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EΠΙΒΙΩΣΗ – ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 Η ανάγκη της επιβίωσης, μας κάνει όλους να αναθεωρούμε όχι μόνο 

τον τρόπο ζωής μας, αλλά και τις εργασίες μας, ενώ κάποιοι από 

εμάς ψάχνουν  νέους επαγγελματικούς προσανατολισμούς 

 

 Tο νέο περιβάλλον το οποίο προκύπτει με την οικονομική ύφεση 

είναι πιο ανταγωνιστικό και πιο απαιτητικό για αυτό και εμείς σαν 

κράτος θα πρέπει να προετοιμάσουμε τους δικούς μας νέους 

ανθρώπους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτές και η στροφή 

στη γνώση θεωρείται το καλύτερο αντίδοτο 

       



ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΝΕΡΓΙΑ – ΜΕΛΛΟΝ  
      

      Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος διαθέτει υψηλό μορφωτικό 
επίπεδο, πολλοί συνάνθρωποι μας είναι τα θύματα της ανεργίας  
αλλά και της κρίσης γενικότερα. Αυτοί που υποφέρουν 
περισσότερο από την οικονομική κρίση είναι οι νέοι άνθρωποι, 
ηλικίας 18-40 ετών. H Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση 
στην ΕΕ σε σχέση με τα ποσοστά ανεργίας, από 15,7 % το 2015 σε 
11,6% τον Ιούλιο του 2016 σύμφωνα με τη Eurostat, τη στατιστική 
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη όμως η Κύπρος έχει το 
6ο μεγαλύτερο ποσοστό στην ΕΕ, με 46.000 καταγεγραμμένους 
ανέργους (8.000 εκ των οποίων ηλικίας κάτω των 25 ετών). Αυτό 
σημαίνει ότι το μέλλον είναι αβέβαιο και αρκετά δύσκολο. Το 
ίδιο απογοητευτικό φαινόμενο επικρατεί και στους μισθούς.                          

                                                                                                        Eurostat 



ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΝΕΡΓΙΑ – ΜΕΛΛΟΝ  
       

       Πάνω από ένας στους τέσσερις νέους, ηλικίας 20-24 ετών στην   

Ελλάδα (26,1%), δεν έχει απασχόληση, ούτε βρίσκεται σε 

πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, σύμφωνα με τα τελευταία 

στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Το ποσοστό αυτό 

κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη υψηλότερη θέση στην ΕΕ, μετά 

την Ιταλία (31,1%), ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται η Κροατία και η 

Ρουμανία (24,1%) και ακολουθούν η Βουλγαρία (24%), η Ισπανία και 

η Κύπρος (22,2%).                                                                                  Eurostat 



 ΜΕΛΛΟΝ  

Έρευνες του ομίλου Boston Consulting Group και του Πανεπιστημίου 

της Οξφόρδης έδειξαν ότι: 

 σε μια δεκαετία περίπου από σήμερα το 25% των θέσεων 

εργασίας  θα έχει αντικατασταθεί από ρομπότ ή από έξυπνα 

λογισμικά    

 στα επόμενα 20 χρόνια θα έχει χαθεί το 35% των θέσεων 

εργασίας στη Βρετανία, καθώς θα έχουν εκτοπισθεί από τον 

αυτοματισμό 

 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΛΛΟΝ 

     Ευοίωνες διαγράφονται οι προοπτικές απασχόλησης 

και κατάρτισης την περίοδο 2015 – 2020, σε όλα τα 

στάδια εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου, από την 

κατασκευή υποδομών, μέχρι και το δίκτυο αγωγών 

μεταφοράς φυσικού αερίου και της λειτουργίας του.        

 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΛΛΟΝ 

 Σε πρώτη  ζήτηση τα χρηματοοικονομικά  - η κάθοδος μεγάλων ξένων 
      εταιρειών στον τόπο μας, θα βοηθήσει πολλούς πτυχιούχους να        
      βρουν δουλειά με ανέλιξη. Σημαντικό να γνωρίζουν ξένες γλώσσες 

 

 Οι Λογιστές, οι ελεγκτές και οι οικονομολόγοι βρίσκουν σήμερα 
πρόσφορο έδαφος  επαγγελματικής ανέλιξης  

 

 Όσοι σπουδάζουν στον κλάδο της νομικής, μπορούν να βρουν σχεδόν 
εύκολα δουλειά    

 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΛΛΟΝ 

 Ο κλάδος της νομικής δεν ετοιμάζει απαραίτητα μόνο άτομα που 

εργάζονται  αποκλειστικά στο δικαστήριο . Όλες οι ιδιωτικές εταιρείες 

χρειάζονται νομικούς συμβούλους. Άρα με τη δημιουργία νέων 

εταιρειών αυξάνεται η ζήτηση των νομικών συμβούλων και συγχρόνως 

των λογιστών , των ελεγκτών και των διαχειριστών κεφαλαίων  

       

 Επίσης ασφαλιστές και όσοι σπουδάζουν ναυτιλιακές σπουδές  

ανήκουν σε ένα κομμάτι της αγοράς εργασίας που θα έχουν ζήτηση  

 

 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΛΛΟΝ 
 

 

 Ελπιδοφόρα μηνύματα δίνονται σε όσους ακολουθούν σπουδές σχετικές με τη 

βιολογία, τη χημεία, τη μικροβιολογία, την αιματολογία και τα παραϊατρικά 

επαγγέλματα όπως του βοηθού ακτινολόγου 

 

 Ο Ακαδημαϊκός τομέας και ειδικότερα της παιδείας βρίσκεται σε πολύ καλά 

       επίπεδα.  Χρειάζονται όλο και περισσότεροι καθηγητές  Πανεπιστημίων για να  

       στηρίξουν τι διάφορες Σχολές  

 
 

   



ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
 

Οι έρευνες δείχνουν ότι  τα επαγγέλματα  που θα έχουν 

υψηλότερη  ζήτηση θα προκύψουν λόγω της γήρανσης 

του πληθυσμού, της μεταβολής του τρόπου που  

λειτουργούν οι επιχειρήσεις και της πράσινης και 

γαλάζιας ανάπτυξης. 

                                                                                     Jobs of the future /http:// fastfuture.com 



ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
 

 Διαδίκτυο , ξένες γλώσσες και  περίθαλψη ανοίγουν πόρτες  

 Πληροφορική και το Διαδίκτυο 

 Μηχανικοί Λογισμικού 

 Υγειονομική περίθαλψη, υπηρεσίες υγείας 

 Οφθαλμολογία 

 Αποκατάσταση 

 Υγιεινή δοντιών 

 Πράσινη ανάπτυξη και διαχείριση 

 Ιχθυοκαλλιεργητές 

                                                                                                                             Jobs of the future /http:// fastfuture.com 
 



ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

 Αναλυτές Αειφόρου ανάπτυξης 

 Διαχειριστές πράσινων επιχειρήσεων 

 Βιολόγοι διατήρησης 

 Δασολόγοι 

 Διαχειριστές αγροκτήματος οργανικής παραγωγής  

 Βιομηχανολόγοι 

 Μηχανικοί ελέγχου Μόλυνσης 

 Κατασκευαστές  κτιρίων ενεργειακής απόδοσης 

 Πράσινοι σχεδιαστές εσωτερικού χώρου 

                                                                                         Jobs of the future /http:// fastfuture.com 

 

 



ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
 

  Κατασκευαστές  κτιρίων ενεργειακής απόδοσης 

  Πράσινοι σχεδιαστές εσωτερικού χώρου                                                                             

  Κλιματολόγοι 

 Περιβαλλοντολόγοι 

 Εμπορικοί– βιομηχανικοί σχεδιαστές 

 Δικηγόροι περιβαλλοντικού δικαίου 

 Διαχειριστές αποβλήτων 

 Βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, ενεργειακές τεχνολογίες 

 Χρηματοοικονομικά επαγγέλματα 

                                                                        Jobs of the future /http:// fastfuture.com 



ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

 Αναλυτές αγοράς 

 Επιχειρήσεις έτοιμου φαγητού 

 Ναυτιλιακά Επαγγέλματα  

 Βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία και μελισσοκομία 

 Αειφορική αλιεία 

 Σχεδιασμός και κατασκευή βιοκλιματικών κτηρίων 

 Ερευνητές σε μεθόδους  παραγωγής και υλικών φιλικών προς το        
περιβάλλον  

 Ανακυκλωτές ηλεκτρονικού υλικού ή ρουχισμού  

                                                                                     Jobs of the future /http:// fastfuture.com 

 

 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ  2020 - 2030 
 
Κατασκευαστές μελών του ανθρωπίνου σώματος 
H τεχνολογία θα προχωρήσει αρκετά ώστε να δημιουργούνται ανθρώπινα 
μέλη με αποτέλεσμα να υπάρξει ανάγκη κατασκευαστών μελών του σώματος, 
καταστήματα που θα τα πωλούν και θα τα επισκευάζουν. 
 
Νανογιατροί 
Η πρόοδος στον τομέα της νανοτεχνολογίας για τη δημιουργία υποατομικών 
συσκευών και θεραπειών είναι πολύ πιθανόν να φέρουν αλλαγές στην 
προσωπική περίθαλψη και έτσι πιθανόν να χρειαστεί μια νέα γενιά 
νανοειδικών ιατρικής για να διαχειρίζονται τις νέες θεραπείες  
 
Κάθετοι Αγρότες  
Τα κάθετα αγροκτήματα θα αυξηθούν εντυπωσιακά μέχρι το 2020  
 
Διαχειριστές σύμβουλοι ηλικιωμένων 
Ειδικοί που θα διαχειρίζονται την υγεία και τις ανάγκες του πληθυσμού 
ηλικιωμένων 
                                                                          Jobs of the future /http:// fastfuture.com 

 

 
 

 

 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ  2020 - 2030 

Χειρουργοί αύξησης της μνήμης 
Χειρουργοί θα μπορούν να προσθέτουν επιπλέον μνήμη σε ανθρώπους  και 
να βοηθήσουν αυτούς που είναι υπερβολικά εκτεθειμένοι σε πληροφορίες 
και χρειάζονται περισσότερη μνήμη για να αποθηκεύουν στοιχεία 
 
Διαστημικοί πιλότοι,  τουριστικοί ξεναγοί  και Αρχιτέκτονες  
Για οχήματα εξερεύνησης του διαστήματος  και που αρχιτέκτονες θα 
σχεδιάζουν που θα ζούμε και που θα εργαζόμαστε  
 
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. 
                                                                                      
                                                                                     Jobs of the future /http:// fastfuture.com 
 
 
 
 
                                                                                     

                                                                                      

 
 

 

 

 

  



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ  2020 - 2030 
 

Ειδικοί αντιστροφής της κλιματικής αλλαγής 
Όσο αυξάνονται οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, θα χρειαστούν 
Μηχανικοί επιστήμονες που θα συμβάλουν στη μείωση ή ανατροπή των 
αρνητικών αποτελεσμάτων 
 
Εφαρμοστές καραντίνας 
Με πιθανούς ιούς να εξαπλώνονται διεθνώς, θα χρειαστεί  βοήθεια από 
επιτηρητές καραντίνας  
 
Εικονικοί δικηγόροι 
Ειδικοί εικονικοί δικηγόροι θα επιλύουν νομικές διαφορές μεταξύ ατόμων 
που ζουν σε διαφορετικές χώρες με διαφορετικά νομικά συστήματα 
 
  
Εικονικοί διαχειριστές / ψηφιακοί καθηγητές 
Ευφυή είδωλα ή χαρακτήρες  υπολογιστών (avatar) ενδέχεται να βοηθούν ή 
ακόμα και να αντικαταστήσουν τους εκπαιδευτικούς στις τάξεις 
                                                                           Jobs of the future /http:// fastfuture.com 

 
 
 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ  2020 - 2030 

Κατασκευαστές εναλλακτικών οχημάτων 
Σχεδιαστές και κατασκευαστές  της επόμενη γενιάς μέσων μεταφοράς 
χρησιμοποιώντας εναλλακτικά υλικά και καύσιμα 

Προσωπικοί μάνατζερ 
Υπεύθυνος της προσωπικής μας «μάρκας» χρησιμοποιώντας κοινωνική 
δικτύωση και άλλα μέσα                              

Καθαριστές ηλεκτρονικών δεδομένων 
Θα αναλαμβάνουν την ηλεκτρονική μετακίνηση και οριστική καταστροφή 
ηλεκτρονικών δεδομένων λόγω της αύξησης του υλικού  
 
Χρηματιστές χρόνου 
Υπάρχουν ειδικοί που διαχειρίζονται το χρόνο. Στο μέλλον πιθανόν να 
προκύψουν ειδικοί που θα διαπραγματεύονται το χρόνο ως εναλλακτική 
νομισματική μονάδα  

                                                                                      

                                                                                                   Jobs of the future /http:// fastfuture.com 
 
 
 
 
 
 
                                                                           
                                                                                      

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ  2020 - 2030 

Τα επαγγέλματα που έχουν παρουσιαστεί είναι ενδεικτικά μιας 
πολύ μεγάλης λίστας με νέα επαγγέλματα και επαγγέλματα του 
μέλλοντος που θα μπορούν να εξασφαλίσουν στο μέλλον μια θέση 
στην αγορά εργασίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά 
για να αποφασίσει κανείς ποια σπουδή να ακολουθήσει, θα πρέπει 
να έχει υπόψη του και τις ιδιαίτερες ικανότητες, τα ταλέντα και τις 
κλίσεις του. Σημαντικός επίσης είναι ο παράγοντας χρόνος, καθώς 
θα πρέπει να ελεγχθεί αν ένα επάγγελμα που θεωρείται σήμερα 
επάγγελμα του μέλλοντος, θα εξακολουθεί μέχρι τη χρονική στιγμή 
αποφοίτησης του/της φοιτητή/τριας να θεωρείται ως τέτοιο. 

  

 



ΠΤΥΧIΟ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΞΙΟTHΤΩΝ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  

Ένα πτυχίο από μόνο του δεν αποτελεί  διαβατήριο για 
την αγορά εργασίας και το πιθανότερο είναι πως κάποιος 
θα πρέπει να αλλάξει πολλές φορές  επαγγελματική 
πορεία κατά τη διάρκεια της ζωής του 

 

Η λατρεία για συσσώρευση πτυχίων  δεν έχει πάρα μόνο 
στο Δημόσιο κάποια αξία  ενώ την αγορά ενδιαφέρουν 
πρωτίστως οι πραγματικές επαγγελματικές ικανότητες 

 

 



ΠΤΥΧIΟ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΞΙΟTHΤΩΝ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  

Απαραίτητο δεδομένο λοιπόν  για την επιτυχημένη 
καριέρα είναι η καλή γνώση του περιεχομένου και των 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση ενός 
επαγγέλματος αλλά και η συνεχής ανανέωση τους στα 
πλαίσια  των σύγχρονων εξελίξεων της τεχνολογίας και 
της οικονομίας 

Πολλά εξαρτώνται από το πόσο ο εργαζόμενος διαθέτει 
τις  αναγκαίες δυνατότητες και γνώσεις και φροντίζει να 
τις ανανεώνει συνεχώς 

 



         

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 
 


