
Ο διαγωνισμός «Οι δουλειές του  Μέλλοντος» στόχευε να ενθαρρύνει τους νέους ηλικίας 13-19 ετών να 
διερευνήσουν την ιδέα τους για μελλοντικές θέσεις εργασίας, να εξηγήσουν γιατί θα εμφανιστούν, πώς θα 
μοιάζουν και τι είδους δεξιότητες θα χρειαστούν. 
 
Ο διαγωνισμός  πραγματοποιήθηκε την περίοδο Ιούνιος-Δεκέμβριο 2019 στις 7 χώρες των εταίρων. 
Λάβαμε 93 ιδέες για μελλοντικές εργασίες - 62 εκθέσεις, 30 παρουσιάσεις και 1 βίντεο. 
 
Βουλγαρία: 

• 1η θέση: Διαστημικός συντονιστής ταξιδιών 
• 2η θέση: Οικολόγος του Διαστήματος 
• 3η θέση: Ειδικός ρούχων υψηλής τεχνολογίας  
• 3 ειδικά βραβεία για τους πιο δραστήριους συμμετέχοντες που υπέβαλαν το μεγαλύτερο αριθμό 

μελλοντικών θέσεων εργασίας και των οποίων οι ιδέες έχουν λάβει τα περισσότερα likes - Vanessa 
Boevska, Ioanna Stoyanova και Victor Metev.  
 

Γερμανία: 
• 1η θέση: Αποτοξινωτής απορριμμάτων βουνού 
• 2η θέση: Εργαζόμενος στον τομέα Medi-Control  
• 3η θέση: Αυτόνομος διαχειριστής οχήματος 
• 2 ειδικά βραβεία: Ειδικός στα υποβρύχια και Σχεδιαστής Ανακύκλωσης 

 
Ελλάδα: 

• 1η θέση: Κηπουρός στον πλανήτη Άρη 
• 2η θέση: Δημιουργός ταξιδιών επαυξημένης πραγματικότητας 
• 3η θέση: "Εναέριος" τροχονόμος για ιπτάμενα αυτοκίνητα 
• Ειδικό βραβείο για την πιο λεπτομερή τεχνική ιδέα – Μηχανικός λογισμικού για φωτοβολταϊκά 

συστήματα & Μηχανικός Λογισμικού του Μέλλοντος 
 

Ιταλία: 
• 1η θέση: Ανθρωποειδής σχεδιαστής ρομπότ 
• 2η θέση: Σχεδιαστής απεριόριστης κίνησης 
• 3η θέση: Εφευρέτης φουτουριστικών μέσων μεταφοράς 
• Ειδικό βραβείο για τη δημιουργικότητα και τη διορατικότητα του νεότερου συμμετέχοντα (κάτω 

των 13 ετών) - Ludovica Veralli, Ψηφιακός στυλίστας/ρια  
 
Πολωνία: 

• 1η θέση: Ιατρικό πιλοτικό νανο-ρομπότ  
• 2η θέση: Παίκτης Διαστημικής μπάλας  
• 3η θέση: Chef με ειδίκευση στην ψηφιακή-μοριακή κουζίνα 

 
Πορτογαλία: 

• 1η θέση: Περιβαλλοντική αστυνομία 
• 2η θέση: Χειρουργός Ρομπότ 
• 3η θέση: Προγραμματιστής νανοβιοτικών και βιομηχανικών ρομπότ 

 
Ηνωμένο Βασίλειο: 

• 1η θέση: Μικρο-Ρομποτικός Χειρουργός 
• 2η θέση: Αγρότης Καθαρού Αέρα  
• 3η θέση: Κατασκευαστής λογισμικού συντήρησης και σχεδίασης μακιγιάζ 

 
Οι νικητές σε κάθε χώρα θα βραβευτούν με ηλιακό φορτιστή, κάμερα δράσης και ηχεία Bluetooth, θα 
λάβουν πιστοποιητικά και οι ιδέες τους θα συμπεριληφθούν στο φυλλάδιο του μέλλοντος, το οποίο θα 
διανεμηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. 


