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Οη πξννπηηθέο ησλ επαγγεικάησλ θαη ηη πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ κεραλνγξαθηθνύ νη ππνςήθηνη ησλ ΑΕΙ-ΤΕΙ. 

 

Θεόδσξνο Καηζαλέβαο
1
 

 

Οη πξννπηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο είλαη κηα ζεκαληηθή ζπληζηψζα, αλ θαη φρη ε 

κνλαδηθή, πνπ παίξλνπλ ππφςε ηνπο νη ππνςήθηνη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ γηα ηα ΑΔΗ-ΣΔΗ. Σα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνπκε πην θάησ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ θπιηφκελε έξεπλα ηεο εξεπλεηηθήο καο νκάδαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. πνπ ε ηειεπηαία επηθαηξνπνίεζή ηνπο έγηλε ην Μάην 

ηξέρνληνο. Φπζηθά, εθηφο απφ ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο νη ππνςήθηνη πξέπεη λα 

ιάβνπλ ππφςε ηνπο θαη άιινπο παξάγνληεο,πνπ επηζεκαίλνληαη ζπγθεθξηκέλα πην 

θάησ. ( βι. θαη www.careergatetest.com) 

 

ηε ζεκεξηλή επνρή ηεο θξίζεο, ε ηξαγηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο είλαη πεξηζζφηεξν 

απφ νξαηή θαη επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ έξεπλά καο θαη φια ηα ζηαηηζηηθά επξήκαηα. 

Κιάδνη-αηκνκεραλέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, φπσο νη θαηαζθεπέο θαη ε 

ζπλαξηψκελεο κε απηήλ ηζηκεληνβηνκεραλία θαη ραιπβνπξγία ζλήζθνπλ. 

Αξρηηέθηνλεο, πνιηηηθνί κεραληθνί, ηνπνγξάθνη, γξαθίζηεο, δηαθνζκεηέο, εηδηθφηεηεο 

πνπ πξηλ απφ ηελ θξίζε είραλ κεγάιε δήηεζε, αιιά θαη ειεθηξνιφγνη, πδξαπιηθνί, 

αινπκηλάδεο, θηίζηεο, κεραλνπξγνί, κέλνπλ ζήκεξα ρσξίο δνπιεηά. Απφθνηηνη 

Παλεπηζηεκίσλ φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ θαη ηδηαίηεξα απφθνηηνη ζεσξεηηθψλ 

ζπνπδψλ, δεηνχλ ελαγσλίσο απαζρφιεζε αθφκα θαη σο πσιεηέο ή ζεξβηηφξνη θαη 

βξίζθνπλ θιεηζηέο πφξηεο. Υηιηάδεο άλεξγνη λένη αιιά θαη κεζήιηθεο, δξαπεηεχνπλ 

καδηθά  ζην εμσηεξηθφ, ηελ ίδηα ψξα πνπ ε ρψξα θαηαθιχδεηαη απφ εθαηνληάδεο 

ρηιηάδεο κε αθνκνηψζηκνπο παξάλνκνπο κεηαλάζηεο, επηηείλνληαο ηα εξγαζηαθά 

αδηέμνδα θαη αιινηψλνληαο επηθίλδπλα ηελ εζλνινγηθή ζχλζεζε ηεο ρψξαο.  

 
Το μέλλον χαμογελά ςτουσ λογιςτέσ και ςτουσ πληροφορικοφσ  
 

Αλ θαη χζηεξα απφ ηα επφκελα 3-5 ρξφληα ππάξρνπλ ειπίδεο βειηίσζεο κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα ππνρσξήζεη ε θξίζε, ν επξχηεξνο θιάδνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

επαγγεικάησλ γηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, γξακκαηείο, ππάιιεινπο γξαθείσλ θάζε 

θαηεγνξίαο, παξνπζηάδεη ζήκεξα ζνβαξά πξνβιήκαηα απνξξνθεηηθφηεηαο. Δμαίξεζε 

απνηεινχλ νη θνξνηερληθνί, νη ινγηζηέο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν νη  θαινί θαη έκπεηξνη 

πσιεηέο, ηδηαίηεξα ζε πξντφληα ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Πνιχ 

αξλεηηθή είλαη ε θαηάζηαζε ζηνλ ηξαπεδηθφ θαη αζθαιηζηηθφ θιάδν, φπνπ νη ζέζεηο 

εξγαζίαο ζπξξηθλψλνληαη σο ζπλέπεηα ηεο θξίζεο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. 

ρεηηθά θαιχηεξεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο έρνπλ νη απφθνηηνη νηθνλνκηθψλ 

επηζηεκψλ φηαλ ηηο ζπλδπάδνπλ κε ηελ πιεξνθνξηθή θαη ην δηαδίθηπν, αιιά θαη κε 

επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο ζε θαηλνηνκηθέο θαη πξσηφηππεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θαη 

ζε ζχγρξνλεο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο. Οη νηθνλνκνιφγνη ελέξγεηαο, έρνπλ θαιέο 

πξννπηηθέο εξγαζίαο, ηδηαίηεξα φζνη κεηεθπαηδεπηνχλ ή απνθηήζνπλ εκπεηξία ζε 

Αξαβηθέο ρψξεο ηνπ θφιπνπ, αιιά θαη ζηελ Κίλα. ηηο Αξαβηθέο απηέο ρψξεο 

ζηξέθνληαη θαη πνιηηηθνί κεραληθνί, αξρηηέθηνλεο, αιιά θαη πδξαπιηθνί, 

ειεθηξνιφγνη, ηερλίηεο θαηαζθεπψλ, θιπ. Ζ Κχπξνο απνηειεί επίζεο κηα 

ελαιιαθηηθή δηέμνδν απαζρφιεζεο γηα πνιιέο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο. Σα 

επαγγέικαηα ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηνπ δηαδηθηχνπ, εκθαλίδνπλ 
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πνιπδηάζηαηεο επθαηξίεο εξγαζίαο, ιηγφηεξεο απφ φηη ζην παξειζφλ, αιιά κε ζεηηθέο 

καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο. ηηο λέεο ηερλνινγίεο, θεξδηζκέλνη ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο βγαίλνπλ εθείλνη πνπ βξίζθνληαη ζπλερψο κπξνζηά ζηηο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο, πνπ παξαθνινπζνχλ θαη εθαξκφδνπλ ηηο λέεο θαηλνηνκίεο. εκαληηθφ 

εθφδην γηα ηνπο πιεξνθνξηθνχο επηζηήκνλεο είλαη νη γλψζεηο νηθνλνκηθψλ θαη ηεο 

αγνξάο.  

 

Επαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο 

 

Ζ θαηάζηαζε γηα ηνπο κεραλνιφγνπο-κεραληθνχο θαη ιηγφηεξν γηα  ηνπο λαππεγνχο, 

εκθαλίδεηαη ηθαλνπνηεηηθή, κε πεξαηηέξσ ειπηδνθφξεο πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο γεσιφγνπο, ηνπο κεραλνιφγνπο κεηαιιείσλ θαη νξπθηψλ 

πφξσλ, ηνπο ρεκηθνχο κεραληθνχο, ηνπο ηερλνιφγνπο θπζηθνχ αεξίνπ, ηνπο 

κεραληθνχο ελέξγεηαο. Καη εδψ νη  πξννπηηθέο απμάλνληαη φηαλ ζπλδπαζηνχλ κε 

γλψζεηο νηθνλνκηθψλ. Όζνλ αθνξά  ηα «πξάζηλα επαγγέικαηα», φζα δει. έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, φπσο νη κεραληθνί θαη νηθνλνκνιφγνη πεξηβάιινληνο, 

νη δαζνιφγνη, νη επθαηξίεο απαζρφιεζήο ηνπο δε θαίλεηαη λα είλαη ηφζν πιεζσξηθέο 

φζν ηνπιάρηζηνλ ιέγεηαη γεληθφηεξα. ηελ παξαγσγή ελαιιαθηηθψλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, δεκηνπξγνχληαη νξηζκέλεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, αιιά φρη καδηθά, αθνχ ν 

θιάδνο είλαη «έληαζεο θεθαιαίνπ». ε ζρέζε δει. κε ηηο κεγάιεο επελδχζεηο  ζε 

θεθάιαην πνπ απαηηεί, δελ απνξξνθά αλάινγα κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ. Όκσο, ε 

ελίζρπζή ηνπ δεκηνπξγεί πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ηελ 

απαζρφιεζε. Αξθεηέο επθαηξίεο εξγαζίαο ππάξρνπλ θαη ζήκεξα γηα ηνπο 

μπινπξγνχο, ηνπο επηπινπνηνχο, ηνπο λαππεγνμπινπξγνχο, φπνπ φκσο νη 

πεξηζζφηεξνη λένη αξλνχληαη λα απαζρνιεζνχλ. Θέζεηο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο 

ππάξρνπλ γηα ην δχζθνιν θαη επηθίλδπλν επάγγεικα ησλ δηαλνκέσλ θαγεηνχ θαη 

εκπνξεπκάησλ, φπσο θαη γηα ηνπο παξθαδφξνπο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε καδηθή 

έιεπζε κεηαλαζηψλ, έρεη πιήμεη βνεζεηηθά επαγγέικαηα φπσο  νη νηθηαθνί βνεζνί, νη 

θαζαξηζηέο, νη baby-siters θαη θαηά δεχηεξν ιφγν νη θνκκσηέο, έλα επάγγεικα κε 

κεγάιν αξηζκφ απαζρνινχκελσλ. 

 

Η ηζρπξή πξννπηηθή ηνπ ηνπξηζκνύ 

 

Ο ηνπξηζκφο, απνηειεί ηνλ ηζρπξφηεξν θιάδν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε ην 

πιενλέθηεκα φηη απνξξνθά κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ, είλαη δει. «έληαζεο 

εξγαζίαο». Γη’ απηφ θαη ζηνλ ηνπξηζκφ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πξννπηηθέο 

απαζρφιεζεο ηδηαίηεξα γηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε, αιιά θαη γηα απφθνηηνπο 

νηθνλνκηθψλ ή θαη ζεσξεηηθψλ ζπνπδψλ πνπ απνθηνχλ ζπλαθείο γλψζεηο. Άηνκα κε 

δεμηφηεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ, έρνπλ θαιέο πξννπηηθέο ζηνλ θιάδν. Αλάινγεο 

δηαπηζηψζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ επηζηηηζκφ, φπνπ ηδηαίηεξα ζεηηθή παξακέλεη ε 

εηθφλα γηα ηνπο δαραξνπιάζηεο, ηνπο κάγεηξεο, ηνπο παξαγσγνχο  έηνηκνπ θαγεηνχ.  

 

Αδηέμνδα γηα γηαηξνύο θαη δηθεγόξνπο 

 

Υεηξνηεξεχεη δξακαηηθά ε θαηάζηαζε γηα ηνπο γηαηξνχο θαη  ηνπο νδνληίαηξνπο.  Οη 

πεξηζζφηεξεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο είλαη έληνλα θνξεζκέλεο, κε κηθξέο  εμαηξέζεηο 

φζνλ αθνξά ηνπο ςπρίαηξνπο, ηνπο πιαζηηθνχο ρεηξνχξγνπο, ηνπο αθηηλνζεξαπεπηέο. 

Πάληνηε βέβαηα ζα ππάξρνπλ ζέζεηο εξγαζίαο γηα πςεινχ επηπέδνπ γηαηξνχο φισλ 

ησλ εηδηθνηήησλ πνπ έρνπλ ηηο δπλαηφηεηεο, ηε ζέιεζε, ηελ επηκνλή λα 

αθνινπζήζνπλ ην δχζθνιν θαη απαηηεηηθφ απηφ επάγγεικα. Γεγνλφο είλαη φηη, πνιινί 
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Έιιελεο λένη γηαηξνί αλαδεηνχλ ζήκεξα εξγαζία ζην εμσηεξηθφ, ηδηαίηεξα ζηε 

Μεγάιε Βξεηαλία θαη Γεξκαλία. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηνπο νδνληίαηξνπο, φπνπ είλαη 

πεξίπνπ αδχλαηε ε απαζρνιεζηκφηεηα γηα λένπο νδνληίαηξνπο ζήκεξα ζηε ρψξα καο 

ρσξίο νηθνγελεηαθή παξάδνζε ζηνλ θιάδν. Αληίζεηα, ζεηηθή είλαη ε εηθφλα γηα  ηα 

βνεζεηηθά επαγγέικαηα ηεο πγείαο θαη πξφλνηαο, φπσο νη λνζειεπηέο, νη βνεζνί 

αθηηλνιφγνη, νη ηερληθνί ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ, νη αηζζεηηθνί, νη 

θπζηνζεξαπεπηέο, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, θιπ. Οη θπζηνζεξαπεπηέο βξίζθνπλ 

νξηζκέλεο δπζθνιίεο απαζρφιεζεο εμ’ αηηίαο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ κεηαλάζηεο απφ 

ηε Ρσζία θαη ηε Γεσξγία πνπ απαζρνινχληαη λφκηκα ή παξάλνκα ζηνλ θιάδν. Οη 

επθαηξίεο απαζρφιεζεο ησλ θιηληθψλ ςπρνιφγσλ, έρνπλ ζπξξηθλσζεί  ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηνπ ηζρπξνχ αληαγσληζκνχ απφ 

ηνπο ςπρίαηξνπο. Όκσο, νη ςπρνιφγνη κπνξνχλ κε θαηάιιειε κεηεθπαίδεπζε, λα 

ειπίδνπλ ζε επθαηξίεο εξγαζίαο ζηε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζηε 

ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο. ρεηηθά αξλεηηθή είλαη ε θαηάζηαζε γηα  ηνπο 

δηαηξνθνιφγνπο θαη ηνπο δηαηηνιφγνπο. Καη πνιχ πην αξλεηηθή γηα ηνπο ρεκηθνχο, 

ηνπο βηνιφγνπο, ηνπο θαξκαθνπνηνχο. Γηα ηα επαγγέικαηα απηά, ππάξρνπλ νξηζκέλνη 

δηέμνδνη ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ησλ ηαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ ηαηξηθψλ 

επηζθεπηψλ. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζηκφηεηα ησλ θαξκαθνπνηψλ, 

κάιινλ αξλεηηθέο δηαγξάθνληαη νη πξφζθαηεο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ θιάδν, 

φπσο ε απειεπζέξσζε ησλ σξαξίσλ θαη ε πξνζπάζεηα ζπκπίεζεο ηνπο 

θαξκαθεπηηθνχ θφζηνπο. Ζ αγνξά εξγαζίαο ησλ δηθεγφξσλ είλαη επίζεο πνιχ 

θνξεζκέλε θαη πξνβιέπεηαη λα ρεηξνηεξεχζεη ζην κέιινλ. Πάληα ζα ππάξρνπλ 

βέβαηα ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηθαλνχο, επίκνλνπο δηθεγφξνπο κε ζχγρξνλεο γλψζεηο, 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη νηθνγελεηαθή ή θηιηθή ππνζηήξημε. Λίγν θαιχηεξε 

είλαη ε θαηάζηαζε γηα εμεηδηθεπκέλνπο δηθεγφξνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη θαηά 

δεχηεξν ιφγν ζηελ νηθνλνκία. 

 

Καιιηηέρλεο θαη δεκνζηνγξάθνη ζην θόθθηλν 

 

Υεηξνηεξεχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ε θαηάζηαζε γηα φια ηα επαγγέικαηα ησλ θαιψλ 

ηερλψλ. Πνιιά λέα άηνκα αζθνχλ ηα επαγγέικαηα απηά κε ειάρηζηε ή θαη κεδεληθή 

ακνηβή, απαζρνινχκελνη παξάιιεια ζε άιιεο εξγαζίεο. Ηδηαίηεξα αξλεηηθή είλαη ε 

θαηάζηαζε γηα ηνπο εζνπνηνχο θαη ζπγθξηηηθά ιίγν θαιχηεξε γηα ηνπο κνπζηθνχο θαη 

ηνπο ρνξεπηέο, ζε πεξηζηαζηαθέο εξγαζίεο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη πιήμεη 

πεξηζζφηεξν απ’ φινπο ην επάγγεικα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, γηα ην νπνίν νη ζέζεηο 

εξγαζίαο ζπξξηθλψλνληαη θαηαθφξπθα, κε γιηζρξεο ακνηβέο θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο.  

Ζ θξίζε έρεη πιήμεη επίζεο, αλ θαη κε κηθξφηεξε έληαζε, θαη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα 

ζηνλ θιάδν ηεο δηαθήκηζεο.  

 

Αξλεηηθή εηθόλα ζηελ εθπαίδεπζε κε κηθξέο αρηίδεο αηζηνδνμίαο 

 

ηε εθπαίδεπζε, ε γεληθφηεξε εηθφλα είλαη αξλεηηθή, έσο πνιχ αξλεηηθή. Ζ πςειή 

ππνγελλεηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ (ε Διιελίδα κεηέξα γελλά έλα άηνκν 

θαηά κέζν φξν, έλαληη πέληε ηεο κνπζνπικάλαο) θαη ε πιεζψξα ησλ απνθνίησλ 

λεπηαγσγψλ, έρεη νδεγήζεη ζε κεγάια εξγαζηαθά αδηέμνδα ζηνλ θιάδν. Οη 

λεπηαγσγνί ζήκεξα κπνξνχλ λα βξνπλ εξγαζία κφλν αλ ππάξρεη νηθνγελεηαθή ή 

θηιηθή ππνζηήξημε. Σν ηζνδχγην γηα ηνπο δαζθάινπο, ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

νινήκεξνπ ζρνιείνπ πξηλ ιίγα ρξφληα, εκθαλίδεηαη κέρξη ζήκεξα ζεηηθφ, αιιά 

αλακέλεηαη λα αληηζηξαθεί ζηαδηαθά ζηα επφκελα 3-5 πεξίπνπ έηε. Οη καζεκαηηθνί 

θαη νη θπζηθνί παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή απνξξνθεηηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά 
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κπνξνχλ λα βξνπλ δηεμφδνπο ζε άιινπο ηνκείο, ζε ηδηαίηεξα καζήκαηα, ζηελ 

πιεξνθνξηθή, ζηελ έξεπλα, ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. Ζ θαηάζηαζε γηα ηνπο 

γπκλαζηέο  ρεηξνηεξεχεη, αθφκα θαη γηα ζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο, φπνπ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα βξίζθνπλ θάπνηεο δηεμφδνπο. Οη γπκλαζηέο θαη γεληθφηεξα άηνκα κε 

θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία ζε ηδησηηθέο ππεξεζίεο 

αζθαιείαο θαη θχιαμεο φπνπ εκθαλίδεηαη απμεκέλε δήηεζε, ιφγσ ηεο θαηαθφξπθεο 

αχμεζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Σα παηδαγσγηθά επαγγέικαηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ ζπλδένληαη κε ζεσξεηηθέο ζπνπδέο, φπσο ε θηινζνθία, ε θηινινγία, 

ε ζενινγία, ε ηζηνξία, ε αξραηνινγία, ε ιανγξαθία, ε γεσγξαθία, ε εζλνινγία, ε 

αλζξσπνινγία, έρνπλ πνιχ αξλεηηθέο πξννπηηθέο, πνπ επηηείλεηαη απφ ηελ θξίζε.  

Παξ’ φια απηά, νη απφθνηηνη  ησλ σο άλσ ζεσξεηηθψλ ζπνπδψλ, κπνξνχλ πην εχθνια 

απ’ φηη νη νκφινγνί ηνπο ζε ζηελέο, ηερλνθξαηηθέο θαη θνξεζκέλεο εηδηθφηεηεο ( 

γηαηξνί, νδνληίαηξνη, κεραλνιφγνη, θιπ.), λα κεηαζηξαθνχλ, κε θαηάιιειε 

κεηεθπαίδεπζε,  ζε άιια επαγγέικαηα φπσο απηά ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, αθφκα θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. ε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απηφ ηζρχεη γηα ηνπο απφθνηηνπο πνιηηηθψλ επηζηεκψλ θαη 

θνηλσληνινγίαο, εθ΄ φζνλ κεηεθπαηδεπηνχλ ζε εθαξκνζκέλεο θαηεπζχλζεηο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί, ηδηαίηεξα ησλ 

αλψηεξσλ βαζκίδσλ, ζα κπνξνχζαλ λα βξνπλ δηεμφδνπο απαζρφιεζεο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ αλαπηχζζνληαλ πςεινχ επηπέδνπ ηκήκαηα αγγιφθσλσλ ζπνπδψλ ζε 

δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο. 

 

Επηζηξνθή ζηε γε θαη ζηε ζάιαζζα 

 

Ζ εκπνξηθή λαπηηιία παξνπζηάδεη πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζε 

νηθνλνκνιφγνπο λαπηηιίαο. Όκσο, νη εκπνξνπινίαξρνη νη κεραληθνί θαη ηα ζηειέρε 

ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ, είλαη απφ ηα ιίγα επαγγέικαηα πνπ εκθαλίδνπλ αλνδηθέο 

επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ζήκεξα. Οη κεηαθνξέο θαη ηα logistics παξνπζηάδνπλ 

ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα. Οη επαγγεικαηίεο νδεγνί, νη ρεηξηζηέο βαξέσλ 

νρεκάησλ θαη θιάξθ, βξίζθνπλ επθαηξίεο εξγαζίαο. Πησηηθή είλαη ε 

απνξξνθεηηθφηεηα ησλ πηιφησλ θαη ησλ ηπηάκελσλ θξνληηζηψλ. Ηδηαίηεξα αλνηθηφο 

είλαη ν νξίδνληαο γηα γεσπφλνπο, ηερλνιφγνπο, γηα  ηερληθνχο γεσξγίαο θαη 

ηρζπνθαιιηεξγεηψλ θαη γεληθφηεξα γηα φζνπο αζρνιεζνχλ ζνβαξά κε ζχγρξνλεο θαη 

ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο, κε ηελ θηελνηξνθία θαη ηελ παξαγσγή νηθνινγηθψλ θαη 

αληαγσληζηηθψλ δηεζλψο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Ζ επηζηξνθή ζηε γε θαη ζηε 

ζάιαζζα, ε απναζηηθνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηε ζεκεξηλή επνρή πνπ έρνπλ 

ζκηθξπλζεί νη απνζηάζεηο, πξνβάιινπλ σο ε πεξηζζφηεξν πιεζσξηθή εξγαζηαθή 

δηέμνδνο  ζήκεξα.  

 

Τη πξέπεη λα πξνζερζεί  

 

ηε ζχγρξνλε επνρή ησλ ξαγδαίσλ ηερλνινγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ, έλαο 

εξγαδφκελνο είλαη πνιχ πηζαλφ λα αιιάμεη πνιιά  επαγγέικαηα ζηε δηάξθεηα ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπ. ήκεξα ππάξρνπλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα πνπ 

ηαηξηάδνπλ ζηνλ θαζέλα. Αλ γηα θάπνηνπο ιφγνπο δελ είλαη δπλαηφ λα αθνινπζήζεη 

έλα επάγγεικα πνπ ηνπ αξέζεη πεξηζζφηεξν, κπνξεί λα δηαιέμεη έλα άιιν, 

απνθεχγνληαο νπσζδήπνηε εθείλα πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ζην ραξαθηήξα ηνπ.  Γη’ απηφ, 

ζα πξέπεη λα είλαη αλνηθηφο ζε δηάθνξα επαγγέικαηα πνπ ηνπ ηαηξηάδνπλ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ηε βαξχηεηα εηδηθψλ παξαγφλησλ φπσο α) νη πξννπηηθέο ησλ 

επαγγεικάησλ απηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, β) ε νηθνγελεηαθή θαη ε νηθνλνκηθή ηνπ 
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θαηάζηαζε θαη γ ) νη πξνζσπηθέο ηνπ επηδφζεηο θαη ζέιεζε.  Όζν πςειφηεξεο είλαη νη 

επηδφζεηο θαη ε ζέιεζή ηνπ, ηφζν κεγαιχηεξν κπνξεί λα είλαη ην «ξίζθν» ηεο 

επηινγήο επαγγεικάησλ κε αξλεηηθέο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ή γηα 

επαγγέικαηα φπνπ δελ κπνξεί λα ζπλππνινγίδεη ζε νηθνγελεηαθή ππνζηήξημε. Δθηφο 

απφ ηα παξαπάλσ, επηζεκαίλεηαη φηη ζε φια ηα επαγγέικαηα κέζεο θαη θπξίσο 

πςειήο εθπαίδεπζεο θαη εξγαζηαθήο ηεξαξρίαο, απαξαίηεηε είλαη ε γλψζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, θαζψο θαη ε δηαξθήο αλαλέσζε 

ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ. Καη βέβαηα δελ πξέπεη λα μερλάκε 

φηη, νινθιεξσκέλνο άλζξσπνο θαη επηηπρεκέλνο επαγγεικαηίαο, είλαη εθείλνο πνπ 

έρεη πλεπκαηηθέο αλεζπρίεο θαη επαηζζεζίεο, εκκέλεη ζε αμίεο θαη αξρέο, αλαδεηά ηε 

γλψζε, αλαπηχζζεη θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, ελεξγεί κε εληηκφηεηα θαη 

δηνξαηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζεηηθά γηα ην δηθφ ηνπ 

αιιά θαη γηα ην γεληθφηεξν θαιφ
2
.  

 

Τν κέιινλ αλήθεη ζε απηνύο πνπ ην πξνεηνηκάδνπλ 

 

Δηδηθφηεξα νη λένη καο ζήκεξα, πξέπεη λα εμεηάζνπλ ζνβαξά ηελ επηζηξνθή ηνπο 

ζηελ πεξηθέξεηα. λα κάζνπλ λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο, λα αλαδεηνχλ ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, λα κε θνβνχληαη ηε ζθιεξή δνπιεηά, λα 

ςάρλνπλ, λα ςάρλνληαη θαη λα καζαίλνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπο δηαδξνκήο. Να δερηνχλ φηη ε επνρή ησλ δηεμφδσλ ζην δεκφζην έρεη ηειεηψζεη 

θαη λα ρηίζνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηε ρψξα. Να έρνπλ 

ππνκνλή θαη επηκνλή, λα αξρίδνπλ απφ ηα ρακειά γηα λα θηάζνπλ ζηα ςειά. Να  

ζπληαηξηάδνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο θιίζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηαιέληα κε επαγγέικαηα 

ηνπ κέιινληνο, πξνζθεχγνληαο ζε έγθπξεο ζπκβνπιέο επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ζηνρεχνληαο ζεηηθά ζην αχξην. Γηαηί ην κέιινλ αλήθεη ζε απηνχο 

πνπ ην πξνεηνηκάδνπλ θαη κάρνληαη γη’ απηφ. 

 

Επηινγή επαγγεικάησλ κε ζεηηθέο πξννπηηθέο
3
 

 

Πιεξνθνξηθφο, Πιεξνθνξηθφο-Οηθνλνκνιφγνο, 

Πιεξνθνξηθφο-Μεραληθφο, Πιεξνθνξηθφο-Σειεπηθνηλσληψλ, Πιεξνθνξηθφο 

δηαδηθηχνπ, Σειεπιεξνθνξηθφο, Πιεξνθνξηθφο ςεθηαθήο εηθφλαο,  

Οηθνλνκνιφγνο, Οηθνλνκνιφγνο δηνίθεζεο ή πσιήζεσλ, Φνξνηερληθφο, Οξθσηφο 

ινγηζηήο,ηέιερνο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηέιερνο δεκνζίσλ ζρέζεσλ, 

Πσιεηήο, Ξελαγφο, Δκπνξνπινίαξρνο,  Μεραληθφο εκπνξηθνχ λαπηηθνχ, 

Μεραλνιφγνο-Μεραληθφο,  

Γεσιφγνο,  Μεηαιιεηνιφγνο Σερλνιφγνο ηξνθίκσλ, Διεγθηήο πνηφηεηαο, 

Σερλνιφγνο κνπζηθψλ νξγάλσλ, Μεραληθφο ελέξγεηαο, Σερληθφο θπζηθνχ αεξίνπ, 

Σερλνιφγνο-Αθηηλνιφγνο, Σερλνιφγνο ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ,  

Γάζθαινο, Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο, Δηδηθφο γηα ΑΜΔΑ,  Ννζειεπηήο, Βνεζφο 

λνζνθφκνο, Αηζζεηηθφο, Λνγνζεξαπεπηήο, Φπζηνζεξαπεπηήο, Ηαηξηθφο 

επηζθέπηεο, Γεσπφλνο, Σερλνιφγνο- Εσνηερληθφο, Κηελίαηξνο, Ηρζπνιφγνο,  

Πνηνπνηφο, Οηλνιφγνο, Μάγεηξαο, Εαραξνπιάζηεο, Κνκκσηήο,  

                                                 
2 Οη επηά βαζηθέο αξρέο δσήο θαηά ηνλ Μαράηκα Γθάληη είλαη φηη «δελ κπνξείο λα έρεηο γλψζε ρσξίο ραξαθηήξα, 

πινχην ρσξίο κφρζν, θέξδνο ρσξίο ήζνο, επηζηήκε ρσξίο αλζξσπηά, πνιηηηθή ρσξίο αξρέο, απφιαπζε ρσξίο 

ζπλαίζζεκα, αγάπε ρσξίο ζπζία». 
3
 Οη πξννπηηθέο αθνξνχλ κεζνκαθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο γηα ηα επφκελα 5-10 ρξφληα. Με κπιε ρξψκα 

ζεκαηνδνηνχληαη ηα επαγγέικαηα πνπ ε πνξεία ηνπο εκθαλίδεη κεξηθή βειηίσζε θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζε 

ζρέζε κε ην πξφζθαην παξειζφλ θαη κε θφθθηλν ηα επαγγέικαηα γηα ηα νπνία ε θαηάζηαζε ρεηξνηεξεχεη. 
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Δπηπινπνηφο, Ξπινπξγφο, Καξαβνκαξαγθφο, Ζιεθηξνιφγνο, Ζιεθηξνηερλίηεο, 

Φπθηηθφο, Αινπκηλάο, Τδξαπιηθφο, νβαηδήο, Πιαθάο, Μαξκαξάο, Ηδησηηθφο 

αζηπλνκηθφο αζθαιείαο, Κεπνπξφο, Δπαγγεικαηίαο νδεγφο, Υεηξηζηήο βαξέσλ 

νρεκάησλ θαη θιάξθ,  Παξθαδφξνο, Γηαλνκέαο εκπνξεπκάησλ θαη έηνηκνπ 

θαγεηνχ, Φνξηνεθθνξησηήο, Καζαξηζηήο, Οηθηαθφο βνεζφο 

 

 

Επηινγή επαγγεικάησλ κε αξλεηηθέο πξννπηηθέο 

 

Γηαηξφο, Οδνληίαηξνο, Φαξκαθνπνηφο, Βηνιφγνο, Υεκηθφο, Γελεηηζηήο, 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Αξρηηέθηνλαο-Μεραληθφο, Υξεκαηηζηήο, Αζθαιηζηήο, 

Σξαπεδηθφο ππάιιεινο, Πηιφηνο, Ηπηάκελνο θξνληηζηήο, Γηαηηνιφγνο, 

Αζηξνλφκνο, εηζκνιφγνο,  

Σερλνιφγνο, Κισζηνυθαληνπξγφο, Αεξνλαππεγφο,  

Γηθεγφξνο, Γεκνζηνγξάθνο, Φπρνιφγνο, Πνιηηηθφο Δπηζηήκνλαο, 

Κνηλσληνιφγνο, Γηεζλνιφγνο, Φηιφινγνο, Θενιφγνο, Ηζηνξηθφο, Αξραηνιφγνο, 

Γεσγξάθνο, Λανγξάθνο, Αλζξσπνιφγνο, Μαζεκαηηθφο, Φπζηθφο,  

Γπκλαζηήο, Νεπηαγσγφο, Ζζνπνηφο, Μνπζηθφο, θελνζέηεο,  

Υνξεπηήο, Εσγξάθνο, Γιχπηεο, Θεαηξνιφγνο, Γξαθίζηαο, Γηαθνζκεηήο, 

Δλδπκαηνιφγνο, Δηθνλνιήπηεο, Ζρνιήπηεο, Παξαγσγφο ξαδηνθψλνπ, Μαθηγηέξ. 


