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Θεόδωξνο Καηζαλέβαο1
Ζ δξακαηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζε επίπεδα ηεο ηάμεο ηνπ 27-30% θαη άλσ ηνπ
60% γηα ηνπο λένπο, έρεη δεκηνπξγήζεη ζπλαθφινπζα αδηέμνδα ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Ζ θαηάξξεπζε θιάδσλ-αηκνκεραλψλ ηεο νηθνλνκίαο, φπσο νη θαηαζθεπέο,
ηζηκεληνβηνκεραλία, ραιπβνπξγία, λαππεγεία, έρεη πιήμεη επαγγέικαηα κε πςειή
δήηεζε ζην παξειζφλ φπσο αξρηηέθηνλεο, πνιηηηθνί κεραληθνί, ηνπνγξάθνη,
γξαθίζηεο, δηαθνζκεηέο, ειεθηξνιφγνη, πδξαπιηθνί, αινπκηλάδεο, θηίζηεο, θιπ.
Απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ ηδηαίηεξα απφ ζεσξεηηθέο ζπνπδέο, δεηνχλ ελαγσλίσο
απαζρφιεζε αθφκα θαη σο πσιεηέο ή ζεξβηηφξνη ρσξίο απνηέιεζκα, γη’ απηφ θαη
δξαπεηεχνπλ καδηθά ζην εμσηεξηθφ.
Χαραμάδεσ απαςχόληςησ για λογιςτζσ, πληροφορικοφσ, μηχανολόγουσ
Ο επξχηεξνο θιάδνο ησλ νηθνλνκηθψλ επαγγεικάησλ γηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ,
γξακκαηείο, ππάιιεινπο γξαθείσλ θάζε θαηεγνξίαο, παξνπζηάδεη ζνβαξά
πξνβιήκαηα απνξξνθεηηθφηεηαο2. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη νξθσηνί ειεγθηέο, νη
θνξνηερληθνί, νη ινγηζηέο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν, νη έκπεηξνη πσιεηέο, ηδηαίηεξα ζε
πξντφληα ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Πνιχ αξλεηηθή είλαη ε
θαηάζηαζε ζηνλ ηξαπεδηθφ θαη αζθαιηζηηθφ θιάδν. ρεηηθά θαιχηεξεο επθαηξίεο
έρνπλ νη απφθνηηνη νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ φηαλ ζπλδπάδνπλ γλψζεηο πιεξνθνξηθήο,
δηαδηθηχνπ, θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζχγρξνλσλ αγξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ.
Οη νηθνλνκνιφγνη ελέξγεηαο, έρνπλ νξηζκέλεο πξννπηηθέο εξγαζίαο. ηηο επξσπατθέο
θαη ζηηο αξαβηθέο ρψξεο ηνπ θφιπνπ, ζηξέθνληαη πνιηηηθνί κεραληθνί, αξρηηέθηνλεο,
πδξαπιηθνί, ειεθηξνιφγνη, ηερλίηεο θαηαζθεπψλ, θιπ. Σα επαγγέικαηα ηεο
πιεξνθνξηθήο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηνπ δηαδηθηχνπ, εκθαλίδνπλ πνιπδηάζηαηεο
επθαηξίεο εξγαζίαο, ιηγφηεξεο απφ φηη ζην παξειζφλ, αιιά κε ζεηηθέο
κεζνκαθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο.
Ζ θαηάζηαζε γηα ηνπο κεραλνιφγνπο-κεραληθνχο, εκθαλίδεηαη ζρεηηθά
ηθαλνπνηεηηθή, φπσο θαη γηα ηνπο γεσιφγνπο, κεραλνιφγνπο κεηαιιείσλ θαη νξπθηψλ
πφξσλ, ηνπο ρεκηθνχο κεραληθνχο, ηερλνιφγνπο θπζηθνχ αεξίνπ, κεραληθνχο
ελέξγεηαο. Σα «πξάζηλα επαγγέικαηα», κεραληθνί θαη νηθνλνκνιφγνη πεξηβάιινληνο,
δαζνιφγνη, θιπ., δελ παξνπζηάδνληαη ζνβαξέο δηέμνδνη φπσο ππνζηεξίδεηαη.
Δπθαηξίεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη γηα
μπινπξγνχο, επηπινπνηνχο,
λαππεγνμπινπξγνχο, φπνπ φκσο νη πεξηζζφηεξνη λένη αξλνχληαη λα απαζρνιεζνχλ.
Θέζεηο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο πθίζηαληαη 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
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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»., αιιά θαη ην κεηνλέθηεκα φηη κεγάιν κέξνο ηνπ αθνξά εμακεληαία
απαζρφιεζε. Δπθαηξίεο απαζρφιεζεο ππάξρνπλ εηδηθφηεξα γηα άηνκα κε γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ. ηνλ επηζηηηζκφ, ζεηηθή παξακέλεη ε εηθφλα γηα ηνπο
δαραξνπιάζηεο, ηνπο κάγεηξεο, ηνπο παξαγσγνχο έηνηκνπ θαγεηνχ.
Δξακαηηθή ε θαηάζηαζε γηα γηαηξνύο, θαη δηθεγόξνπο
Υεηξνηεξεχεη δξακαηηθά ε θαηάζηαζε γηα ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο νδνληίαηξνπο. Οη
πεξηζζφηεξεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο είλαη απειπηζηηθά θνξεζκέλεο, κε κηθξέο
εμαηξέζεηο, ηνπο ςπρίαηξνπο, πιαζηηθνχο ρεηξνχξγνπο, αθηηλνζεξαπεπηέο. Πάληνηε
βέβαηα ζα ππάξρνπλ ζέζεηο εξγαζίαο γηα πςεινχ επηπέδνπ γηαηξνχο φισλ ησλ
εηδηθνηήησλ πνπ έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηε ζέιεζε λα αθνινπζήζνπλ ην απαηηεηηθφ
απηφ επάγγεικα. Πνιινί Έιιελεο λένη γηαηξνί αλαδεηνχλ ζήκεξα εξγαζία ζην
εμσηεξηθφ, ηδηαίηεξα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη Γεξκαλία. Απειπηζηηθή είλαη ε
θαηάζηαζε γηα ηνπο νδνληίαηξνπο ρσξίο νηθνγελεηαθή παξάδνζε ζηνλ θιάδν.
Αληίζεηα, ζρεηηθά θαιχηεξε είλαη ε εηθφλα γηα ζπκπιεξσκαηηθά επαγγέικαηα ηεο
πγείαο θαη πξφλνηαο, φπσο λνζειεπηέο, βνεζνί αθηηλνιφγνη, ηερληθνί ηαηξηθψλ
κεραλεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ, αηζζεηηθνί, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, θιπ. Οη
θπζηνζεξαπεπηέο βξίζθνπλ δπζθνιίεο απαζρφιεζεο εμ’ αηηίαο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ
κεηαλάζηεο απφ ηε Ρσζία θαη ηε Γεσξγία. Οη επθαηξίεο εξγαζίαο ησλ ςπρνιφγσλ,
έρνπλ ζπξξηθλσζεί ζεκαληηθά, αλ θαη κε θαηάιιειε κεηεθπαίδεπζε, κπνξνχλ λα
βξνπλ δηεμφδνπο θπξίσο ζηε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή
εξγαζίαο θαη ζηαδηνδξνκίαο. Αξλεηηθή είλαη ε θαηάζηαζε γηα ηνπο δηαηξνθνιφγνπο
θαη ηνπο δηαηηνιφγνπο. Καη πνιχ πην αξλεηηθή γηα ηνπο ρεκηθνχο, ηνπο βηνιφγνπο,
ηνπο θαξκαθνπνηνχο, νη νπνίνη φκσο, έρνπλ θάπνηεο δηεμφδνπο ζε άιινπο ηνκείο,
φπσο ησλ ηαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ ή θαη επξχηεξα.
Δηθεγόξνη, θαιιηηέρλεο, δεκνζηνγξάθνη ζην θόθθηλν
Ζ αγνξά εξγαζίαο ησλ δηθεγφξσλ είλαη δξακαηηθά θνξεζκέλε θαη ρεηξνηεξεχζεη
ζπλερψο. Λίγν θαιχηεξε είλαη ε θαηάζηαζε γηα εμεηδηθεπκέλνπο δηθεγφξνπο ζηηο λέεο
ηερλνινγίεο θαη ζηελ νηθνλνκία. Καη πάληα ζα ππάξρνπλ ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηθαλνχο,
επίκνλνπο δηθεγφξνπο κε ζχγρξνλεο γλψζεηο, επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη
νηθνγελεηαθή ή θηιηθή ππνζηήξημε. Γηα φια ηα επαγγέικαηα ησλ θαιψλ ηερλψλ ε
θαηάζηαζε ρεηξνηεξεχεη πεξηζζφηεξν. Πνιινί θαιιηηέρλεο απαζρνινχληαη κε
ειάρηζηε ή θαη κεδεληθή ακνηβή, αζθψληαο θαη άιιεο πεξηζηαζηαθέο ελαζρνιήζεηο.
Ηδηαίηεξα αξλεηηθή είλαη ε εηθφλα γηα ηνπο εζνπνηνχο θαη ιίγν θαιχηεξε γηα ηνπο
κνπζηθνχο θαη ηνπο ρνξεπηέο, ζε πεξηζηαζηαθέο εξγαζίεο. Οη δεκνζηνγξάθνη έρνπλ
πιεγεί πην πνιχ απφ φια ηα επαγγέικαηα. Δδψ, νη ζέζεηο εξγαζίαο εμαθαλίδνληαη
καδηθά θαη πνιιά λέα παηδηά ππναπαζρνινχληαη κε αλχπαξθηεο ή γιηζρξεο ακνηβέο
θαη απαξάδεθηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ζ θξίζε έρεη πιήμεη επίζεο θαη ηνλ θιάδν ηεο
δηαθήκηζεο.
Αδηέμνδα ζηελ εθπαίδεπζε κε κηθξέο αρηίδεο αηζηνδνμίαο
ηε εθπαίδεπζε, ε γεληθφηεξε εηθφλα είλαη επίζεο πνιχ αξλεηηθή. Ζ πςειή
ππνγελλεηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ (ε Διιελίδα κεηέξα γελλά έλα άηνκν

θαηά κέζν φξν), ε πιεζψξα ησλ απνθνίησλ λεπηαγσγψλ, δαζθάισλ, εθπαηδεπηηθψλ
δεπηεξνβάζκηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
απφηνκε ζπξξίθλσζε ηεο δεκφζηαο
εθπαίδεπζεο δελ επηηξέπεη ειπίδεο απνξξφθεζεο ζηνλ επξχηεξν θιάδν. Απηφ αθνξά
θαη ηελ κέρξη πξφζθαηα ζεηηθή θαηάζηαζε ζηνπο δαζθάινπο. Οη καζεκαηηθνί θαη νη
θπζηθνί, βξίζθνπλ δηεμφδνπο ζε ηδηαίηεξα καζήκαηα, ζηελ πιεξνθνξηθή, ζηελ
έξεπλα, ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. Οη γπκλαζηέο θαη 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. Οη απφθνηηνη ζεσξεηηθψλ ζπνπδψλ (θηινζνθία, θηινινγία,
ζενινγία, ηζηνξία,αξραηνινγία, ιανγξαθία, γεσγξαθία, εζλνινγία, αλζξσπνινγία,
θιπ), έρνπλ αλχπαξθηεο πξννπηηθέο, αιιά 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 ζηελ νηθνλνκία θαη ηηο ηερλνινγίεο.
Επηζηξνθή ζηε γε θαη ζηε ζάιαζζα
Οη εκπνξνπινίαξρνη, νη κεραληθνί θαη ηα ζηειέρε ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ, είλαη απφ
ηα ιίγα επαγγέικαηα πνπ εκθαλίδνπλ ζρεδφλ βέβαηε απνξξνθεηηθφηεηα ζήκεξα. Οη
κεηαθνξέο θαη ηα logistics παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα θαη
εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηνπο επαγγεικαηίεο νδεγνχο, ρεηξηζηέο βαξέσλ νρεκάησλ θαη
θιάξθ, θιπ. Πησηηθή είλαη ε απνξξνθεηηθφηεηα ησλ πηιφησλ θαη ησλ ηπηάκελσλ
θξνληηζηψλ. Ζ γεσξγία έρεη αλνηθηνχο νξίδνληεο γηα γεσπφλνπο, ηερλνιφγνπο,
γεσξγίαο θαη ηρζπνθαιιηεξγεηψλ, γηα φζνπο αζρνιεζνχλ ζνβαξά κε ζχγρξνλεο θαη
ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο, κε ηελ θηελνηξνθία, ηελ παξαγσγή νηθνινγηθψλ θαη
αληαγσληζηηθψλ δηεζλψο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ. 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.
Τν κέιινλ αλήθεη ζε απηνύο πνπ ην πξνεηνηκάδνπλ
ηε ζχγρξνλε επνρή ησλ ξαγδαίσλ 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 ηνπ
ηαηξηάδνπλ. Γη’ απηφ, πξέπεη λα είλαη αλνηθηφο ζε δηάθνξα επαγγέικαηα
ζπλππνινγίδνληαο ηε βαξχηεηα εηδηθψλ παξαγφλησλ φπσο : α) ελδηαθέξνληα,
αηνκηθέο επηδφζεηο θαη ζέιεζε, β) νηθνγελεηαθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, γ)
πξννπηηθέο ησλ επαγγεικάησλ3. 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 φζα δε ζπλππνινγίδεη ζε
νηθνγελεηαθή ππνζηήξημε. ε φια ηα επαγγέικαηα κέζεο θαη πςειήο 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, νινθιεξσκέλνο άλζξσπνο θαη επαγγεικαηίαο, είλαη εθείλνο
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πνπ έρεη πλεπκαηηθέο αλεζπρίεο θαη επαηζζεζίεο, εκκέλεη ζε αμίεο θαη αξρέο, αλαδεηά
ηε γλψζε, ελεξγεί κε εληηκφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ην δηθφ ηνπ αιιά θαη
γηα ην γεληθφηεξν θαιφ.
Οη 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 ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο ηαμηδηνχ. Να δερηνχλ
φηη ε επνρή ησλ δηεμφδσλ ζην δεκφζην έρεη ηειεηψζεη, 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.
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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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