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ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα αποτελέσµατα της πρόγνωσης του Cedefop για το 2020, αναφορικά µε τη ζήτηση και προσφορά

δεξιοτήτων στην Ευρώπη, δείχνουν στροφή της επαγγελµατικής διάρθρωσης προς θέσεις απασχό-

λησης που χαρακτηρίζονται από ένταση γνώσης και δεξιοτήτων καθώς και µεγαλύτερη ζήτηση για

επαγγελµατικά προσόντα. 

Σύµφωνα δε µε πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατασκευές, εστίαση, αγροτοκτη-

νοτροφία, µεταφορές και υγεία είναι οι πέντε κλάδοι που θα εµφανίσουν τη µεγαλύτερη ανάκαµѱη

στην ελληνική αγορά εργασίας τα επόµενα χρόνια. Τα βασικά ευρήµατα αναφορικά µε τις προοπτι-
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κές επαγγελµάτων ανά ειδικότητα, αναδεικνύουν µια σχετικά σηµαντική αύξηση στη ζήτηση για ει-

δικευµένους τεχνίτες, απασχολούµενους στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής, απασχολούµενους

στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών, για τεχνικούς και επαγγελµατίες του τοµέα της υγείας για

απασχολούµενους στην παροχή ατοµικής φροντίδας, καθώς η γήρανση του πληθυσµού αναµένεται

να αυξήσει τη ζήτηση για τέτοιου είδους ειδικότητες.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε επαγγέλµατα σηµαντικών κλάδων της ελληνικής οικονοµίας

όπως είναι αυτοί της εκπαίδευσης, της ιατρικής, της νοσηλευτικής, του πολιτισµού, του περιβάλ-

λοντος και της πληροφορικής, αναµένονται επίσης θετικές προοπτικές, ιδιαίτερα µετά το πέρα του

2016. 

Πρόκειται για κλάδους οι οποίοι πέρα από το γεγονός ότι απασχολούν σηµαντικό αριθµό εργαζο-

µένων, αναµένεται να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στο µέλλον αφού είναι νευραλγικοί για τη

λειτουργία της ελληνικής οικονοµίας και είναι κλάδοι που θα απασχολήσουν τις οικονοµίες σε παγ-

κόσµιο επίπεδο (τέταρτο κύµα βιοµηχανικής επανάστασης).

Οι Επαγγελµατικοί κλάδοι που αναµένεται να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε παγκόσµιο επίπεδο

είναι οι εξής:

Οικονοµία και διοίκηση 

Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, στελέχη ειδικευµένα στο

marketing και στις δηµόσιες σχέσεις, µηχανοργανωµένη λογιστική, ασφαλιστικοί σύµβουλοι και

σύµβουλοι ανθρώπινων πόρων. 

Τουριστικά επαγγέλµατα και παροχή υπηρεσιών

Λογιστές, αναλυτές έρευνας αγοράς, ταξιδιωτικοί συνοδοί, ξεναγοί, µάγειροι σερβιτόροι, εναλλα-

κτικές µορφές τουρισµού, προώθηση τουριστικών προϊόντων και σχεδιασµός τουριστικών πακέτων

και στελέχη ξενοδοχείων.

Υγεία και πρόνοια

Βιολόγοι και γιατροί ειδικευµένοι κυρίως σε εφαρµογές οδοντιατρικής, φαρµακευτικής και νοση-

λευτικής, τεχνολόγοι βιολογικών επιστηµών, βοηθοί ιατρικής, υγιεινής και δηµόσιας υγείας, χειριστές

διαγνωστικού και θεραπευτικού ιατρικού εξοπλισµού, οπτικοί, Φυσιοθεραπευτές και ειδικοί σε θέ-

µατα διατροφής.
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Τεχνικά και µεταφορικά επαγγέλµατα 

Τεχνολόγοι επιστηµών µηχανικής, τεχνίτες ανέγερσης και συντήρησης κτιρίων, Μηχανικοί αυτο-

κινήτων και γεωργικών και βιοµηχανικών µηχανηµάτων, Χειριστές παραγωγής προϊόντων τσιµέντου,

µηχανών επεξεργασίας τροφών και ποτών, µηχανοδηγοί, χειριστές χωµατουργικών µηχανηµάτων

και γερανοφόρων οχηµάτων.

Πληροφορική 

Σύµβουλοι πληροφορικής, σχεδιαστές και αναλυτές προγραµµάτων, χειριστές και πωλητές ηλε-

κτρονικών υπολογιστών.

Περιβάλλον

Τεχνολόγοι - τεχνικοί φυσικής και µηχανικής που έχουν σχέση µε την ανακύκλωση χαρτιού, τις

εναλλακτικές µορφές ενέργειας και τη διαχείριση απορριµµάτων, τεχνολόγοι και τεχνικοί περι-

βάλλοντος καθώς και τεχνικοί φυσικού αερίου.

Αγροτικές δραστηριότητες 

Ѳερµοκήπια, οικολογικές καλλιέργειες, τυποποίηση προϊόντων, ειδικευµένοι γεωργοκτηνοτρόφοι

και πτηνοτρόφοι µικρών εκµεταλλεύσεων, ιχθυοτρόφοι, καλλιεργητές κηπευτικών, ανθέων και φυ-

τωρίων.

Πέρα όµως από τις σπουδές, τις ικανότητες και δεξιότητες, βασική προϋπόθεση για την επαγγελ-

µατική επιτυχία ενός νέου, είναι και η γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και ειδικότερα της

αγγλικής.


