελεσματικότητα εργαλείου 

Μόνο το 6,33% των απαντήσεων έδειξε χαμηλή ικανοποίηση για τις λειτουργίες που σχετίζονται 

με το Εργαλείο επαλήθευσης δεξιοτήτων. Η μεγάλη πλειοψηφία θεώρησε ότι το εργαλείο ήταν 

αποτελεσματικό και ικανοποιητικό στον εντοπισμό των δεξιοτήτων τους και κατά συνέπεια στην 

εύρεση των πιθανών επιλογών σταδιοδρομίας τους. Σύμφωνα με το 83,33% των εκπαιδευτικών, 

το Εργαλείο Επαλήθευσης Δεξιοτήτων υπογράμμισε σαφώς τις δεξιότητες που πρέπει να 

εξετάσουν οι μαθητές τους για να βελτιώσουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους. 

Χρησιμότητα εργαλείου 

Μόνο το 6,85% των απαντήσεων έδειξε χαμηλή ικανοποίηση για το πώς το εργαλείο θα 

μπορούσε να επισημάνει τις πιθανές προοπτικές για τις μελλοντικές ευκαιρίες εργασίας των 

μαθητών. 

Οι μαθητές αναγνώρισαν ότι το έργο τους βοηθά να έχουν πρόσβαση σε ενημερωμένο και 

υιοθετημένο διδακτικό υλικό σχετικά με το θέμα της Βιομηχανίας 4.0, μόνο το 2,45% των μαθητών 

δεν συμφώνησαν με τους άλλους. 
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Οι μαθητές κατάλαβαν καλύτερα τις αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις, μόνο το 2,7% των 

μαθητών πίστευαν ότι δεν υπήρχε βελτίωση. 

Αυξήθηκε η γνώση και οι δεξιότητες των μαθητών που σχετίζονται με την έννοια του Industry 4.0, 

μόνο το 3,36% δεν το έκρινε αλήθεια. 

Οι μαθητές κατάλαβαν καλύτερα την αγορά εργασίας και ποιες ήταν οι χρήσιμες δεξιότητες που 

απαιτούνται για να εργαστούν στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0, μόνο το 5,5% δεν συμφώνησε με 

τους άλλους. 

Οι μαθητές είχαν περισσότερα κίνητρα να επιλέξουν τεχνικούς τομείς σπουδών μετά την 

ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από το 10,5% των μαθητών. 

Οι μαθητές δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία σε 

τομείς που σχετίζονται με τη Βιομηχανία 4.0, μόνο το 7,64% των φοιτητών δεν θεώρησε αυτήν 

την επιλογή σταδιοδρομίας. 

Μόνο δύο εκπαιδευτικοί δεν βρήκαν το εργαλείο χρήσιμο για τον προγραμματισμό της 

σταδιοδρομίας των μαθητών τους και μόνο ένας δάσκαλος θεώρησε ότι το εργαλείο δεν ήταν 

κατάλληλο για τον προσδιορισμό των δεξιοτήτων των μαθητών. Μετά την αντιμετώπιση των 

αρχικών ζητημάτων, όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι το εργαλείο ήταν ενδιαφέρον, 

εύχρηστο και σαφές. 

Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το εργαλείο έχει κριθεί χρήσιμο τόσο από καθηγητές όσο και 

από μαθητές. 

 

3 Συμπεράσματα χωρών  

Είναι μια θλιβερή πραγματικότητα ότι ενώ ορισμένες νέες επιχειρηματικές επιχειρήσεις είναι 

προσανατολισμένες να αγκαλιάσουν τις διαταραχές που προκαλεί το Industry 4.0, πολλοί παλιοί 

καθιερωμένοι οργανισμοί είναι εγγενώς ανθεκτικοί στις αλλαγές και πιστεύουν ότι η προετοιμασία 

για το Industry 4.0 δεν είναι εύκολη αλλαγή. Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στις θέσεις εργασίας 

που διαφημίζονται. Ελπίζουμε ότι αυτό το έγγραφο βοηθά στην καλύτερη αναγνώριση των 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για να είναι πιο απασχολούμενες στον 21ο αιώνα και 

ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω δημιουργία θέσεων εργασίας στους σχετικούς τομείς. 

Στην Κύπρο για παράδειγμα, οι Κυπριακές εταιρείες δεν είναι ακόμη έτοιμες να μεταβούν στη 

Βιομηχανία 4.0 και σε συναφείς τεχνολογίες. Τα απαιτούμενα ανοίγματα θέσεων εργασίας και οι 

δεξιότητες εστιάζονται περισσότερο στην πληροφορική, στη μηχανολογία και στις σχετικές 

επιστήμες παρά στη ρομποτική, στην τεχνολογία AR / VR, στην κατασκευή προσθέτων ή / και 

στην ψηφιοποίηση του κλάδου. 

Οι κυπριακές εταιρείες ενδέχεται να αγνοήσουν το γεγονός ότι η νέα εποχή της διασύνδεσης και 

της ψηφιοποίησης έχει ήδη φτάσει, και ίσως να μην γνωρίζουν τα διάφορα οφέλη που συνοδεύουν 

τις τεχνολογίες Industry 4.0, όπως βελτιωμένη παραγωγικότητα και ποιότητα προϊόντων και 

υπηρεσιών, καλύτερη απόδοση περιουσιακών στοιχείων, ταχεία πρωτότυπο, προσαρμογή και 

ανάλυση μεγάλων δεδομένων. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να αρχίσουν να μετακινούνται στη 



 
 
 
 

Σελίδα 66 
 

Direction 4.0 - Προώθηση και 

ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται 

με τη βιομηχανία 4.0 

2018-1-FR01-KA202-047889 

 

 

Βιομηχανία 4.0 εάν δεν πρόκειται να μείνουν πίσω από τις εξελίξεις και τους ανταγωνιστές τους 

τόσο εντός όσο και εκτός του εξωτερικού. 

Στη Γαλλία, ευφυές, οικολογικό, αποδοτικό και οικονομικό, το εργοστάσιο του μέλλοντος του 

Industrie 4.0 αποτελεί μια ισχυρή τεχνολογική αλλαγή της βιομηχανίας μας. Είναι μια 

επαναστατική οικονομική ιδέα που επινοήθηκε από τη Γερμανική Καγκελαρία για τον περιορισμό 

των επιπτώσεων της παραγωγής offshoring ή ακόμα και την αντιστροφή της. 24 εκατομμύρια 

νέες θέσεις εργασίας θα πρέπει να δημιουργηθούν στην Ευρώπη, μεσοπρόθεσμα χάρη στη 

βιομηχανία 4.0. 

Στην Ιταλία, το Industry 4.0 συνεπάγεται σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές, μαζί με νέες 

ικανότητες και ικανότητες που πρέπει να αποκτήσουν το συντομότερο δυνατό από όλους τους 

ανθρώπους που εργάζονται στους διάφορους τομείς. Τόσο οι εταιρείες όσο και τα σχολεία 

συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία εκσυγχρονισμού για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των 

γνώσεων των εργαζομένων, έτσι ώστε να είναι έτοιμες για αυτήν την πρόκληση E.U. 

αντιμετωπίζει. 

Όπως τονίστηκε παραπάνω, ενώ ορισμένες νέες επιχειρηματικές επιχειρήσεις στη Μάλτα είναι 

προσανατολισμένες για να αγκαλιάσουν τις διαταραχές που προκαλεί η Industry 4.0, πολλοί 

παλιοί καθιερωμένοι οργανισμοί είναι εγγενώς ανθεκτικοί στις αλλαγές και πιστεύουν ότι η 

προετοιμασία για το Industry 4.0 δεν είναι εύκολη αλλαγή. Πιστεύεται ότι μέσω της παρέμβασης 

των κυβερνητικών επενδύσεων σε μια ψηφιακή οικονομία, η Μάλτα θα βιώσει καλύτερη 

ετοιμότητα για τις διαταραχές που προκαλεί η Βιομηχανία 4.0. 

Στην Πολωνία, η έννοια της Βιομηχανίας 4.0 και της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί όλο και 

περισσότερο ενδιαφέρον μεταξύ των υπαλλήλων εργοστασίων παραγωγής ανώτερου και 

κατώτερου επιπέδου της Πολωνίας. Επιπλέον, υπάρχει αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι η 

εφαρμογή καινοτόμων λύσεων επιτρέπει την ανάπτυξη πλεονεκτήματος στην αγορά. Οι 

υλοποιήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δείχνουν ότι είναι δυνατόν να εκσυγχρονιστεί η 

παραγωγή και να αυξηθεί η κερδοφορία της με μια σχετικά μικρή χρηματοοικονομική δαπάνη. Οι 

επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να αυξήσουν τα κέρδη, να περιορίσουν την παραγωγή ή να 

βελτιώσουν τα KPI θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά την έννοια του Industry 4.0 και να 

επικοινωνήσουν με τις εταιρείες που εφαρμόζουν τέτοιες λύσεις. 

Υπάρχουν πολλά στον τομέα της βιομηχανίας 4.0 της Ρουμανίας: πολλές εταιρείες προσφέρουν 

πολλές θέσεις εργασίας, υψηλή ζήτηση για σχετικές δεξιότητες και έλλειψη δεξιοτήτων, μεγάλη 

προσδοκία για το μέλλον. 

Οι περισσότερες από τις θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το Industry 4.0 που διατίθενται στη 

Ρουμανία είναι στους τομείς των Cloud Computing, Cyber Security και RPA. Οι άνθρωποι με τις 

σωστές δεξιότητες και ικανότητες μπορούν εύκολα να βρουν καλή δουλειά στο Industry 4.0 

Είναι αλήθεια ότι στην Ισπανία υπάρχει αύξηση της βιομηχανικής ρομποτικής, κυρίως λόγω της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, σύμφωνα με την έκθεση IFR 2019 World Robotics Industrial Robots, η 

Ισπανία κατέχει την τέταρτη θέση στην ευρωπαϊκή αγορά βιομηχανικής ρομποτικής (μετά τη 

Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία) το 2018 και να ανακτήσει τη δέκατη θέση στην παγκόσμια 

κατάταξη. 

(Πηγή: http://www.interempresas.net/Flipbooks/C/109/pdf/C109_HD.pdf ) 

http://www.interempresas.net/Flipbooks/C/109/pdf/C109_HD.pdf
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Ωστόσο, οι κρατικές πρωτοβουλίες στοχεύουν στην εκπαιδευτική ρομποτική και όχι στη 

βιομηχανική ρομποτική, υπάρχουν πρωτοβουλίες όπως το 

https://www.entreestudiantes.com/2019/03/intef-expertos-robotica/ για την εκπαίδευση 

μελλοντικών ειδικών ρομποτικής, αλλά εστιάζει σχετικά με τη ρομποτική των καταναλωτών και 

όχι τη βιομηχανική ρομποτική. 

Έτσι, μία από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν στον τομέα της 

ρομποτικής εκπαίδευσης, πηγαίνει μέσω της ικανότητας παρέκτασης των εκπαιδευτικών εννοιών 

στη βιομηχανική ρομποτική. 

Στην περίπτωση της ρομποτικής στην Ισπανία, η βιομηχανία απαιτεί μια εμπειρία που δεν 

διδάσκει συνήθως στα πιο κοινά εξωσχολικά μαθήματα ρομποτικής. Είναι σημαντικό ότι η 

εξωσχολική πορεία που προκύπτει από αυτό το έργο θα πρέπει να ενσωματώνει ικανότητες που 

ισχύουν για τη βιομηχανική ρομποτική και όχι μόνο πρέπει να επικεντρώνεται στον 

προγραμματισμό των τελικών εφαρμογών που συνοδεύουν ορισμένα ρομπότ. Είναι πολύ 

σημαντικό να αποκτήσετε εμπειρία στον προγραμματισμό και γενικό αλγόριθμο που θα ισχύει για 

οποιαδήποτε πλατφόρμα. 

Ο προσανατολισμός της χρήσης μαθημάτων ρομποτικής στην Ισπανία πρέπει να προκαλέσει την 

κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών στις οποίες βασίζονται τα βιομηχανικά ρομπότ που 

χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία γενικά, για παράδειγμα, η χρήση σερβοκινητήρων, η χρήση 

αισθητήρων και ούτω καθεξής. 
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