Αυτά είναι τα επαγγέλματα με τις μεγαλύτερες προοπτικές το 2020
Συντάχθηκε απο τον/την Maya
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020 09:20 -

Με μια ανάλυση για
συγκεκριμένες επαγγελματικές κατευθύνσεις, που βρίσκονται στην
αιχμή της ζήτησης τόσο παγκοσμίως, όσο και στην Ελλάδα, απάντησε -ερωτηθείς για τις
τάσεις αλλά και τους εργασιακούς τομείς που αναμένεται να εμφανίσουν τη μεγαλύτερη
άνοδο το 2020- ο Μάρκος Κορβέσης, Career Consultant (σύμβουλος καριέρας), μιλώντας
στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104,9 FM». «Η 4η Βιομηχανική
Επανάσταση αφορά τις εξελίξεις κυρίως στο κλάδο της τεχνολογίας, εξελίξεις όπως
machine learning (μηχανική μάθηση), data science (επιστήμη των δεδομένων), Τεχνητή
Νοημοσύνη κ.ο.κ, εξελίξεις που ως αποτέλεσμα θα έχουν να αντικατασταθούν κάποια
επαγγέλματα με καινούργια και πολλές θέσεις να απαιτούν πλέον ψηφιακές δεξιότητες»
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.Κορβέσης, που τόνισε πως η πληροφορική και οι εφαρμογές
της είναι το στοιχείο που ξεχωρίζει στις αναζητήσεις των εργοδοτών ως δεξιότητα.
«Σίγουρα ό,τι έχει να κάνει με προγραμματισμό και ανάπτυξη των εφαρμογών ξεχωρίζει.
Υπάρχει τεράστια έλλειψη στον τομέα των ΙΤ (Τεχνολογιών Πληροφορικής), οι εταιρίες
αυξάνονται συνεχώς, χρειάζονται καινούργια πράγματα, υπάρχουν διαρκώς νέες εξελίξεις,
η Ελλάδα έχει άλλωστε μείνει και λίγο πίσω τον τομέα αυτό και υπάρχουν ανάγκες για
προγραμματιστές. Είναι άλλωστε και ένα επάγγελμα, το οποίο μπορεί άλλωστε κάποιος να
το ακολουθήσει και πιο εύκολα, αφού ακόμη και με σεμιναριακή, σχετικά σύντομη,
εκπαίδευση, ξεκινά κανείς να γίνει προγραμματιστής και να χτίζει σιγά-σιγά τις γνώσεις, το
portfolio και την εμπειρία του», τόνισε ο κ.Κορβέσης που περιέγραψε μάλιστα και ένα
ιδιότυπο “σαφάρι” των recruiters (εταιρειών πρόσληψης προσωπικού) και στη χώρα μας:
“εταιρίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα παρακαλάνε να βρούνε
προγραμματιστές” εξηγεί ο Έλληνας ειδικός. Την ίδια ώρα όσο ανεβαίνει η ζήτηση, επί
παραδείγματι στην ευρωπαϊκή αγορά, για τεχνολογικά ικανούς εργαζόμενους, τόσο στον
αντίποδα υπάρχουν ειδικότητες που οδεύουν προς εξαφάνιση. “Ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες -και είναι κάτι που συναντούμε και εμείς ως carrier consultants- πολλά επαγγέλματα
που είναι πιο χειρωνακτικά, επαγγέλματα σε junior θέσεις (θέσεις χαμηλότερων συγκριτικά
δεξιοτήτων) όπως είναι πωλητές καταστημάτων λιανικής, οδηγοί και άλλα τέτοιου
επιπέδου,έχουν αρχίσει να αντικαθίστανται σιγά-σιγά. Ενδεικτικό δε είναι πως εκτός
Ελλάδας κυρίως σε πολλά καταστήματα πώλησης π.χ οι ταμίες αντικαθίστανται από
μηχανήματα αυτόματα, εξέλιξη που θα έρθει και στην Ελλάδα σιγά-σιγά” θα σημείωσε με
έμφαση ο κ.Κορβέσης. Οι προτεινόμενες επιλογές καριέρας για έναν Έλληνα εργαζόμενο
(και) το 2020 «Συνολικά θα πρότεινα λοιπόν να εμπλακεί ένας εργαζόμενος και στη χώρα
μας με οτιδήποτε έχει να κάνει με τεχνολογία, τομείς όπως π.χ., ο προγραμματισμός, η
ανάπτυξη εφαρμογών, το graphic design, με την τεχνολογία, τις εξελίξεις εκεί γενικότερα.
Από εκεί και πέρα σε κλαδικό επίπεδο, θα διακρίνουμε ως πεδίο ενεργό για εργασιακή
απασχόληση τον τουρισμό -τον πρώτο σε αύξηση θέσεων εργασίας τομέα στην Ελλάδα, με
τις θέσεις να αυξάνονται συνεχώς- όπως και την υγεία, κάτι που έχει να κάνει και με τη
γήρανση του πληθυσμού, αφού η Ελλάδα είναι κατά μέσο όρο μια από τις γηραιότερες
χώρες στον κόσμο” απάντησε ο κ.Κορβέσης, ερωτηθείς για όλους τους τομείς στους
οποίους θα πρέπει να κινηθεί ένας αν νέος στην εργασιακή αρένα. Την ίδια ώρα τόνισε πως
χάρη και στην ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας, με συνεπακόλουθο τη διεύρυνση του
ηλικιακού γκρουπ των γηραιότερων και στην Ελλάδα, το συγκεκριμένο εργασιακό πεδίο θα
γεννά ανάγκες με αυξητικό ρυθμό στο ορατό μέλλον: “ο,τι έχει να κάνει με επαγγέλματα
υγείας θα είναι σε αύξηση (σ.σ το 2020 και μετέπειτα)», τόνισε ο κ.Κορβέσης. Σε μικρή
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απόσταση στην κατάταξη των πλέον ελπιδοφόρων εργασιακά τομέων ο κ.Κορβέσης
τοποθέτησε στη συνέχεια τον τομέα της ενέργειας. «Στον τομέα της πράσινης
τεχνολογίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχουμε πάρα πολλούς τομείς στους
οποίους θα μπορέσει να ασχοληθεί ο κόσμος, κάτι που ισχύει ειδικά για την Ελλάδα που
φημίζεται για τον ήλιο και το περιβάλλον της και μπορεί να εκμεταλλευτεί τις εξελίξεις
στον τομέα αυτό πλήρως», εξήγησε ο κ.Κορβέσης, που συμπλήρωσε την αναφορά του
στους δυνητικά πιο εξελίξιμους τομείς εργασίας προσθέτοντας έναν πέμπτον, αυτόν της
μεταποίησης. «Μεταποίηση, διάφορες παραγωγές, χειριστές μηχανημάτων, ασφάλεια
προϊόντων και συναφή επαγγέλματα είναι ένας ακόμη κλάδος στον οποίο υπάρχει επίσης
αύξηση στην Ελλάδα» τόνισε. Σε ό,τι αφορά τέλος τους πιο παραδοσιακούς τομείς
εργασίας, ο σύμβουλος καριέρας ξεχωρίζει αυτόν της ναυτιλίας: «από την επαφή που έχω
με πολλά άτομα στον συγκεκριμένο κλάδο μπορώ να σημειώσω πως είναι ένας πάρα πολύ
σταθερός κλάδος. Σπάνια γίνεται κάτι συνταρακτικό με αρνητικό πρόσημο στον
συγκεκριμένο τομέα και υπάρχουν πολλές δυνατότητες εργασιακής αποκατάστασης»
εξήγησε και πρόσθεσε πως «είναι κλάδος στον οποίο συνεχώς αυξάνονται οι θέσεις, οι
απαιτήσεις και οι μισθοί, οπότε είναι μια πολύ καλή περίπτωση είτε αναφερόμαστε σε
θέσεις σε πλοία είτε σε θέσεις γραφείου».
Πηγή: https://dimosio.gr/ayta-einai-ta-epaggelmata-me-tis-megalyteres-prooptikes-to-2020/

2/2

