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Μεγάλες και Μόνιμες Αλλαγές Έχουν 

Πραγματοποιηθεί 

 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10-15 ετών 
μεγάλες και μόνιμες αλλαγές έχουν επέλθει 
στον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία 
εξόρυξης πετρελαίου προσλαμβάνει και 
εκπαιδεύει Πετρο-τεχνικό προσωπικό. 



Πετρο-τεχνικό προσωπικό 

 Το θέμα αυτής της παρουσίασης περιορίζεται σε 
Πετρο-τεχνικό προσωπικό με τριτοβάθμια 
εκπαίδευση: 

Μηχανικοί Πετρελαίου 

Γεωλόγοι 

Γεωφυσικοί 

Γεωμηχανικοί 

Πετροφυσικοί 

Κλπ. 

 



Οι Μεγάλες και Μόνιμες Αλλαγές: 

1) Χρήση Γραφείων Στελέχοσης Εταιρειών 

2) Χρήση Τεχνικών Συμβούλων 

3) Δια Βίου Εκπαίδευση 

4) Πέτρο-τεχνική Εκπαίδευση 

 Εκπαιδευτικές Κοινοπραξίες 

 Επαγκελματικές Οργανόσεις 

 Άλλοι Εκπαιδευτικοί Φορείς 

5) Mη-τεχνική Κατάρτιση In-house και On-line  

6) Χορηγίες για Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

7) Η «Μεγάλη Αλαγή Πληρώματος» 



1) Χρήση Γραφείων Στελέχοσης 

    Εταιρειών 

 Οι περισσότερες εταιρείες εξόρυξης πετρελαίου 
και οι 4 μεγαλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
έχουν σχεδον καταργίσει το τμήμα απόκτησης 
ταλέντου του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 Μισθώνουν Πετρο-τεχνικό προσοπικό  μέσω 
Γραφείων Στελέχοσης Εταιρειών  

 Δεν διαφημίζουν κάθε νέα θέση, καθώς δεν 
επιθυμούν να χειριστούν  τις χιλιάδες αιτήσεις για 
κάθε διαθέσιμη θέση.   

 Τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού τώρα μιλούν 
μόνο με 2 ή 3 κορυφαίους υποψηφίους πού 
στέλνουν τα Γραφεία Στελέχοσης Εταιρειών. 

 



2) Χρήση Τεχνικών Συμβούλων 

 Πολλές εταιρείες εξόρυξης πετρελαίου 
μισθώνουν Πετρο-τεχνικό προσοπικό με 
βραχυπρόθεσμες συμβάσεις για κάθε πρότζεκτ. 

 Αυτό μειώνει το κόστος τους γενικά (μισθός, 
επιδόματα, εισφορές, κλπ). Υπάρχουν 
εκατοντάδες εταιρείες παροχής συμβουλών που 
εχουν παρουσία  στον ιστότοπο RIGZONE.  

 Στο RIGZONE εχουν παρουσία πολλά άτομα που 
λειτουργούν ως ανεξάρτητοι σύμβουλοι. 

 



3) Δια Βίου Εκπαίδευση 

 Η τεχνολογία της βιομηχανίας εξόρυξης 
πετρελαίου εξελίσετε ραγδαία. 

 Δεν είναι δυνατό να παρακολουθηθούν όλα τα 
απαιτούμενα μαθήματα στο Πολυτεχνείο.  

 Απαιτείται συνέχιση κατάρτισης  για την διάρκεια 
μιας καριέρας.  

 Είναι πολύ σημαντικό να αναπροσαρμόζοντε 
συνεχώς οι τεχνικές δεξιότητες. Όποιος δεν το 
πράτει, μπορεί να περιορίσει την καριέρα του. 

 Οι εταιρείες παρέχουν και πληρώνουν για τέτοιου 
τύπου εκπαίδευση. 

 



4) Πετρο-τεχνική Εκπαίδευση  

 Τα τελευταία 10-15 χρόνια, οι περισσότερες 
εταιρείες εξόρυξης πετρελαίου, και οι τέσσερις 
μεγάλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών έχουν 
σχηματιστεί εκπαιδευτικές κοινοπραξίες μεταξύ 
επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και 
πανεπιστημίων και διεξάγουν άκρως 
εξειδικευμένη Πετρο-τεχνική εκπαίδευση.  

Εκπαιδευτικές Κοινοπραξίες 



Άκρως Εξειδικευμένη Πέτρο-τεχνική Εκπαίδευση 



Εκπαιδευτικές Κοινοπραξίες 

 Petroskills (2001, πάνω απο 30 εταιρίες) 

                (265 διαφορετικά μαθήματα) 

 

 NExT  (2000, Schlumberger και 3 Πανεπιστήμια) 

                (500+ διαφορετικά μαθήματα) 

 

 Οι εταιρείες που είναι μέλη πληρώνουν μια ετήσια 
συνδρομή και έχουν δικαίωμα να στείλουν ένα 
συγκεκριμένο αριθμό ατόμων για εκπαίδευση. Για 
επιπλέον  άτομα πληρώνουν κανονικά δίδακτρα.  

 

 



Εκπαιδευτική Κοινοπραξία PetroSkills  





Επαγκελματικές Οργανόσεις 

 SPE     (Society of Petroleum Engineers) 

 EAGE (European Association of Geoscientists and Engineers) 

 AAPG (American Association of Petroleum Geologists)  

 SEG   (Society of Exploration Geophysicists) 



Άλλοι Εκπαιδευτικοί φορείς 

Πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
μεμονωμένοι εκπαιδευτές προσφέρουν 
Πετρο-τεχνική εκπαίδευση.  



5) Mη-τεχνική κατάρτιση In-house 

    και On-line  

 Τα τελευταία 10-15 χρόνια, οι περισσότερες εταιρείες 
εξόρυξης πετρελαίου, διεξάγουν μη-τεχνική κατάρτιση 
του προσωπικού In-house και On-line. 

 Όπως επίσηςκαι  οι τέσσερις μεγάλες παγκόσμιες 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών . 



Τα In-house και on-line Mη-τεχνικά 

μαθήματα καλύπτουν θέματα όπως: 

 QHSE (Ποιότητα, Υγεία, Ασφάλεια, Περιβάλλον) 

 Πλιροφορική (IT-Information Technology) 

 Ηθική 

 Κυβερνητικές Σχέσεις (Συμμόρφωση με τους Νόμους) 

 Λογιστικά 

 Ανάπτυξη της Επιχείρησης 

 Διαχείριση Επιχείρησης 

 Διαπραγματευτικές Ικανότητες 

 Κλπ. 

 



Πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης  

Ιn-house και Οn-line είναι τεράστια: 

 Διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα απο όλο τον κόσμο. 

 Δεν απαιτείται εκπαιδευτής 

 Διατίθεται σε πολλές γλώσσες (Αγγλικά, Ισπανικά, 
Ρωσικά, Πορτογαλικά, Κινέζικα, κλπ.) 

 Χαμηλό κόστος 

 Αυτο-οργανομένη (εξετάσεις, βαθμολογία, κλπ.) 

 



6) Χορηγίες για Τριτοβάθμια 

    Εκπαίδευση 

 Πολλές επιχειρήσεις υποστηρίζουν τους 
υπαλλήλους τους να αποκτήσουν 
Πανεπιστημιακούς τίτλους (Bachelor και Master). 

 Πληρώνουν για τα δίδακτρα και τα βιβλία. 

    (Πρέπει να διατηρείται ενα ορισμένο κατότατο       
όριο στην βαθμωλογία). 

 



7) Η «Μεγάλη Αλλαγή Πληρώματος» 

 Το 50 % από to Πετρο-τεχνικό προσωπικό θα είναι 
σε θέση να επιλέξει συνταξιοδότηση τα επόμενα 
χρόνια.  

 Την ίδια στιγμή υπάρχει έλλειψη απο έμπειρο 
προσωπικό για την αντικατάσταση των 
συνταξιούχων. 

  Αυτό το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί από το χαμηλό 
αριθμό των ατόμων που αποφοιτούν με Πέτρο-
τεχνικά διπλώματα / πτυχία.  



Απαιτούνται Πολλοί Μηχανικoί 

Πετρελαίου 

 Εκτιμάται ότι μέχρι το 2050 μονο στις ΗΠΑ θα 
χρειαστούν πάνω από 50.000 Μηχανικοί  Πετρελαίου.  

 Περιορισμένος ο αριθμός των αποφοίτων από σχολές 
Μηχανικών Πετρελαίου των ΗΠΑ. 
 



Όλοι στη συνταξιοδότηση 



Πολύ καλές θέσεις εργασίας 

 Οι Πετρο-τεχνικές θέσεις  εργασίας  προσφέρουν 
υψηλούς μισθούς, που θα ήταν καλύτερα να 
παραμείνουν και να φορολογούνται στην Ελλάδα 



Συμπεράσματα 

1) Η Ελλάδα πρέπει να ξεκινήσει τώρα την 
εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου 
Δυναμικού για Πετρο-τεχνικές θέσεις εργασίας. 

2) Η εκπαίδευση πρέπει να είναι κορυφαίας 
κατάταξης σε παγκόσμιο επίπεδο.  

3) Οι Πετρο-τεχνικές θέσεις  εργασίας πρέπει να 
παραμείνουν και να φορολογούνται στην 
Ελλάδα. 

4) Oι συμφωνίες εκμετάλλευσης πρέπει να 
περιλαμβάνουν ρήτρες που προβλέπουν 
αύξανόμενο εξελληνισμό όλων των θέσεων 
εργασίας με το πέρασμα του χρόνου. 

 

 



Συμπεράσματα (συν.) 

 Όλες οι αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται θα πρέπει 
να είναι ενήμερες για τις μελλοντικές ανάγκες 
ανθρώπινου δυναμικού της βιομηχανίας εξόρυξης 
πετρελαίου: 

Επαγκελματικές Οργανόσεις 

Υπουργεία 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Εργατικοί Οργανισμοί 

Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας 

Κλπ. 



Αφιέρωση 

 

George Phydias Mitchell  
Ο πατέρας της Επανάστασης του Σχιστόλιθου 

 
d. July 26, 2013 (aged 94), Galveston, Texas, USA 



Ερωτήσεις και απαντήσεις 

 

 Δέχομαι οποιεσδήποτε ερωτήσεις! 

 


