Τουρισμός: Υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει 220.000
θέσεις εργασίας την επόμενη δεκαετία. Παρά το αρνητικό
στοιχείο της εποχικότητας υπάρχουν σημαντικές προοπτικές
σε επαγγέλματα όπως :









Υπεύθυνος οργάνωσης δραστηριοτήτων στις διάφορες
μορφές τουρισμού (ιατρικός, θρησκευτικός, αθλητικός,
περιπατητικός, αρχαιολογικός, εναλλακτικός).
Υπεύθυνος καταλύματος ή ταξιδιωτικού πρακτορείου.
Ξεναγός σε ιστορικά αξιοθέατα ή και ενάλιες
αρχαιότητες.
Υπεύθυνος πολιτιστικών εκδηλώσεων για την
οργάνωση εκθέσεων, παραστάσεων κ.λπ.
Υπεύθυνος εμπορίου εξειδικευμένων ειδών που
αφορούν στο βουνό ή στη θάλασσα.
Σεφ, διευθυντής τροφίμων και ποτών.
Στέλεχος διαδικτυακού τουριστικού marketing.

Υγεία: Σύμφωνα με την Καθημερινή, παραμένει κλάδος με
ζήτηση, καθώς η γήρανση του πληθυσμού, αλλά και η
αύξηση του προσδόκιμου ζωής ενδεχομένως να φέρουν
αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο. Μελέτες κάνουν λόγο
για δημιουργία 2 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας
πανευρωπαϊκά τα επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ επαγγέλματα με ζήτηση στο
μέλλον είναι τα ακόλουθα:







Χημικός με ειδίκευση στην έρευνα και την παραγωγή
φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων.
Ιατρός κλινικός γενετιστής.
Κλινικός παθολογοανατόμος.
Φαρμακοποιός - φαρμακολόγος ή κλινικός
φαρμακοποιός.
Υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας.
Μοριακός βιολόγος.






Ιατρός επείγουσας ιατρικής.
Ψυχολόγος με ειδίκευση στην κοινωνική κλινική
ψυχολογία των εξαρτήσεων.
Νοσηλευτής γηριατρικής.
Πληροφορικός της υγείας.

Ενέργεια και πράσινη τεχνολογία: Το γεγονός ότι θα
ιδρυθεί πανεπιστημιακό τμήμα για την έρευνα κοιτασμάτων
πετρελαίου καταδεικνύει τις προοπτικές που έχει ο κλάδος
της ενέργειας, άποψη που ενδυναμώνεται ακόμη
περισσότερο και από τον φυσικό πλούτο που έχει η Ελλάδα
και των προοπτικών των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Επαγγέλματα που θα μπορούσαν να έχουν μεγάλη
ανάπτυξη:












Ενεργειακός μελετητής.
Εξειδικευμένο στέλεχος σε τεχνολογίες ΑΠΕ.
Εξειδικευμένο στέλεχος σε συστήματα ηλεκτρικής
ενέργειας.
Τεχνικός αυτοματισμών.
Τεχνικός φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Σύμβουλος ενεργειακών επενδύσεων.
Εξειδικευμένο στέλεχος σε θέματα εξοικονόμησης
ενέργειας.
Εξειδικευμένο στέλεχος στον βιοκλιματικό σχεδιασμό
και στις κτιριακές εφαρμογές.
Εξειδικευμένο στέλεχος σε συστήματα - δίκτυα αερίων.
Εξειδικευμένο στέλεχος σε θέματα προστασίας
περιβάλλοντος.
Τεχνικός αιολικών συστημάτων.

Μεταποίηση: Τρόφιμα και δομικά υλικά
Ο κλάδος τροφίμων άντεξε στην κρίση και αποτελεί σταθερά
ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της ελληνικής

μεταποίησης και έναν από τους βασικούς κινητήριους
μοχλούς της ελληνικής οικονομίας. Μπορεί στον τομέα αυτό
την κατάσταση να παραμένει σκιώδης και οι μισθοί να έχουν
δεχθεί ισχυρό πλήγμα και στην παρούσα φάση δεν υπάρχει
κάτι βέβαιο για ανάπτυξη του κλάδου.
Αλλος τομέας μεταποίησης είναι τα δομικά υλικά, καθώς
υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων, αριθμός
επιχειρήσεων και ισχυρή εξωστρέφεια. Τομείς με καλές
προοπτικές χαρακτηρίζονται, επίσης, τόσο ο τομέας του
μετάλλου όσο και η ξυλουργική.
Θέσεις εργασίας:













Διευθυντής μονάδας βιομηχανίας.
Υπεύθυνος μηχανημάτων και εργοστασίου.
Χειριστής μηχανημάτων.
Υπεύθυνος ανάπτυξης της παραγωγικής διαδικασίας.
Υπεύθυνος εφοδιαστικής αλυσίδας.
Διευθυντής τμήματος εξαγωγών.
Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας
Τροφίμων.
Επιστήμονας έρευνας.
Μηχανικός Υποδομών.
Εξειδικευμένο στέλεχος Περιβαλλοντικής Προστασίας.
Μηχανικός Τεχνολογίας Μεταλλικών Υλικών.
Τεχνίτης κατασκευών αλουμινίου – μετάλλου.

Ναυτιλία: Ο κλάδος, παρά την κρίση, χαρακτηρίζεται από
σταθερή αύξηση στη δημιουργία νέων θέσεων, οι οποίες
είναι υψηλής ειδίκευσης και αντίστοιχα υψηλών αμοιβών,
αλλά ο αριθμός τους δεν είναι πολύ μεγάλος ακόμη. Μεγάλο
στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί η ανάδειξη του Πειραιά σε
«ναυτιλιακό κέντρο»
Θέσεις:












Στέλεχος ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Πράκτορας πλοίων.
Ναυτιλιακός δικηγόρος - νομικός σύμβουλος.
Ναυλομεσίτης.
Υπεύθυνος λογιστηρίου.
Εκμισθωτής μεταφορικών μέσων για υδάτινες
μεταφορές.
Τροφοδότης πλοίων.
Υπεύθυνος marketing και επικοινωνίας.
Νηογνώμονας.
Σχεδιαστής μηχανών πλοίων.

Γεωργία: Δέκα ειδικότητες για έναν ανερχόμενο κλάδο. Η
τάση επιστροφής στην περιφέρεια είναι γεγονός και θα
συνεχιστεί. Σε μια αγορά εργασίας στην οποία από το 2008
έως το 2013 χάθηκε το 23,4% των θέσεων εργασίας, η
«απώλεια» στη γεωργία ήταν μόνο 7,4%, μικρότερη κάθε
άλλου κλάδου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Μάλιστα καταγράφεται και άνοδος 3,7% στους
αυτοαπασχολούμενους στον κλάδο και 8,5% στους
μισθωτούς.
Χαρακτηριστικά προτεινόμενες θέσεις:











Γεωπόνος.
Στέλεχος εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας.
Μηχανικός υποδομών και συντήρησης.
Τεχνολόγος τροφίμων, οινοποιίας.
Βιοτεχνολόγος.
Υπηρεσίες Βιολογικής Οικολογικής Γεωργίας.
Υπηρεσίες Θερμοκηπίων.
Τεχνικός Αρδεύσεων.
Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων.
Τεχνικός Πτηνοτροφίας - Αναπαραγωγής Αγροτικών
ζώων.

Ψηφιακή τεχνολογία και επικοινωνίες – ηλεκτρονικό
εμπόριο: Είναι ο κλάδος που αντέχει καλύτερα από
οποιονδήποτε άλλο στην κρίση, παρουσιάζοντας μεγάλες
προοπτικές ανάπτυξης. Συνήθως υπάρχουν πάρα πολλές
αγγελίες για θέσεις εργασίας, ενώ, συχνά πυκνά κολοσσοί
του κλάδου θα αναζητήσουν υπαλλήλους για
συγκεκριμένους τομείς και νέα προγράμματα.
Ο κατάλογος με τα επαγγέλματα:












Ειδικός ανάπτυξης εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας.
Προγραμματιστής
Ειδικός ανάπτυξης λογισμικού.
Αναλυτής συστημάτων
Σχεδιαστής ή μηχανικός δικτύων
Υπεύθυνος Διαδικτύου
Σχεδιαστής ενοποιημένων συστημάτων.
Υπεύθυνος ποιότητας ή ασφάλειας πληροφοριακών
συστημάτων και δικτύων
Διαχειριστής βάσεων δεδομένων και κέντρων
δεδομένων.
Μηχανικός υλικού (hardware engineer)
Ειδικός εφαρμογής ελέγχων στην ανάπτυξη λογισμικού
και την εγκατάσταση υλικού.

