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20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη 

ΣΥΜΒΟΥΛΟI ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 επιχειρήσεις – πελάτες 

 

250 επιχειρηματικά projects 

 

1.000 training projects 

 

80.000 εκπαιδευόμενοι 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ 





Σε συνθήκες όλο και 
πιο ανταγωνιστικές… 





η ανάγκη για   
προσαρμογή 

γίνεται όλο και 
πιο εμφανής… 



αν κάποιος μείνει 
στάσιμος, σε 
σχέση με την 
κίνηση των 

άλλων… 



είναι σαν να 
υποχωρεί!!! 



Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει μία ακόμη πρόσφατη 
μελέτη.  

 
2016, Ανεργία: 24,9% 

 
Κατανομή ανεργίας σύμφωνα με επίπεδο 

εκπαίδευσης: 
 
 

Απόφοιτοι Δημοτικού: 46,2%  
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 24,1% 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 18,4% 
Κάτοχοι Διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών: 11,3% 

http://www.statistics.gr/


… πως θα το 
χειριστείτε 



… τι θα συμβεί αύριο ??? 



… τι να επιλέξω??? 



Follow your heart but 
take your brain with you 



διαφοροποιηθείτε 



δημιουργήστε το δικό 
σας 



χαλλλαρά… γιατί 
έτσι κι αλλιώς… 



…το αύριο σας 
ανήκει 



επαγγέλματα του αύριο 

Σπουδάζουμε επαγγέλματα που σε 20 
χρόνια μπορεί να μην υπάρχουν  

 

Δεν σπουδάζουμε επαγγέλματα που σε 
10 χρόνια θα έχουν δημιουργηθεί 

 



Επαγγέλματα με θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας, 
με καλύτερες συνθήκες, υψηλότερες απολαβές και 
προοπτικές ταχύτερης ανέλιξης: 

Έρευνα Θ. Κατσανέβα Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς & επιστημονικής ομάδας 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: 

Νοσηλευτές, Φυσιοθεραπευτές 

θετική πρόβλεψη λόγω γήρανσης πληθυσμού και αύξησης προσδόκιμου ζωής 

Διαιτολόγοι 

αρνητική πρόβλεψη παρά τον σύγχρονο τρόπο ζωής και γρήγορων ρυθμών καθημερινότητας που δεν 

επιτρέπουν σε αρκετούς να ασχοληθούν με διατροφή & υγεία τους, ωθώντας τους να ζητήσουν συμβουλές & 

βοήθεια  ειδικών, τελευταία παρουσιάζει κάμψη 

Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Βιολόγοι 

αρνητική πρόβλεψη λόγω υπερπληθώρας στελεχών και χαμηλής ζήτησης 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΝΑΥΤΗΛΙΑΣ 

θετική πρόβλεψη καθώς  εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας 

που προσφέρει πρόσφορο έδαφος για επαγγελματική αποκατάσταση. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

θετική πρόβλεψη καθώς αποτελεί έναν τομέα που κατάφερε να μείνει σχεδόν ανεπηρέαστος από την κρίση. Η 

ζήτηση για ανθρώπους που ασχολούνται με την τεχνολογία αυξάνεται διαρκώς 

Ηλεκτρονική Εγκληματολογία 

θετική πρόβλεψη καθώς είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρος κλάδος στον συγκεκριμένο τομέα 

 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: 

Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 

θετική πρόβλεψη λόγω του ότι ο τουρισμός συνεχίζει να είναι ένας από τους βασικούς εργοδότες της χώρας μας, 

που δημιουργεί τις περισσότερες θέσεις εργασίας για τους νέους 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Φιλόλογοι, Θεολόγοι, Ιστορικοί, Κοινωνιολόγοι 

αρνητική πρόβλεψη λόγω υπερπληθώρας στελεχών και χαμηλής ζήτησης 

Coaching & Θετική Ψυχολογία 

θετική πρόβλεψη επειδή αποτελεί διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο που δίνει ευκαιρίες εργασίας σε θέσεις 

συμβούλων μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

αρνητική πρόβλεψη καθώς παρουσιάζουν σοβαρό πρόβλημα απορρόφησης εξαιτίας της μακροχρόνιας κρίσης 

στον κατασκευαστικό τομέα 

Μηχανολόγοι μηχανικοί  

ουδέτερη πρόβλεψη καθώς η κατάσταση παραμένει σχετικά ικανοποιητική 

Έρευνα Θ. Κατσανέβα Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς & επιστημονικής ομάδας 

Επαγγέλματα με θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας, 
με καλύτερες συνθήκες, υψηλότερες απολαβές και 
προοπτικές ταχύτερης ανέλιξης: 



επαγγέλματα του αύριο 

1. Πρωτογενής ή Γεωργικός Τομέας 
 

γεωπόνοι (γνώσεις για σύγχρονες, εναλλακτικές καλλιέργειες και μεθόδους) 
τεχνολόγοι ιχθυοτροφείων (εκτός από τις περιοχές όπου υπάρχουν 

αντίστοιχα ΤΕΙ, όπως λχ. στη Δυτική Ελλάδα) 
γεωλόγοι, μεταλλειολόγοι (ειδικότερα σε απομακρυσμένες περιοχές) 

κτηνίατροι, ζωοτεχνικοί 
ποτοποιοί 

 
Γενικότερα, η επιστροφή στη γη και στη θάλασσα προβάλλει σήμερα ως ίσως 

η σημαντικότερη διέξοδος για επαγγελματικές προοπτικές και βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής. 

 

Πηγή: Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
balance of demand and supply of professions 2016 
 

Πηγή: www.careergatetest.com 
 

http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/


επαγγέλματα του αύριο 

2. Κατασκευαστικά Επαγγέλματα  
 

αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, 
σοβατζήδες, κλπ. (σοβαρό πρόβλημα απορρόφησης στην αγορά εργασίας, 

μεγάλη συρρίκνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας) 
μηχανολόγοι (σχετικά ικανοποιητική κατάσταση) 

μηχανολόγοι-μηχανικοί, τοπογράφοι (αρνητική απορροφητικότητα) 
αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί (μεγάλες ευκαιρίες με υψηλότατες 

αποδοχές σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ε.Ε.)  
ναυπηγοί (εφόσον συνδυάζουν και γνώσεις μηχανολογίας, έχουν σχετικά 

ευνοϊκότερες επαγγελματικές προοπτικές) 
χημικοί-μηχανικοί, μηχανικοί ενέργειας (μικρή βελτίωση 

απορροφητικότητας) 

Πηγή: Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
balance of demand and supply of professions 2016 
 

Πηγή: www.careergatetest.com 
 

http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/


επαγγέλματα του αύριο 

3. Χημεία και συγγενείς Κλάδοι 
 

χημικοί, βιολόγοι, φαρμακοποιοί (η κατάσταση χειροτερεύει, έχοντας 
επηρεαστεί σοβαρά από την κρίση, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές δεν είναι 

ιδιαίτερα καλές) 
ιατρικοί επισκέπτες (επαγγελματική διέξοδος) 

Πηγή: Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
balance of demand and supply of professions 2016 
 

Πηγή: www.careergatetest.com 
 

http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/


επαγγέλματα του αύριο 

4. Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες  
 

Οι λεωφόροι του μέλλοντος και αυτό αντανακλάται στην αγορά εργασίας. 
Άτομα με ισχυρές γνώσεις, ευρηματικότητα και συνεχή ανανέωση των 

ραγδαία ανανεώσιμων γνώσεων στους διάφορους τομείς της πληροφορικής 
και του διαδικτύου, έχουν διασφαλισμένο επαγγελματικό μέλλον.  

Πηγή: Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
balance of demand and supply of professions 2016 
 

Πηγή: www.careergatetest.com 
 

http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/


επαγγέλματα του αύριο 

5. Οικονομικά Επαγγέλματα 
 

Λογιστές, φοροτεχνικοί (υψηλή απορροφητικότητα) 
οικονομολόγοι (προβλήματα στην άμεση απορρόφηση)  

οικονομολόγοι διοίκησης πωλήσεων (έχουν πλεονέκτημα) 
ορκωτοί ελεγκτές (πολλές νέες θέσεις εργασίας λόγω της ιδιωτικοποίησης 

των υπηρεσιών είσπραξης της φορολογητέας και ασφαλιστικής ύλης) 
χρηματιστές, εκτελωνιστές (αρνητικές προοπτικές) 

τραπεζικοί, ασφαλιστές (σημαντική κόπωση στην απορροφητικότητα, η 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ο έντονος ανταγωνισμός δημιουργούν 

πιεστικές συνθήκες εργασίας) 

Πηγή: Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
balance of demand and supply of professions 2016 
 

Πηγή: www.careergatetest.com 
 

http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/


επαγγέλματα του αύριο 

6. Τομέας Εμπορίου και Δημοσίων Σχέσεων 
 

λιανικό εμπόριο (μέτρια απορροφητικότητα) 
ειδικευμένοι πωλητές (βρίσκουν  επαγγελματικές διεξόδους) 

πωλητές, υπάλληλοι, αποθηκάριοι (καθεστώς προσωρινής ή μερικής 
απασχόλησης στις χαμηλές βαθμίδες) 

στελέχη δημοσίων σχέσεων (ικανοποιητικές συνθήκες μόνο για έμπειρους) 

Πηγή: Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
balance of demand and supply of professions 2016 
 

Πηγή: www.careergatetest.com 
 

http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/


επαγγέλματα του αύριο 

7. Νομικά Επαγγέλματα 
 

δικηγόροι (υψηλός κορεσμός) 
νομικοί σύμβουλοι (σχετικά καλή κατάσταση στους τομείς εμπορικού, 

ναυτιλιακού, ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς στις εφαρμογές των νέων 
τεχνολογιών) 

δικαστές, εισαγγελείς (διασφαλισμένο επαγγελματικό μέλλον, υψηλό κύρος 
και ικανοποιητικές αποδοχές) 

Πηγή: Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
balance of demand and supply of professions 2016 
 

Πηγή: www.careergatetest.com 
 

http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/


επαγγέλματα του αύριο 

8. Επαγγέλματα Μεταφορών και Ναυτιλίας  
 

όλα τα ναυτιλιακά επαγγέλματα (θετική εικόνα, παρ’ όλη την διεθνή 
οικονομική κρίση από την αλματώδη αύξηση των καυσίμων που πλήττει 

άμεσα τουριστικούς προορισμούς όπως η Ελλάδα) 
πιλότοι, ιπτάμενοι φροντιστές (σημάδια κορεσμού, σε αντίθεση με χώρες 

όπως λχ. η Τουρκία, η Κύπρος, χώρες Μέσης Ανατολής και Ε.Ε.) 
εμποροπλοίαρχοι, μηχανικοί εμπορικού ναυτικού (πολύ καλές 

προοπτικές, δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει άνεργος ένας απόφοιτος 
της σχολής) 

Πηγή: Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
balance of demand and supply of professions 2016 
 

Πηγή: www.careergatetest.com 
 

http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/


επαγγέλματα του αύριο 

9. Τουριστικά Επαγγέλματα  
 

όλα τα τουριστικά επαγγέλματα (θετική προοπτική) 
επισιτιστικά επαγγέλματα, μάγειρας, ζαχαροπλάστης (ικανοποιητική 

απορροφητικότητά) 

Πηγή: Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
balance of demand and supply of professions 2016 
 

Πηγή: www.careergatetest.com 
 

http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/


επαγγέλματα του αύριο 

10.  Αθλητικά Επαγγέλματα  
 

γυμναστές (κάμψη απορροφητικότητας)  
προπονητές (αμφίρροπη εικόνα, σε ορισμένα αθλήματα, όπως τένις, ιππασία, 

ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κλπ υπάρχουν επαγγελματικές διέξοδοι) 
φύλακες ασφαλείας (μεγάλη αύξηση της απορροφητικότητας λόγω αύξησης 

της παραβατικότητας) 

Πηγή: Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
balance of demand and supply of professions 2016 
 

Πηγή: www.careergatetest.com 
 

http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/


επαγγέλματα του αύριο 

11. Κλάδος Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας  
 

δημοσιογράφοι, αθλητικογράφοι (τραγική κατάσταση, εξαιρετικά 
δυσάρεστες συνθήκες) 

Πηγή: Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
balance of demand and supply of professions 2016 
 

Πηγή: www.careergatetest.com 
 

http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/


επαγγέλματα του αύριο 

12.  Κλάδοι Καλών Τεχνών 
 

ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι (έντονα αρνητική εικόνα) 
χορευτές, μουσικοί (περιοδική απασχόληση) 

τεχνολόγοι μουσικής, τεχνολόγοι γραφικών τεχνών (σχετικά καλύτερες 
επαγγελματικές προοπτικές) 

γραφίστες, διακοσμητές (σοβαρή κάμψη της αγοράς, οφείλεται στην κρίση 
αλλά και στην πληθώρα αποφοίτων από διάφορες σχολές) 

κομμωτές (μεγάλος αριθμός αποφοίτων από διάφορες σχολές) 

Πηγή: Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
balance of demand and supply of professions 2016 
 

Πηγή: www.careergatetest.com 
 

http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/


επαγγέλματα του αύριο 

13. Κλάδος Υγείας και Πρόνοιας 
 

ιατροί (προοπτικές χειροτερεύουν, διέξοδοι σε χώρες όπως η Μ. Βρετανία, η 
Γερμανία, κλπ., όπου υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας) 

 ψυχίατροι, πλαστικοί χειρουργοί, ακτινολόγοι και ασχολούμενοι με 
εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας (σχετικά καλύτερη κατάσταση) 

οδοντίατροι, γναθοχειρουργοί, ορθοδοντικοί (ιδιαίτερα αρνητική εικόνα) 
νοσηλευτές, νοσοκόμοι, τεχνολόγοι-ακτινολόγοι, χειριστές ιατρικών 

μηχανημάτων, κοινωνικοί λειτουργοί, αισθητικοί (ικανοποιητικές 
εργασιακές προοπτικές) 

διαιτολόγοι, διατροφολόγοι (πτωτική τάση) 
ψυχολόγοι (αρνητική εξέλιξη, πληθώρα αποφοίτων τα τελευταία χρόνια) 

φυσιοθεραπευτές (κάμψη απορροφητικότητας, παράνομος ανταγωνισμός 
μεταναστών που απασχολούνται στην παραοικονομία) 

Πηγή: Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
balance of demand and supply of professions 2016 
 

Πηγή: www.careergatetest.com 
 

http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/
http://www.careergatetest.com/


επαγγέλματα του αύριο 

14. Τομείς Εκπαίδευσης και Θεωρητικών Επιστημών  
 

φιλόλογοι, θεολόγοι, ιστορικοί, αρχαιολόγοι, δάσκαλοι, παιδαγωγικά 
επαγγέλματα (πολύ αρνητικές προοπτικές) 

λαογράφοι, ανθρωπολόγοι (έντονα αρνητική τάση) 
κοινωνιολόγοι, διεθνείς σπουδές, πολιτικές επιστήμες, εθνολόγοι, 

γεωγράφοι (αρνητικές προοπτικές) 
ειδικοί για ΑΜΕΑ (ικανοποιητική επαγγελματική απορροφητικότητα) 
νηπιαγωγοί (ζοφερές προβλέψεις για το μέλλον, μεγάλος αριθμός 

αποφοίτων, υψηλή υπογεννητικότητα) 
  

οι απόφοιτοι των θεωρητικών σπουδών, μπορούν πολύ πιο εύκολα απ’ ότι οι 
ομόλογοί τους σε  στενές τεχνοκρατικές ειδικότητες να μεταστραφούν σε 

άλλα επαγγέλματα, όπως αυτά των δημοσίων σχέσεων, του τουρισμού, της 
διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών επαγγελμάτων, κλπ. γιατί οι θεωρητικές 

σπουδές παρέχουν το αναγκαίο υπόβαθρο γνώσης όπου μπορούν να 
στηριχθούν άλλες εξειδικευμένες δεξιότητες, «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν» 

Πηγή: Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
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επαγγέλματα του αύριο 

15. Μαθηματικοί και Φυσικοί 
 

σταθερά θετική εικόνα με δεδομένο ότι οι ειδικότητες αυτές έχουν ευρείες 
εργασιακές διεξόδους σε διάφορους κλάδους, εκτός απ’ αυτόν της 

εκπαίδευσης, όπου υπάρχει μεγάλος κορεσμός. Οι απόφοιτοι από συναφείς 
σχολές δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ανεργίας, ιδιαίτερα αν 

προσέξουν την επιλογή της μετεκπαίδευσης τους. 
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επαγγέλματα του αύριο 

16. Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές 
 

Στρέφονται πολλά νέα παιδιά τα τελευταία χρόνια, λόγω της σιγουριάς της 
μονιμότητας που διασφαλίζει η αποφοίτηση απ’ αυτές τις σχολές.  

Απαιτείται ομαλό ταίριασμα της προσωπικότητας του υποψηφίου με το 
συγκεκριμένο επάγγελμα. 
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επαγγέλματα του αύριο 

17. Εκκλησιαστικά Επαγγέλματα  
 

απόφοιτοι θεολογικών σχολών (σοβαρό πρόβλημα επαγγελματικής 
αποκατάστασης) 

ιερατικό επάγγελμα (διασφαλίζει εργασιακή μονιμότητα). Η ταύτιση της 
προσωπικότητας με το επάγγελμα-λειτούργημα του ιερέα, είναι προφανές ότι 

θα πρέπει να αποτελεί και το απόλυτα κυρίαρχο κριτήριο για μια τέτοια 
επιλογή. 
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επαγγέλματα του αύριο 

Πίνακες επαγγελμάτων με θετικές ή 
αρνητικές προοπτικές στην αγορά 

εργασίας την επόμενη 10ετία, 
σύμφωνα με την ετήσια κυλιόμενη 

έρευνα του μοντέλου  
«Ισοζυγίου  ζήτησης & προσφοράς 

επαγγελμάτων» 
 

Η έρευνα παρακολουθεί 700 περίπου επαγγέλματα που ταξινομούνται σε 17 μεγάλες ομάδες και 
υποομάδες και αξιοποιούνται από το αυτοματοποιημένο τεστ επαγγελματικού 

προσανατολισμού Career Gate Test K.17 

 Πηγή: Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
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επαγγέλματα με θετικές προοπτικές 

Λογοθεραπευτής 

Φυσιοθεραπευτής 

Ιατρικός επισκέπτης 

Γεωπόνος 

Τεχνολόγος- Ζωοτεχνικός 

Κτηνίατρος 

Ιχθυολόγος 

Ποτοποιός 

Οινολόγος 

Μάγειρας 

Ζαχαροπλάστης 

Κομμωτής 

Επιπλοποιός 

Ξυλουργός 

Ηλεκτρολόγος 

Ηλεκτροτεχνίτης 

Ψυκτικός 

Ιδιωτικός αστυνομικός ασφαλείας 

Φύλακας ασφάλειας 

Κηπουρός 

Επαγγελματίας οδηγός 

Χειριστής βαρέων οχημάτων και κλαρκ 

Παρκαδόρος 

Διανομέας εμπορευμάτων  

Διανομέας έτοιμου φαγητού 

Φορτοεκφορτωτής 

Οικιακός βοηθός 

Πληροφορικός 

Πληροφορικός-Μηχανικός 

Πληροφορικός-Τηλεπικοινωνιών 

Πληροφορικός Ψηφιακής Εικόνας 

Πληροφορικός-Οικονομολόγος 
Οικονομολόγος διοίκησης ή πωλήσεων ( marketing) 

Στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων 

Στέλεχος δημοσίων σχέσεων 

Πωλητής 

Φοροτεχνικός 

Ορκωτός Ελεγκτής 

Εμποροπλοίαρχος 

Μηχανικός εμπορικού ναυτικού 

Μηχανολόγος-Μηχανικός 

Πολιτικός Μηχανικός-Οικονομολόγος 

Αρχιτέκτονας-Μηχανικός 

Μηχανολόγος διοίκησης 

Γεωπόνος 

Τεχνικός εναλλακτικής γεωπονίας 

Ζωοτεχνικός, Τεχνολόγος τροφίμων 

Ελεγκτής ποιότητας 

Τεχνολόγος ενέργειας 

Τεχνολόγος-ακτινολογίας ή ιατρικών εργαστηρίων 

Κοινωνικός Λειτουργός 

Ειδικός για ΑΜΕΑ 

Νοσηλευτής 

Αισθητικός 

 



επαγγέλματα με αρνητικές προοπτικές 

 

Αρχιτέκτονας 

Πολιτικός Μηχανικός 

Υδραυλικός 

Φιλόλογος 

Θεολόγος 

Ιστορικός 

Αρχαιολόγος 

Γεωγράφος 

Λαογράφος 

Ανθρωπολόγος 

Γυμναστής 

Προπονητής αθλημάτων 

Νηπιαγωγός 

Ηθοποιός 

Μουσικός 

Σκηνοθέτης 

Ζωγράφος 

Γλύπτης 

Γραφίστας 

Διακοσμητής 

Ενδυματολόγος 

Μακιγιέρ 

Εικονολήπτης 

Ηχολήπτης 

Παραγωγός ραδιοφώνου 

 

 

 

Γιατρός 

Οδοντίατρος 

Φαρμακοποιός 

Βιολόγος 

Χημικός 

Γενετιστής 

Ορθοδοντικός 

Διαιτολόγος 

Διατροφολόγος 

Αεροναυπηγός 

Ασφαλιστής 

Χρηματιστής 

Τραπεζικός υπάλληλος 

Πιλότος 

Ιπτάμενος φροντιστής 

Αστρονόμος 

Σεισμολόγος 

Τεχνολόγος- Κλωστοϋφαντουργός 

Δικηγόρος 

Δημοσιογράφος  

Ψυχολόγος 

Πολιτικός Επιστήμονας 

Κοινωνιολόγος 

Διεθνολόγος 

Δάσκαλος 



10 επαγγέλματα που δεν υπήρχαν 

5 χρόνια πριν 

10. Digital Marketing Specialist 
Σχετικές σπουδές: marketing, πληροφορική 

 

9. Social Media Manager 
Σχετικές σπουδές: επικοινωνία, marketing, πληροφορική 

 

8. Green Deal Assessor 
Σχετικές σπουδές: ενέργεια, γεωλογία, γεωπονία, πολυτεχνείο 

 

7. Blogger 
Σχετικές σπουδές: δημοσιογραφία, πληροφορική 

 

6. SEO Specialist 
Σχετικές σπουδές: marketing, πληροφορική 

 



10 επαγγέλματα που δεν υπήρχαν 

5 χρόνια πριν 

5. App Developer / Designer 
Σχετικές σπουδές: marketing, μαθηματικά, πληροφορική 

 

4. Big Data Analyst 
Σχετικές σπουδές: στατιστική, μαθηματικά, οικονομικά, πληροφορική 

 

3. Offshore Windfarm Engineer 
Σχετικές σπουδές: ενέργεια, γεωλογία, πολυτεχνείο 

 

2. Market Research Data Miner 
Σχετικές σπουδές: στατιστική, μαθηματικά, οικονομικά, πληροφορική 

 

1. Cloud Services Specialist 
Σχετικές σπουδές: μαθηματικά, πληροφορική 

 



20 επαγγέλματα του αύριο 

 
Η μελέτη παρουσίασε 20 επαγγέλματα, που ενδέχεται 

να θεωρούνται συνηθισμένα το 2020 ή το 2030 
σήμερα όμως ακούγονται σαν σενάριο επιστημονικής 

φαντασίας. 

 

Πηγή: Βρετανικό Υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων  
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20. Κατασκευαστές 
μελών ανθρώπινου 

σώματος 
Η τεχνολογία θα προχωρήσει αρκετά ώστε να 
δημιουργούνται ζωντανά ανθρώπινα μέλη με 

αποτέλεσμα να υπάρξει ανάγκη 
κατασκευαστών μελών του σώματος, 

καταστήματα που θα τα πωλούν και θα τα 
επισκευάζουν 

 
 
 

19. Νανο-γιατροί 
Πρόοδοι στον τομέα της νανοτεχνολογίας για 
τη δημιουργία υπο-ατομικών συσκευών και 
θεραπειών είναι πολύ πιθανόν να φέρουν 

αλλαγές στην προσωπική περίθαλψη και έτσι 
θα χρειαστεί μια νέα γενιά νανο-ειδικών 
ιατρικής που θα διαχειρίζονται τις νέες 

θεραπείες 
 

20 επαγγέλματα του αύριο 
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18. Αγρότες γενετικά 
τροποποιημένων 

τροφίμων 
Οι αγρότες νέας γενιάς θα καλλιεργούν φυτά 
και θα εκτρέφουν ζώα που θα είναι γενετικά 

τροποποιημένα έτσι ώστε να παράγουν 
περισσότερη τροφή και να περιέχουν θρεπτικές 

πρωτεΐνες 
 
 

17. Διαχειριστές/ 
σύμβουλοι 

ηλικιωμένων 
Θα χρειαζόμαστε ειδικούς οι οποίοι θα 

διαχειρίζονται την υγεία και τις ανάγκες του 
πληθυσμού ηλικιωμένων. Θα μπορούν να 

χρησιμοποιούν μια σειρά από νέες θεραπείες 
φαρμάκων, ψυχικής υγείας και εκγύμνασης 

20 επαγγέλματα του αύριο 
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20 επαγγέλματα του αύριο 
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16. Χειρουργοί 
αύξησης της μνήμης 
Χειρουργοί θα μπορούν να προσθέσουν 
επιπλέον μνήμη σε ανθρώπους και να 

βοηθήσουν αυτούς που είναι υπερβολικά 
εκτεθειμένοι σε πληροφορίες και χρειάζονται 
περισσότερη μνήμη για να αποθηκεύουν την 

ενέργεια 
 

15. Ηθικιστές της Νέας 
επιστήμης 

Καθώς η επιστημονική πρόοδος επιταχύνεται σε 
τομείς όπως η κλωνοποίηση, ενδέχεται να 
χρειαστεί μια νέα γενιά ανθρώπων που θα 

καταλαβαίνουν την επιστήμη και θα βοηθούν 
την κοινωνία να κάνει ηθικές επιλογές εξέλιξης. 

Δεν θα είναι πια ζήτημα το αν μπορούμε να 
κάνουμε κάτι αλλά αν πρέπει 

 
 
 

http://fastfuture.com/
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14. Διαστημικοί 
πιλότοι, τουριστικοί 

ξεναγοί και 
αρχιτέκτονες 

Με εταιρείες ήδη πολλά υποσχόμενες στον 
τουριστικό χώρο, θα χρειαστούμε πιλότους και 

ξεναγούς του διαστήματος καθώς και 
αρχιτέκτονες που θα σχεδιάζουν που θα ζούμε 
και θα εργαζόμαστε. Τρέχοντα έργα στο SICSA 
(Πανεπιστήμιο του Χιούστον) περιλαμβάνουν 
ένα θερμοκήπιο στον Άρη, σεληνιακά φυλάκια 

και οχήματα εξερεύνησης του διαστήματος 
 
 

13. Κάθετοι αγρότες 
Κάθετα αγροκτήματα, σε ουρανοξύστες στο 
κέντρο πόλεων = αναμένεται να αυξηθούν 

εντυπωσιακά ως το 2020 
 
 

http://fastfuture.com/
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12. Ειδικοί αντιστροφής 
της κλιματικής αλλαγής 

Όσο αυξάνονται οι συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής, θα χρειαστούν μηχανικοί – επιστήμονες 
για να συμβάλουν στη μείωση ή ανατροπή των 
αποτελεσμάτων. Το φάσμα των επιστημών και 

τεχνολογιών που χρησιμοποιούν θα 
περιλαμβάνει, ενδεχομένως, τη συμπλήρωση των 

ωκεανών με ρινίσματα σιδήρου και την 
τοποθέτηση γιγαντιαίων ομπρελών που θα 

εκτρέπουν τις ακτίνες του ήλιου 
 

11. Εφαρμοστές 
καραντίνας 

Εάν ένας θανατηφόρος ιός αρχίσει να 
εξαπλώνεται ταχέως, λίγες χώρες, και λίγοι 

άνθρωποι, θα είναι έτοιμοι. Οι νοσοκόμες δεν θα 
επαρκούν. Καθώς τα ποσοστά θνησιμότητας θα 

αυξάνονται και οι πόλεις θα κλείνουν, κάποιος θα 
αναλαμβάνει τη φύλαξη των πυλών 

 

http://fastfuture.com/
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10. Αστυνομία 
καιρικών μετατροπών 

Η κλοπή σύννεφων για να δημιουργηθεί βροχή, 
είναι κάτι που ήδη συμβαίνει και στο μέλλον θα 

χρειάζονται ειδικά σώματα που θα 
προστατεύουν τα σύννεφα και θα ελέγχουν 

ποιος έχει δικαίωμα να ψεκάσει με ιωδίδια (τα 
ιωδίδια με την πάροδο του χρόνου υφίστανται 
σε περιορισμένη έκταση διάσπαση, κατά την 
οποία ελευθερώνεται ιώδιο) αργύρου για να 

προκαλέσει βροχή. 
 
 

9. Εικονικοί δικηγόροι 
Όσο περισσότερο επικοινωνούμε online, τόσο 

θα αυξάνεται η ανάγκη για ειδικούς δικηγόρους 
που θα επιλύουν διαφορές μεταξύ ατόμων από 

διαφορετικές χώρες με διαφορετικά νομικά 
συστήματα 

http://fastfuture.com/
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8. Εικονικοί 
διαχειριστές / 

ψηφιακοί καθηγητές 
Ευφυή είδωλα ή χαρακτήρες υπολογιστών 

(avatar) ενδέχεται να βοηθούν ή ακόμα και να 
αντικαταστήσουν τους εκπαιδευτικούς στις 

τάξεις 
 
 
 

7. Κατασκευαστές 
εναλλακτικών 

οχημάτων 
Θα χρειαστούμε σχεδιαστές και κατασκευαστές 

της επόμενης γενιάς μέσων μεταφοράς, 
χρησιμοποιώντας εναλλακτικά υλικά και 

καύσιμα 

http://fastfuture.com/
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6. Προσωπικοί 
παρουσιαστές ειδήσεων 

Καθώς το τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό και 
διαδικτυακό περιεχόμενο γίνεται όλο και 

περισσότερο εξατομικευμένο, θα υπάρχουν 
θέσεις εργασίας για ανθρώπους που θα 

εργάζονται με παραγωγούς και διαφημιστές ώστε 
να δημιουργούν ειδήσεις και θέματα ανάλογα με 

τα προσωπικά ενδιαφέροντα του καθενός. Η 
εξατομίκευση θα γίνεται από ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές ενώ η παρουσίαση των ειδήσεων θα 
γίνεται από ανθρώπους 

 

5. Καθαρίστριες 
δεδομένων 

Καθώς αυξάνονται τα ηλεκτρονικά δεδομένα και 
οι πληροφορίες για τον καθένα μας, θα 
χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια ειδικές 

καθαρίστριες - ές που θα ξεφορτώνεται με 
ασφάλεια ό,τι δεν χρειαζόμαστε 

http://fastfuture.com/
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4. Οικιακή 
ηλεκτρονική βοηθός 
Οι ηλεκτρονικές βοηθοί θα μας βοηθούν να 
οργανώνουμε την ηλεκτρονική ζωή μας, θα 
οργανώνουν τα email μας, θα εξασφαλίζουν 

την σωστή αποθήκευση των προφίλ, των 
δεδομένων και των passwords μας 

 
 
 
 

3. Ψυχολόγοι 
κοινωνικής δικτύωσης 
Ενδεχομένως να χρειαστούμε εργαζόμενους 
που θα αναλάβουν ανθρώπους που έχουν 

υποστεί τραύματα ή έχουν μπει στο περιθώριο 
της κοινωνικής δικτύωσης 

 

http://fastfuture.com/
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Πηγή: http://fastfuture.com 
 

2. Προσωπικοί 
μάνατζερ 

Αυτή η δουλειά θα είναι προέκταση του ρόλου 
που σήμερα παίζουν οι στυλίστες και οι 

μάνατζερς των διασημοτήτων. Θα είναι ο 
υπεύθυνος για την δημιουργία της προσωπικής 

μας «μάρκας» χρησιμοποιώντας κοινωνική 
δικτύωση και άλλα μέσα 

 
 
 
 
 

1. Χρηματιστές χρόνου 
Ο χρόνος πάντα ήταν χρήμα και υπάρχουν ήδη 

άνθρωποι που αναλαμβάνουν διαχείριση 
χρόνου. Στο μέλλον, ενδεχομένως να 

προκύψουν και αγορές όπου ο χρόνος θα 
διαπραγματεύεται ως εναλλακτική νομισματική 

μονάδα 
 
 

http://fastfuture.com/




Συνδυασμοί γνώσεων 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 

 

Γεωπονία + Marketing 

Τεχνολόγος + Management 

Μηχανολόγος + Πληροφορική 

Πολιτικός Μηχανικός + Οικονομικά 

Πληροφορική + Στατιστική 





 

 

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 
Ποιος είμαι, τι θέλω, τι μπορώ να 

κάνω… 
 

Κλίσεις, προτιμήσεις, ταλέντα, 
ικανότητες, δεξιότητες, επιδόσεις 

 

Σύμβουλοι σταδιοδρομίας, τεστ 
επαγγελματικού προσανατολισμού 



 

 

ΕΡΕΥΝΑ 
Αγορά εργασίας, περιβάλλον, 

προοπτικές επαγγελμάτων 
 

Βαθμός ταύτισης επαγγέλματος με 
προσωπικότητα υποψήφιου 

 

Επηρεασμοί οικογενειακού 
περιβάλλοντος 



 

 

ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 
Άτομα με υψηλές επιδόσεις και ισχυρή θέληση, μπορούν να επιλέγουν 

από ευρύτερο πεδίο επαγγελμάτων που τους ταιριάζουν, ακόμη και 
επαγγέλματα με αρνητικές προοπτικές.  

Αντίθετα, άτομα με χαμηλές επιδόσεις χωρίς σοβαρές ελπίδες 
βελτίωσής τους και αδύναμη θέληση, είναι προτιμότερο να 

στρέφονται σε σπουδές και επαγγέλματα που κατ’ αρχήν τους 
ταιριάζουν και κατά δεύτερο λόγο έχουν διαπιστωμένες καλές 

προοπτικές στην αγορά εργασίας 

Θ. Κατσανέβας: ’’Ο χρυσός κανόνας για τις επιλογές σταδιοδρομίας’’, εκδόσεις Πατάκη  



 

 

ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 
Όσο υψηλότερες είναι οι ικανότητες, οι 

μαθησιακές επιδόσεις και η θέληση 
ενός ατόμου, τόσο ευρύτερη μπορεί 
να είναι η δυνατότητα (το «ρίσκο») 

επιλογής επαγγελμάτων με αρνητικές 
προοπτικές στην αγορά εργασίας 

Θ. Κατσανέβας: ’’Ο χρυσός κανόνας για τις επιλογές σταδιοδρομίας’’, εκδόσεις Πατάκη  



 

 

ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 
Απέφυγε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ επαγγέλματα 

αταίριαστα με τον χαρακτήρα σου 

Θ. Κατσανέβας: ’’Ο χρυσός κανόνας για τις επιλογές σταδιοδρομίας’’, εκδόσεις Πατάκη  



 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Δεν χρειάζεται να μετανιώνουμε για 

πράγματα που ΔΕΝ διορθώνονται 

 

Δεν χρειάζεται να μετανιώνουμε για 
πράγματα που διορθώνονται 

Παράφραση από ρητό του Κομφούκιου 
Κομφούκιος: Κινέζος διανοητής και φιλόσοφος, 551 – 479 π.Χ 



ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 

 

ΤΙ ΘΕΛΩ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

ΤΙ ΜΠΟΡΩ 

 

ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 

 

ΤΙ ΜΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΔΙΚΗ ΜΟΥ 



FUTURE 


