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1 Εισαγωγή 

Η ανάδειξη και στήριξη συγκεκριμένων επαγγελμάτων, ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στους 

επιμέρους κλάδους της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια αποτελεί ένα σημαντικό όσο και 

δύσκολο εγχείρημα για τη χάραξη της σωστής στρατηγικής από την πλευρά των επιχειρήσεων 

και της αγοράς, αλλά και των ευρύτερων δραστηριοτήτων που συνδέονται με την εκπαίδευση 

και την ορθή, πλήρη, σύγχρονη και συνυφασμένη με τις τρέχουσες αλλά και μελλοντικές 

απαιτήσεις στην αγορά εργασίας, επαγγελματική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.  

Η επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση ειδικότερα, συνιστούν ένα σημαντικό 

εργαλείο το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα που διευκολύνει την πρόσβαση και την παραμονή στην αγορά 

εργασίας. Το σημαντικό πλεονέκτημα της επαγγελματικής τεχνολογικής εκπαίδευσης και κατ’ 

επέκταση της μαθητείας στο πλαίσιο αυτό, έγκειται στο ότι ο μαθητής μπορεί να καταρτιστεί 

επαγγελματικά και ως μαθητευόμενος σε θέματα πέρα από το άμεσο αντικείμενο σπουδών του 

επί του τομέα εργασίας του και επιπλέον να αποκτήσει επίσημη πιστοποίηση επί αυτών, ως 

συμπληρωματικό στοιχείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής του. Ταυτόχρονα, βέβαια, τόσο η 

επαγγελματική/τεχνολογική εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και η ίδια η διαδικασία της μαθητείας, 

θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένες και να στοχεύουν στις ανάγκες της δεδομένης χρονικής 

περιόδου και των κλάδων που απαρτίζουν την ελληνική οικονομία και που ξεχωρίζουν, 

διαθέτοντας ευκρινείς αναπτυξιακές προοπτικές. Η αποτελεσματική επαγγελματική εκπαίδευση 

και η μαθητεία, ως σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, θα πρέπει εντούτοις να 

ενοποιεί και τα ενδεχόμενα χάσματα ανάμεσα σε κλάδους, έτσι ώστε σε επίπεδο προσόντων και 

δεξιοτήτων, να καλύπτει κενά που αφορούν οριζοντίως πέραν του ενός κλάδους, αυξάνοντας 

την ευελιξία μετακίνησης των εργαζόμενων. 

Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται οι κλάδοι εκείνοι με τις μεγαλύτερες προοπτικές 

ανάπτυξης μέχρι το 2020. Οι κλάδοι αυτοί αναμένεται να αποτελέσουν τις ατμομηχανές της 

ελληνικής οικονομίας και ως εκ τούτου, οι ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό θα είναι αυξημένες, 

είτε αφορά σε εισροή νέου ανθρώπινου δυναμικού είτε σε επανακατάρτιση του ήδη 

υφιστάμενου. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται για την απασχόληση δίνουν έμφαση κατά κύριο 

λόγο στους αποφοίτους της λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαιδευτικής βαθμίδας και η 

ταξινόμηση των σχετικών ποσοστών πραγματοποιείται με βάση αυτό το σύνολο. Στο πλαίσιο 

αυτό, και κατόπιν υποδείξεως της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα αθροίσματα των 

εργαζομένων που είναι κάτω από 300 εν τω συνόλω, δεν έχουν ληφθεί υπόψη, καθώς 

αποτελούν πολύ μικρό αντιπροσωπευτικό δείγμα.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έμφαση στην παρουσίαση των κλαδικών οικοσυστημάτων δίνεται 

όχι στην αποτύπωση της αυστηρά κλαδικής «κατά ΣΤΑΚΟΔ» προσέγγισης, αλλά στην 

αξιολόγηση των στρατηγικών κινήσεων των παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε μια 
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ευρύτερη παραγωγική αλυσίδα αξίας που διατρέχει συμπληρωματικούς κλάδους της 

οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν εντοπιστεί από διάφορους φορείς κάποια κλαδικά 

οικοσυστήματα όπου εντοπίζονται στρατηγικά πλεονεκτήματα για την εγχώρια παραγωγή.  

Η παραγωγή ποιοτικών τροφίμων και ποτών, η παραγωγή γενόσημων φαρμάκων, η 

κατασκευή οικοδομικών υλικών, η παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. και η ανακύκλωση 

παρουσιάζουν σημαντική ανοδική δυναμική. Αλλά και στην παροχή υπηρεσιών είναι γνωστός ο 

ηγετικός ρόλος των ελληνικών επιχειρήσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία. Παρότι οι τουριστικές 

υπηρεσίες έχουν ήδη σημαντικό μερίδιο στο Α.Ε.Π. της Ελλάδας, είναι δυνατή η σημαντική 

διαφοροποίησή τους στο μέλλον που θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξή τους, ούτε ώστε να 

καλύπτουν εξειδικευμένες προτιμήσεις (π.χ. οικοτουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, θρησκευτικός 

τουρισμός κ.ά.). Οι υπηρεσίες υγείας επίσης μπορούν να αποτελέσουν πεδίο εξειδίκευσης της 

χώρας στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου. Επιπλέον, η 

γεωγραφική θέση της Ελλάδας πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την ταχύρυθμη ανάπτυξη των 

υπηρεσιών μεταφορών και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics). Τέλος και ο 

τομέας των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, είναι ένας τομέας με προοπτική 

ανάπτυξης για τη χώρα, καθώς δεν απαιτούνται ισχυρές κεφαλαιουχικές επενδύσεις και τα 

εμπόδια εισόδου είναι σχετικώς χαμηλά. Μάλιστα, ήδη υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα 

νεοφυών επιχειρήσεων που έχουν κατορθώσει να αναπτύξουν καινοτόμες εφαρμογές που είναι 

ελκυστικές ακόμα και σε διεθνείς κολοσσούς του χώρου και ήδη δραστηριοποιούνται διεθνώς με 

επιτυχία. 

Έτσι, οι εννέα τομείς με προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση 

κινούνται γύρω από τα οικοσυστήματα της Ενέργειας, της Ποντοπόρου Ναυτιλίας, της Υγείας, 

της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας, της Πληροφορικής και Επικοινωνιών, των Τροφίμων και βιο-

αγροδιατροφής, του Τουρισμού και αναψυχής, των Μεταφορών, υποδοχής και αναδιακίνησης 

εμπορευμάτων και των Κατασκευών – Δομικών Προϊόντων. 

Οι τομείς αυτοί φαίνεται να συγκεντρώνουν κάποια πλεονεκτήματα που σχετίζονται με: 

I. αυξημένη διεθνή ζήτηση, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια 

II. καινοτομικές και τεχνολογικές αλλαγές οι οποίες θα δημιουργήσουν νέους όρους στην 

εγχώρια ζήτηση  

III. την ύπαρξη σημαντικού αποθέματος, είτε ανθρώπινου κεφαλαίου, είτε γνώσης στον 

τομέα 

IV. κατάλληλες συνθήκες για δυναμικότερη επιχειρηματική δραστηριοποίηση και ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας  
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Διάγραμμα 1. Επιλεγμένα οικοσυστήματα (συνδυαστικοί τομείς και κλάδοι της οικονομίας) 

 

 

Αυτό που μας ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη μελέτη είναι να συνδέσουμε τους παραπάνω 

κλάδους/ τομείς/ οικοσυστήματα αφενός με τις ανάγκες σε δεξιότητες και αφετέρου με τα 

επαγγέλματα και τις ειδικότητες μέσης εκπαιδευτικής και κυρίως επαγγελματικής/ τεχνικής 

βαθμίδας (επαγγελματικό λύκειο, ΙΕΚ, ΣΕΚ). Σχηματικά, η παραπάνω σύνδεση αποτυπώνεται στο 

Διάγραμμα 1. Άλλωστε, σε ποικίλες περιπτώσεις της παραγωγικής δραστηριότητας και της 

αντίστοιχης αγοράς εργασίας, το πρόβλημα σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εντοπίζεται ως 

ένα βαθμό στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς οι απαιτήσεις των 

επιχειρήσεων δεν καλύπτονται από το επίπεδο εκπαίδευσης ή εξειδίκευσης που διαθέτουν οι 

εργαζόμενοι. Σε πλείστες περιπτώσεις δε, η αδυναμία απορρόφησης εργατικού δυναμικού 

εκπορεύεται και από τη συσσώρευση ειδικοτήτων υψηλού μορφωτικού επιπέδου και ανειδίκευτου 

προσωπικού, με αποτέλεσμα την έλλειψη μεσαίων ειδικοτήτων και τεχνικών επαγγελμάτων. 

 

Ενέργεια 

Ποντοπόρος ναυτιλία 

Κατασκευές - δομικά προϊόντα  

Τρόφιμα και αγροδιατροφή 

Περιβαλλοντική βιομηχανία 

Διαχείριση εφοδιαστικών 
αλυσίδων και Μεταφορές 

Τουρισμός και αναψυχή 

Υγεία  

Πληροφορική  

ανταγωνιστικότητα 

εξωστρέφεια  

καινοτομία  

τεχνολογία 

ανθρώπινο 
δυναμικό 

επιχειρηματικότητα 

δεξιότητες, οριζόντιες 
και κάθετες 

ειδικοτητες και εξειδίκευση 

επαγγέλματα 

τεχνική κατάρτιση 
και εκπαίδευση 

ζήτηση και προσφορά εργασίας 
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2 Συνοπτική επισκόπηση στην αγορά εργασίας και την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση  

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο η επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση είναι πολλές και ποικίλες. Στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, η 

επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να αποτελέσει, εάν είναι ορθά οργανωμένη και με βάση τις 

ανάγκες της αγοράς, ένα αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση της αυξανόμενης 

ανεργίας, και ιδίως της ανεργίας στους νέους. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και η 

μαθητεία επιτρέπει στους ανθρώπους να αποκτήσουν συγκεκριμένα απαιτούμενα προσόντα 

ώστε να μπορούν να βρουν δουλειά. Σχεδόν οι μισές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη απαιτούν 

μεσαίου επιπέδου προσόντα, πολλά εκ των οποίων αποκτώνται μέσω της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Το 2002, ξεκίνησε η διαδικασία της Κοπεγχάγης για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της 

κατάρτισης, ενώ τον Δεκέμβριο του 2010 συμφωνήθηκε το ανακοινωθέν της Μπριζ, το οποίο, 

καθόρισε το θεματολόγιο της κατάρτισης στην Ευρώπη, σε μια περίοδο που οι επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης άρχιζαν να γίνονται αισθητές
1
. Το ανακοινωθέν της Μπριζ αντανακλά τους 

στόχους του στρατηγικού πλαισίου «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020», οι οποίοι είναι οι εξής:  

• μέτρα για να γίνει πιο ελκυστική η επαγγελματική κατάρτιση, και προαγωγή της 

ποιότητας και αποτελεσματικότητάς της 

• υλοποίηση της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας 

• ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 

• δημιουργία συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης χωρίς στεγανά 

Οι συμμετέχουσες χώρες κατάρτισαν για την περίοδο 2011-2014 μια σειρά από δράσεις 

(βραχυπρόθεσμοι στόχοι) στο πλαίσιο υποστήριξης των ανωτέρω γενικών στόχων του 

ανακοινωθέντος της Μπριζ. Τα θέματα στα οποία επικεντρώθηκαν οι μεταρρυθμίσεις στον 

τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης την περίοδο 2010-2014 επικεντρώνονται ως επί το 

πλείστον γύρω από τις συστημικές μεταρρυθμίσεις, ενώ στις πέντε πρώτες περιλαμβάνονται η 

μάθηση στο χώρο εργασίας και η μαθητεία, η ελκυστικότητα των προγραμμάτων και η 

συνάφεια με την αγορά εργασίας. 

 

  

                                                        
1 Η διαδικασία της Κοπεγχάγης δρομολογήθηκε το 2002 και συντονίζει την τεχνική και πολιτική υποστήριξη της 

προαιρετικής συνεργασίας μεταξύ κρατών επί των κοινών στόχων, προτεραιοτήτων και κριτηρίων στον τομέα της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Αποτελεί το πλαίσιο εντός του οποίου συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή με τις συμμετέχουσες χώρες (τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και τις 

υποψήφιες προς ένταξη χώρες) και τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους. 
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Διάγραμμα 2. Θέματα στα οποία επικεντρώθηκαν οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της επαγγελματικής 
κατάρτισης την περίοδο 2010-2014 (αριθμός χωρών) 

 
Πηγή: CEDEFOP 

 

2.1 Απασχόληση και ανεργία  

Οι πίνακες που ακολουθούν βασίζονται στη Διεθνή Τυποποιημένη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης 

(ISCED) που δημιουργήθηκε από την UNESCO για να διευκολύνει τη σύγκριση των στατιστικών 

αναλύσεων και των δεικτών για την εκπαίδευση μεταξύ των διαφόρων χωρών, βάσει ενιαίων και 

διεθνώς συμφωνημένων ορισμών. Με βάση αυτό, όπου:  

0= προσχολική εκπαίδευση: νηπιαγωγείο, προνήπιο, παιδικός σταθμός 

1= βασική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια εκπαίδευση), 

2= Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο) 

3= ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γενικό και επαγγελματικό λύκειο) 

4= μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη Πανεπιστημιακή (ΙΕΚ) 

5= Πρώτο επίπεδο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) 

6= Δεύτερο επίπεδο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (μεταπτυχιακό επίπεδο) 

Με βάση την κατανομή των εργαζομένων στο σύνολο των οικονομικών κλάδων ανά επίπεδο 

μόρφωσης, η πλειονότητα φαίνεται πω ανήκει στο επίπεδο της λυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 

3), διατηρώντας ένα σχετικά σταθερό ποσοστό κατά την εξεταζόμενη περίοδο (2008-2014), το 
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οποίο κυμαίνεται στο 32-34%. Περί το 9% των εργαζομένων στο σύνολο της οικονομίας ανήκουν 

στην εκπαιδευτική βαθμίδα της μεταλυκειακής μόρφωσης (επίπεδο 4). Σημαντικά έχει αυξήσει το 

μερίδιό του στο σύνολο των εργαζομένων από το 2008 στο 2014 το ποσοστό των αποφοίτων 

πανεπιστημιακής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (επίπεδο 5), το οποίο από 26% το 2008, το 2014 

φθάνει στο 33% (Error! Reference source not found.). Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της 

ανακατανομής των εργαζομένων των πρώτων βαθμίδων εκπαίδευσης στην πίτα της αγοράς 

εργασίας και τη μείωση του μεριδίου τους από 31% συνολικά το 2008 σε 24% το 2014, 

υποδηλώνοντας χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης σε αυτές τις βαθμίδες. Αυτό άλλωστε 

επιβεβαιώνεται και από τα επίσημα στοιχεία για την ανεργία, η οποία έχει πλήξει περισσότερο 

τους εργαζόμενους των χαμηλότερων εκπαιδευτικών βαθμίδων σε σχέση με τους εργαζόμενους 

αποφοίτους των υψηλότερων βαθμίδων (Διάγραμμα 3).  

Πίνακας 1. Κατανομή απασχολουμένων στο σύνολο των οικονομικών κλάδων ανά επίπεδο μόρφωσης 

Επίπεδο ISCED 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,6% 0,6% 0,6% 

1 19,0% 18,9% 18,1% 16,6% 15,1% 14,4% 13,6% 

2 11,1% 11,3% 10,9% 10,7% 10,4% 9,7% 9,8% 

3 32,8% 32,4% 32,3% 32,8% 33,1% 33,5% 33,5% 

4 9,1% 9,3% 9,3% 8,9% 8,8% 8,4% 9,0% 

5 26,6% 26,8% 27,9% 29,6% 31,4% 32,7% 32,5% 

6 0,5% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 1,0% 

Σύνολο εργαζομένων 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Γενικό Άθροισμα 4.610.464 4.555.996 4.389.754 4.054.331 3.694.976 3.513.197 3.536.240 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΟΒΕ 

Διάγραμμα 3. Επίπεδο εκπαίδευσης και ποσοστό ανέργων στο σύνολο του εργατικού δυναμικού 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΟΒΕ 
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Η σωρευτική μεταβολή των απασχολουμένων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης είναι αρνητική από 

το 2008 στο 2014, με μεγαλύτερη εκείνη στις πρώτες βαθμίδες. Στις βαθμίδες 3 και 4, αντίστοιχη 

μεταβολή φθάνει το 22% και 25% (Διάγραμμα 4). Οι μεταβολές αυτές αφορούν τους 

απασχολούμενους, ενώ στο προηγούμενο διάγραμμα παρουσιάζονται τα ποσοστά των 

ανέργων στο σύνολο του εργατικού δυναμικού κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας για τα δύο υπό 

εξέταση έτη. Έτσι εξηγείται γιατί ενώ το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του εργατικού 

δυναμικού των κατόχων μεταπτυχιακού ή διδακτορικού έχει αυξηθεί από το 2008 (5,5%) στο 2014 

(13,6%), όταν το σύνολο των απασχολουμένων της συγκεκριμένης βαθμίδας έχει αυξηθεί κατά 

50%.  

Διάγραμμα 4 – Μεταβολή 2014/2008 στο γενικό άθροισμα απασχολουμένων σε όλους τους κλάδους, ανά 
επίπεδο εκπαίδευσης ISCED 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΟΒΕ 

Τέλος, ως προς τις βασικές επαγγελματικές κατηγορίες κατά ΣΤΕΠ-08, το 2014 το μεγαλύτερο 

ποσοστό (22%) συγκέντρωνε η κατηγορία 5: Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και 

πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές, ενώ ακολουθούσε η κατηγορία 2: Πρόσωπα 

που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα (19%) και η κατηγορία 6: 

Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς (13%). Τα τεχνικά επαγγέλματα, ήτοι οι 

κατηγορίες 3, 7 και 8, συγκεντρώνουν συνολικά το 24% των απασχολουμένων το 2014, από το 

30% το 2008. 
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Πίνακας 2. Απασχολούμενοι στις βασικές επαγγελματικές κατηγορίες (ISCO/ ΣΤΕΠ 08)* 

Επαγγελματικές κατηγορίες 

πλήθος 
απασχολουμένων 
2014  
(σε χιλ.) 

Κατανομή  
2014 

πλήθος 
απασχολουμένων 
2008 
(σε χιλ.) 

Κατανομή  
2008 

ΣΥΝΟΛΟ 3.536,3  100% 4.610,5  100% 

(1) Μέλη των βουλευομένων σωμάτων ανώτερα 
διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα 

133,9  4% 478,2  10% 

(2) Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, 
καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα 

665,6  19% 682,0  15% 

(3) Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα 

282,4  8% 397,0  9% 

(4) Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

344,3  10% 535,7  12% 

(5) Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και 
πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές 

780,6  22% 667,3  14% 

(6) Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι 
και αλιείς 

450,6  13% 490,6  11% 

(7) Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 
τεχνικά επαγγέλματα 

349,0  10% 659,0  14% 

(8) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και 
συναρμολογητές (μονταδόροι) 

224,3  6% 331,5  7% 

(9) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 
μικροεπαγγελματίες 

247,3  7% 313,4  7% 

Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν 58,5  2% 55,9  1% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΟΒΕ 
*Τα στοιχεία για το έτος 2008 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με αυτά του 2014, διότι από το 1

ο
 τρίμηνο του 2011 

χρησιμοποιείται η νέα ταξινόμηση των επαγγελμάτων ISCO-08 

 

2.2 Μαθητές και σχολικές μονάδες σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, ανά περιφερειακό 
επίπεδο 

Από τα διαθέσιμα στοιχεία για το πλήθος των μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια και τις 

Επαγγελματικές Σχολές προκύπτει ότι στο σύνολο των μαθητών σε όλη τη χώρα, οι μαθητές των 

ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ φθάνουν τους 112.869 το 2013/2014, αυξημένοι κατά 2.986 μαθητές σε σχέση με 

τη σχολική χρονιά 2009/2010. Η αναλογία αρρένων και θηλέων στα επαγγελματικά σχολεία είναι 

υπέρ των πρώτων, σε ποσοστό σχεδόν 65%. Από τα ΕΠΑΛ και τα ΕΠΑΣ της χώρας, οι οκτώ 

στους δέκα μαθητές φοιτούν στα ΕΠΑ.Λ ΥΠΕΠΘ, ενώ ακολουθούν τα ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας (ΟΑΕΔ), 

τα οποία και συγκεντρώνουν πάνω από 12 χιλ. μαθητές, ήτοι το 11% του συνόλου. Αξιοσημείωτο 

είναι επίσης το γεγονός ότι στο από το 2009 στο 2013, ο αριθμός των μαθητών στα ΕΠΑ.Σ 

ΥΠΕΠΘ, τα τρίτα κατά σειρά πολυπληθέστερα επαγγελματικά σχολεία, έχει μειωθεί σημαντικά, 

κατά 40%, δηλαδή 5 χιλ. μαθητές, μειώνοντας έτσι το μερίδιο του στο 7% του συνόλου των 

μαθητών (από 11% το 2009). 
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Οι επαγγελματικές σχολές και τα λύκεια στο σύνολό τους το 2013 έφθαναν τα 607, από 614 το 

2009. Τα περισσότερα, ακολουθώντας την αναλογία των μαθητών, ανήκουν στα ΕΠΑ.Λ ΥΠΕΠΘ 

(388) και τα ΕΠΑ.Σ ΥΠΕΠΘ (108), ενώ ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας (ΟΑΕΔ), παρόλο που έχουν πολύ 

περισσότερους μαθητές από τα ΕΠΑ.Σ ΥΠΕΠΘ, έχουν λιγότερες από τις μισές σχολικές μονάδες 

(50), οι οποίες έχουν μειωθεί κατά 3 σε σχέση με το 2009.  

Πίνακας 3 – Αριθμός μαθητών σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ ανά τύπο σχολικής μονάδας, στο σύνολο της Ελλάδας, 
2009/10 και 2013/14* 

Στοιχεία έναρξης σχολικού έτους 2013/14 Στοιχεία έναρξης σχολικού έτους 2009/10 

Τύπος σχολικής μονάδας Σύνολο μαθητών Τύπος σχολικής μονάδας Σύνολο μαθητών 

Σ Α Θ Σ Α Θ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 112.869 72.612 40.257 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 109.883 71.414 38.469 

Σχολικές μονάδες 607 Σχολικές μονάδες 614 

ΕΠΑ.Λ ΥΠΕΠΘ 89.384 60.895 28.489 ΕΠΑ.Λ ΥΠΕΠΘ 80.306 54.407 25.899 

Σχολικές μονάδες 388 Σχολικές μονάδες 389 

ΕΠΑ.Σ ΥΠΕΠΘ 7.424 2.817 4.607 ΕΠΑ.Σ ΥΠΕΠΘ 12.506 6.774 5.732 

Σχολικές μονάδες 108 Σχολικές μονάδες 114 

ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας (ΟΑΕΔ) 12.323 7.656 4.667 ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας (ΟΑΕΔ) 13.481 8.921 4.560 

Σχολικές μονάδες 50 Σχολικές μονάδες 53 

ΕΠΑ.Σ. Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων 

299 236 63 ΕΠΑ.Σ. Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων 

168 131 37 

Σχολικές μονάδες 8 Σχολικές μονάδες 8 

ΕΠΑ.Σ. Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης 

1.078 600 478 ΕΠΑ.Σ. Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης 

1.205 779 426 

Σχολικές μονάδες 47 Σχολικές μονάδες 47 

ΕΠΑ.Σ. Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

2.361 408 1.953 ΕΠΑ.Σ. Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

2.217 402 1.815 

Σχολικές μονάδες 6 Σχολικές μονάδες 3 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΟΒΕ 
*Τα στοιχεία αφορούν το δημόσιο, ιδιωτικό, ημερήσιο και νυχτερινό σχολείο 

 

Σε περιφερειακό επίπεδο, το 28% των μαθητών στα επαγγελματικά σχολεία συγκεντρώνει η Αττική 

(περί τους 32 χιλ. μαθητές το 2013 σε 140 σχολικές μονάδες), ενώ ακολουθεί η Κεντρική 

Μακεδονία με το 19% (22 χιλ. μαθητές σε 102 σχολικές μονάδες). Στη Δυτική Μακεδονία 

καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση σε αριθμό μαθητών από το 2009 στο 2013 (34%, ήτοι 1.223 

μαθητές), ενώ η Αττική και η Δυτική Ελλάδα είναι οι μόνες περιφέρειες στις οποίες ο αριθμός των 

μαθητών για την εξεταζόμενη περίοδο έχει μειωθεί, στην πρώτη κατά 3% (839 μαθητές) και στη 

δεύτερη κατά 6% (444 μαθητές).  

Τέλος, από τη σύγκριση στο πλήθος των μαθητών σε γενικά και επαγγελματικά λύκεια και 

επαγγελματικές σχολές, προκύπτει ότι το 32% του συνόλου των μαθητών φοιτούν στα τελευταία, 

έναντι του υπολοίπου 68% που φοιτούν στα γενικά λύκεια. Τα ποσοστά είναι παραπλήσια και το 

2009, με τις αναλογίες όμως μεταξύ αρρένων και θηλέων να διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους. 
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Συγκεκριμένα, στα γενικά λύκεια φοιτούν περισσότερες γυναίκες από άντρες, αφού η αναλογία 

αρρένων και θηλέων είναι 47% προς 53%, σε αντίθεση με τα επαγγελματικά λύκεια και σχολές, 

όπου η αντίστοιχη αναλογία είναι υπέρ των αντρών (64% έναντι 36%). Έτσι, στο σύνολο των 

θηλέων μαθητών, μόλις το ¼ εξ’ αυτών επιλέγει το επαγγελματικό λύκειο έναντι του γενικού, όταν 

στο σύνολο των αρρένων μαθητών, το ποσοστό που επιλέγει το επαγγελματικό λύκειο έναντι 

του γενικού είναι κατά πολύ μεγαλύτερο, στο 40%. Σημειωτέον ότι οι αναλογίες αυτές δεν έχουν 

αλλάξει σε σχέση με το 2009.  

Πίνακας 4. Αριθμός μαθητών σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ ανά Περιφέρεια, στο σύνολο των σχολικών μονάδων, 
2009/10 και 2013/14

1, 2 

Στοιχεία έναρξης σχολικού έτους 2013/14 Στοιχεία έναρξης σχολικού έτους 2009/10 

Περιφέρεια  Σύνολο μαθητών Περιφέρεια Σύνολο μαθητών 

Σ Α Θ Μον.  Σ Α Θ Μον. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & 
ΘΡΑΚΗ 

7.698 4.755 2.943 43 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & 
ΘΡΑΚΗ 

7.265 4.503 2.762 45 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

22.009 13.980 8.029 102 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

21.014 13.436 7.578 106 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4.849 3.169 1.680 25 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3.626 2.435 1.191 25 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 8.189 5.457 2.732 48 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 7.906 5.142 2.764 52 

ΗΠΕΙΡΟΣ 3.468 2.184 1.284 27 ΗΠΕΙΡΟΣ 3.371 2.198 1.173 27 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1.904 1.279 625 16 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1.821 1.234 587 15 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 7.476 4.825 2.651 43 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 7.920 5.087 2.833 46 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 4.737 3.163 1.574 34 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 4.657 3.186 1.471 34 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5.340 3.545 1.795 41 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5.102 3.528 1.574 42 

ΑΤΤΙΚΗ 32.155 20.969 11.186 140 ΑΤΤΙΚΗ 32.994 21.693 11.301 143 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2.876 1.693 1.183 26 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2.428 1.467 961 26 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 4.134 2.662 1.472 37 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3.989 2.562 1.427 39 

ΚΡΗΤΗ 8.034 4.931 3.103 42 ΚΡΗΤΗ 7.790 4.943 2.847 41 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 112.869 72.612 40.257 624 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 109.883 71.414 38.469 641 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΟΒΕ 
1
Τα στοιχεία αφορούν το δημόσιο, ιδιωτικό, ημερήσιο και νυχτερινό σχολείο 

2
 το σύνολο των σχολικών μονάδων του πίνακα 4 διαφέρει από το αντίστοιχο σύνολο του πίνακα 3, καθώς το πρώτο 

περιλαμβάνει και τις εκκλησιαστικές σχολικές μονάδες 

 
Πίνακας 5 – Σύγκριση στον αριθμό μαθητών σε Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια (και ΕΠΑΣ), 2009/10 και 

2013/14* 

Τύπος λυκείου και αριθμός μαθητών 
2013/2014 2009/2010 

Σ Α Θ Σ Α Θ 

Γενικό λύκειο 243.453 114.814 128.639 248.927 116.363 132.564 

Επαγγελματικό λύκειο και σχολές 112.869 72.612 40.257 109.883 71.414 38.469 

Σύνολο μαθητών σε γενικό και επαγγελματικό 
λύκειο και σχολές 

356.322 187.426 168.896 358.810 187.777 171.033 

Ποσοστό αριθμού μαθητών επαγγελματικού 
λυκείου 

32% 39% 24% 31% 38% 22% 

Ποσοστό αριθμού μαθητών γενικού λυκείου 68% 61% 76% 69% 62% 78% 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΟΒΕ 
*Τα στοιχεία αφορούν το δημόσιο, ιδιωτικό, ημερήσιο και νυχτερινό σχολείο 
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3 Κλαδική ανάλυση τάσεων και προοπτικών ζήτησης εργασίας 

3.1 Περιβαλλοντική βιομηχανία 

 

3.1.1 Η σημασία του κλάδου στην εγχώρια αναπτυξιακή προοπτική 

Η σημαντική ανάπτυξη της περιβαλλοντικής βιομηχανίας (Π.Β.) στο διεθνή χώρο τα τελευταία 

χρόνια, έχει προκύψει ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης της ανάγκης για προστασία του 

περιβάλλοντος και ευρύτερα της προώθησης της ιδέας της αειφόρου ανάπτυξης από διεθνείς 

οργανισμούς, ενώσεις κρατών και κυβερνήσεις. Διεθνώς, η Π.Β. αναπτύχθηκε σημαντικά στα 

μέσα της δεκαετίας του 1970, κυρίως στις Η.Π.Α., με στόχο κυρίως να παράσχει λύσεις που 

στόχευαν στην απορρύπανση των υφιστάμενων γραμμών παραγωγής (end of pipe solutions)2.  

Ο ορισμός του οικοσυστήματος της περιβαλλοντικής βιομηχανίας έχει αρκετές ιδιαιτερότητες, 

καθώς υπάρχουν αμφισημίες ως προς το είδος και το πλήθος των τομέων που πρέπει να 

συμπεριληφθούν σε αυτόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί τον ορισμό της περιβαλλοντικής 

βιομηχανίας  που παραθέτει ο Ο.Ο.Σ.Α., σύμφωνα με τον οποίον η Π.Β. περιλαμβάνει όλους 

τους τομείς που η κύρια-ή ένα σημαντικό ποσοστό της κύριας δραστηριότητάς τους-στοχεύει 

στην ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία καταγράφουν, 

προλαμβάνουν, περιορίζουν ή διορθώνουν αποτελέσματα της ανθρωπογενούς επίδρασης στο 

φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα σε νερό, αέρα και έδαφος. Ωστόσο, ο ορισμός της Eurostat 

είναι πιο ευρύς, καθώς «στον κλάδο της περιβαλλοντικής βιομηχανίας συμπεριλαμβάνονται 

                                                        

2 ΙΟΒΕ. 2013. Προς ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα: Επιλεγμένοι τομείς και θεσμικές παρεμβάσεις για την περίοδο 2014-

2020 

€1,2 δις. 
κύκλος 

εργασιών 

2.801  
επιχειρήσεις 

62% αύξηση 
αριθμού των 
επιχειρήσεων 
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τεχνολογίες, αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται για την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος…».  

Ο τομέας της περιβαλλοντικής βιομηχανίας περιλαμβάνει έτσι ένα αρκετά ευρύ πεδίο 

διαφορετικών κλάδων αλλά και τύπων επιχειρήσεων: από μελετητικές και κατασκευαστικές 

εταιρείες περιβαλλοντικών έργων, προμηθευτές και τους εγκαταστάτες εξοπλισμού επεξεργασίας 

κάθε κατηγορίας αποβλήτων-στερεών, υγρών και αερίων, τις βιομηχανίες ανακύκλωσης και 

επεξεργασίας αποβλήτων για την παραγωγή προϊόντων, τις εταιρείες παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών στον τομέα, καθώς και τις εταιρείες εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και 

απορριμμάτων. Όπως επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οι πιο σημαντικοί 

υποκλάδοι της Π.Β., αυτοί δηλαδή με τα μεγαλύτερα μερίδια στο συνολικό κύκλο εργασιών είναι 

αυτοί της διαχείρισης στερεών απορριμμάτων και σε μικρότερο βαθμό, η διαχείριση των υγρών 

αποβλήτων. 

Ακόμη και μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, η περιβαλλοντική βιομηχανία εμφάνισε 

μεγαλύτερες αντιστάσεις και παρουσίασε συγκριτικά καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα σε 

σχέση με το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Ιδιαίτερα οι κλάδοι της διαχείρισης 

απορριμμάτων και της ανακύκλωσης διαμόρφωσαν ένα ελκυστικό επιχειρηματικό πεδίο 

πολλαπλών επενδυτικών ευκαιριών, νέων επαγγελμάτων και νέων θέσεων απασχόλησης.  

Ωστόσο, η Ελλάδα -παρά τους πόρους που επενδύθηκαν στο παρελθόν- απέχει σήμερα ακόμη 

σημαντικά από την επίτευξη των περισσοτέρων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που έχουν 

τεθεί για την πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και για τη μείωση των 

αποβλήτων, ενώ σημαντικές ελλείψεις παρατηρούνται σε υποδομές εγκαταστάσεων διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων και μονάδες επεξεργασίας ειδικών αποβλήτων. Η υστέρηση αποτυπώνεται 

ιδιαίτερα στις επιδόσεις της χώρας στην ανακύκλωση των αστικών απορριμμάτων. Όμως οι 

συνεχείς αλλαγές και εξελίξεις στον τομέα της περιβαλλοντικής βιομηχανίας δημιουργούν 

πολλαπλές προκλήσεις που συνιστούν ευκαιρίες για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στον 

τομέα αυτόν.  

Οι προοπτικές ανάπτυξης προκύπτουν από:  

τις πιέσεις της Ε.Ε. για επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και την τήρηση των 

χρονοδιαγραμμάτων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης προς την 

περιβαλλοντική νομοθεσία, 

τις δεσμεύσεις της χώρας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την εκπλήρωση των 

νέων στόχων της Ε.Ε. για τη μείωση των ρύπων, που θα επιφέρουν αύξηση της τιμής των 

δικαιωμάτων ρύπων και συνεπώς του κόστους παραγωγής στην ελληνική βιομηχανία, 

τη θεσμοθέτηση ενός όλο και πιο αυστηρού περιβαλλοντικά πλαισίου άσκησης των 

οικονομικών, παραγωγικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς και την 
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καλύτερη οργάνωση του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για την τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων και κανονισμών, 

την ένταση των ανταγωνιστικών πιέσεων για μείωση του κόστους παραγωγής, στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης των αγορών, ειδικά για τις μεγάλες και τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, με 

αποτέλεσμα π.χ. την ανάγκη υποκατάστασης α’ υλών και αξιοποίησης ανακυκλούμενων 

υλικών, εναλλακτικών καυσίμων κ.λπ., αλλά και την τάση υιοθέτησης της περιβαλλοντικής 

σήμανσης για τα προϊόντα των επιχειρήσεων, 

την επικράτηση νέων καταναλωτικών προτύπων (ζήτηση προϊόντων οικολογικών/φιλικών προς 

το περιβάλλον) λόγω της αυξανόμενης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών, και τη 

συνακόλουθη ανάγκη εφαρμογής νέων προτύπων παραγωγής που να εξυπηρετούν αυτή τη 

νέα ζήτηση. 

Στο πλαίσιο αυτό οι επιχειρηματικές ευκαιρίες και ως εκ τούτου οι ευκαιρίες απασχόλησης που 

διαμορφώνονται από τις τρέχουσες ανάγκες αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων στην 

Ελλάδα εντοπίζονται κυρίως στους ακόλουθους επιμέρους τομείς και δραστηριότητες: 

 Στον ευρύτερο τομέα της ανακύκλωσης, όπου οι ελληνικές επιχειρήσεις επιδεικνύουν ήδη 

πολύ καλές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια, και όπου διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερα 

ελκυστικό πλαίσιο επενδύσεων άμεσης και υψηλής απόδοσης. Όμως η αξιοποίηση των 

ανακυκλούμενων υλικών με δημιουργία προστιθέμενης αξίας θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί και με διοικητικές παρεμβάσεις. 

 Ειδικότερα, στη διεύρυνση των εφαρμογών/χρήσεων των ανακυκλούμενων υλικών (π.χ. 

στη τσιμεντοβιομηχανία). Χαρακτηριστικό είναι ότι για πολλές κατηγορίες 

ανακυκλούμενων υλικών, όπως π.χ. τα χρησιμοποιημένα ελαστικά, δεν υφίστανται 

δυνατότητες αξιοποίησής τους από την εγχώρια βιομηχανία, με αποτέλεσμα να 

εξάγονται και να χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες του εξωτερικού για την παραγωγή 

τελικών προϊόντων. 

 Στην προσαρμογή και μετατροπή των παραγωγικών διαδικασιών, προκειμένου να 

μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και να αξιοποιηθούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας 

(π.χ. βιομάζα). 

 Στον εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό της λειτουργίας υφιστάμενων εγκαταστάσεων 

(π.χ. μονάδων βιολογικού καθαρισμού) και στη συντήρηση των περιβαλλοντικών 

υποδομών (υπηρεσίες συντήρησης). 

 Στη διαχείριση του νερού, με βασικές αρχές την εξοικονόμηση και ανακύκλωση καθώς 

και την εφαρμογή των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών 

 Στην παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών για τη διαχείριση των αποβλήτων στον 

γεωργικό τομέα. 

 Στην αναδυόμενη αγορά των υλικών «πράσινης δόμησης» και ζήτησης αντίστοιχων 

υπηρεσιών (π.χ. περιβαλλοντικοί επιθεωρητές). 
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 Στην παροχή υπηρεσιών για ανάπτυξη «πράσινης επιχειρηματικότητας» (Green 

Accounting, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Πιστοποιημένα Συστήματα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης κατά ISO 14001 και EMAS, Ευρωπαϊκά Οικολογικά Σήματα-Ecolabel κ.ά.). 

 

3.1.2 Εξελίξεις στην αγορά εργασίας του κλάδου 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, στην περιβαλλοντική βιομηχανία ανήκουν 

διάφοροι κλάδοι που η κύρια - ή ένα σημαντικό ποσοστό της κύριας δραστηριότητάς τους 

αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από την επίδραση του ανθρώπου. Με βάση 

τον παραπάνω ορισμό είναι κατανοητό πως το οικοσύστημα της περιβαλλοντικής βιομηχανίας 

μπορεί να περιλάβει τομείς και επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους. Η αναγνώριση αυτών των 

τομέων αποτελεί ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία και ενέχει σημαντική πιθανότητα σφάλματος, 

καθώς δεν είναι πάντα διακριτό το ποσοστό του κύκλου εργασιών κάθε τομέα που αφορά στην 

περιβαλλοντική προστασία per se. Για αυτό το λόγο προβαίνουμε σε έναν απαραίτητο 

περιορισμό του οικοσυστήματος της περιβαλλοντικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και στην 

αναγνώριση των κλάδων με το μεγαλύτερο μερίδιο σε όρους κύκλου εργασιών στο 

οικοσύστημα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, γνωρίζοντας ότι οι κλάδοι με το μεγαλύτερο μερίδιο στο ευρύτερο 

οικοσύστημα της ελληνικής περιβαλλοντικής βιομηχανίας είναι αυτοί που σχετίζονται με τη 

διαχείριση των στερεών απορριμμάτων, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων αλλά και των 

υγρών αποβλήτων, αναζητήθηκαν στοιχεία απασχόλησης για τους παρακάτω κλάδους 

(κατηγοριοποίηση κατά ΣΤΑΚΟΔ 2008): 

 Διψήφιος Κλάδος 36 - Συλλογή, επεξεργασία, παροχή νερού  

 Διψήφιος Κλάδος 37: Επεξεργασία λυμάτων 

 Διψήφιος Κλάδος 38 - Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων: Περιλαμβάνει τους 

τριψήφιους υποκλάδους με τίτλο «συλλογή μη επικίνδυνων αποβλήτων (38.1), συλλογή 

επικίνδυνων αποβλήτων (38.2), και ανάκτηση υλικών (38.3) » 

 Διψήφιος Κλάδος 39 - Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης 

αποβλήτων 

Οι παραπάνω κλάδοι συνθέτουν ένα σημαντικό ποσοστό της περιβαλλοντικής βιομηχανίας 

στην Ελλάδα. Παρά τις όποιες ανομοιογένειες μεταξύ των κλάδων του οικοσυστήματος για 

λόγους που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα των στοιχείων απασχόλησης από την ελληνική 

στατιστική υπηρεσία (ΕΛ.ΣΤΑΤ), αποφασίσθηκε η σύζευξη των παραπάνω κλάδων και η μελέτη 

τους στη βάση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας, αλλά και των βασικών επαγγελμάτων που 

περιλαμβάνουν σε συνάρτηση με τις βαθμίδες εκπαίδευσης του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος.  
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Οι βασικές εξελίξεις στο σύνολο των εξεταζόμενων κλάδων του ευρύτερου οικοσυστήματος της 

περιβαλλοντικής βιομηχανίας, έτσι όπως αυτή ορίσθηκε, σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης 

παρουσιάζονται παρακάτω (βλ. Πίνακας 6 για τα έτη 2011 και 2014). 

Πίνακας 6. Αριθμός και κατανομή εργαζομένων στο οικοσύστημα της Περιβαλλοντικής βιομηχανίας 

Οικοσύστημα Περιβαλλοντικής 
βιομηχανίας  

Άθροισμα 
από 2014 

Άθροισμα 
από 2011 

Κατανομή 
2014 

Κατανομή 
2011 

Σύνολο εργαζομένων ανά 
επίπεδο εκπαίδευσης 

22.840 26.318 100% 100% 

0 226 527 1,0% 2,0% 

1 4.510 8.698 19,7% 33,0% 

2 2.794 4.648 12,2% 17,7% 

3 8.647 8.830 37,9% 33,6% 

4 1.607 1.053 7,0% 4,0% 

5 5.057 2.457 22,1% 9,3% 

6 0 106 0,0% 0,4% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΟΒΕ 

 

Το σύνολο των εργαζομένων στο υπό μελέτη οικοσύστημα σημείωσε σημαντική κάμψη κατά την 

περίοδο 2011-2014, έχοντας πληγεί από την εκδήλωση της οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα. 

Ενδεικτικά, η απασχόληση στους υπό μελέτη κλάδους περιορίσθηκε το 2014 κατά 13,2% σε 

σχέση με το 2011. Σημειώνεται πως η απασχόληση στο σύνολο των κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας συρρικνώθηκε κατά 12,8% κατά την εν λόγω περίοδο.  

Από την κατανομή των απασχολούμενων της περιβαλλοντικής βιομηχανίας στα επιμέρους 

επίπεδα εκπαίδευσης, φαίνεται πως κατά την περίοδο 2011-2014 το πλήθος των αποφοίτων 

μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 4) αυξήθηκε κατά 52,6% ενώ στον αντίποδα το πλήθος των 

αποφοίτων λυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 3) περιορίσθηκε κατά περίπου 2,1% σε σχέση με το 

2011. Στο σύνολο των εργαζομένων στους υπό μελέτη κλάδους, οι απόφοιτοι λυκείου (επίπεδο 3) 

το 2011 αποτελούσαν το 33,6% των συνολικών απασχολούμενων στο ευρύτερο οικοσύστημα 

ενώ το 2014 το αντίστοιχο μερίδιο αυξήθηκε στο 37,9%. Αντίστοιχη τάση σημειώθηκε και στους 

απόφοιτους μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 4) όπου το 2014 το μερίδιο τους στο σύνολο 

της απασχόλησης στο οικοσύστημα αυξήθηκε στο 7,0% από το 4,0% το 2011.  

Σε αθροιστικούς όρους, το πλήθος των απασχολούμενων που είναι απόφοιτοι λυκείου και 

απόφοιτοι μεταλυκειακών προγραμμάτων αυξήθηκε κατά 3,7% σε σχέση με το 2011 και 

διαμορφώθηκε στα 10.254 άτομα. Αντίστοιχα, το μερίδιο τους στο σύνολο της απασχόλησης 

στον κλάδο αυξήθηκε από 37,6% το 2011, σε 44,9% το 2014.  

Ωστόσο σημειώνεται πως η μείωση στο πλήθος των εργαζομένων λυκειακής εκπαίδευσης 

(επίπεδο 3) και η αντίστοιχη αύξηση στους απόφοιτους μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 4) 

κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2014, μπορεί να αποδοθεί αφενός στην αυξημένη ανάγκη 

για εξειδίκευση στο συγκεκριμένο οικοσύστημα και αφετέρου στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές 

συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας οι οποίες εντείνονται κατά την περίοδο 2011-
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2014 και εξαιτίας της σημαντικής αύξησης της ανεργίας. Εν τέλει, φαίνεται πως οι ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά τα τελευταία έτη ωθούν ολοένα 

περισσότερους απόφοιτους λυκειακής εκπαίδευσης στην παρακολούθηση μεταλυκειακών 

προγραμμάτων εκπαίδευσης.  

 

Βασικές εξελίξεις σε επαγγελματικές κατηγορίες ανά εξεταζόμενο κλάδο 

Σε επίπεδο τριψήφιας ταξινόμησης επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ), δέκα είναι οι ειδικότητες που το 2014 

καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδα 3 και 

4) και πληρούν τις μεθοδολογικές προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στην παρούσα έρευνα3. Οι 

παραπάνω ειδικότητες αποτελούν το 69,3% της συνολικής απασχόλησης στο ευρύτερο 

οικοσύστημα, ενώ το υπόλοιπο της απασχόλησης βρίσκεται διεσπαρμένο σε 29 ειδικότητες. 

Αντίθετα το 2011 οι έξι ειδικότητες που πληρούν τα μεθοδολογικά κριτήρια της παρούσας 

έρευνας ως προς το μερίδιο και το πλήθος των αποφοίτων δευτεροβάθμιας λυκειακής και 

μεταλυκειακής εκπαίδευσης αποτελούσαν το 76,1% του συνόλου της απασχόλησης στον κλάδο. 

Και σε αυτή την περίπτωση, το υπόλοιπο μερίδιο της απασχόλησης μοιράσθηκε σε 33 

ειδικότητες. Ουσιαστικά το 2014, παρατηρήθηκε μια αύξηση στις πολυπληθέστερες ειδικότητες 

που αποτελούνται από απόφοιτους δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης 

(επίπεδα 3 και 4).  

Στη συνέχεια της παρούσας ενότητας παρουσιάζονται οι ειδικότητες της περιβαλλοντικής 

βιομηχανίας που είναι πολυπληθέστερες ως προς τον αριθμό των αποφοίτων εκπαιδευτικής 

βαθμίδας 3 και 4 καθώς και οι επιμέρους τάσεις κατά την περίοδο 2011-2014. 

Αναλυτικότερα, το 2014 οι περισσότεροι απασχολούμενοι που ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης ανήκαν στην επαγγελματική ομάδα των συλλεκτών 

απορριμμάτων εν γένει (κωδικός ΣΤΕΠ 961), έχοντας αυξηθεί κατά 8,8% σε σχέση με το 2011 

(3.732 έναντι 3.429 άτομα). Ακολουθεί η ειδικότητα των οδηγών φορτηγών και λεωφορείων 

(κωδικός ΣΤΕΠ 833), όπου σημειώνεται οριακή κάμψη της τάξης του 1,0% στο πλήθος των 

συγκεκριμένων αποφοίτων σε σχέση με το 2011. Παρά τη μείωση στο πλήθος τους, αυτοί 

καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο σε σχέση με την αρχή της υπό μελέτης περιόδου (12,6% 

έναντι 12,0%). Οι παραπάνω ειδικότητες εμφανίζονται αμετάβλητες στην κορυφή της 

ταξινόμησης τόσο το 2014 όσο και το 2011. Στην τρίτη θέση των ειδικοτήτων με τη μεγαλύτερη 

απασχόληση αποφοίτων επιπέδου 3 και 4, ακολουθούν οι υπάλληλοι λογιστηρίου και οι 

ασκούντες συναφή επαγγέλματα (ΣΤΕΠ 431) οι οποίοι το 2014 επταπλασιάστηκαν σε σχέση με 

τους καταγεγραμμένους του 2011 (708 άτομα αντί μόλις 91 το 2011). Στην συνέχεια έπονται οι 

                                                        
3 Λαμβάνονται υπόψη οι κωδικοί επαγγελμάτων των οποίων το μερίδιο αποφοίτων λυκειακής και μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης (επίπεδα 3 και 4) είναι άνω του 1% του συνόλου, ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν πάνω από 300 άτομα.   
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εργάτες μεταποίησης (ΣΤΕΠ 932) οι οποίοι το 2014 είναι υπερτριπλάσιοι σε σχέση με το 2011 (664 

άτομα αντί 198 το 2011). Παράλληλα, το μερίδιό τους στο σύνολο των αποφοίτων 

δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης διαμορφώθηκε στο 6,5% σε αντίθεση 

με σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό της τάξης του 2,0% το 2014. Στην πέμπτη θέση των δέκα 

πολυπληθέστερων επαγγελμάτων που αφορούν αποφοίτους δευτεροβάθμιας λυκειακής και 

μεταλυκειακής εκπαίδευσης στην περιβαλλοντική βιομηχανία, βρίσκονται οι τεχνίτες περάτωσης 

κτηρίων (ΣΤΕΠ 712) με 611 άτομα το 2014, περίπου τα μισά σε σχέση με το 2011. Εκτιμάται πως η 

επιβράδυνση των κατασκευαστικών έργων υποδομής στο ευρύτερο οικοσύστημα, που 

συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την οικονομική κρίση, την απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος 

έχει επηρεάσει και τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Σημειώνεται ωστόσο πως σήμερα, η απουσία 

απαραίτητων περιβαλλοντικών υποδομών έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε διάφορες 

περιοχές της Ελλάδος, ενώ πλέον είναι υπαρκτός ο κίνδυνος επιβολής σημαντικών προστίμων 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα πλαίσια της εφαρμογής της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής 

πολιτικής και της επίτευξης δεδομένων στόχων αναμένεται σύντομα η επανεκκίνηση της 

κατασκευής συγκεκριμένων περιβαλλοντικών έργων (π.χ. στον τομέα των στερεών 

απορριμμάτων και της διαχείρισης των υγρών πόρων και υγρών αποβλήτων) η οποία και θα 

τροφοδοτήσει τη ζήτηση για συγκεκριμένους τεχνίτες, εκ νέου. 

Στην έκτη θέση ακολουθούν οι λοιποί ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες 

στους οποίους το 2014 συγκαταλέγονται 589 απόφοιτοι εκπαίδευσης επιπέδου 3 και 4, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 55,8% σε σχέση με το 2011 (378 άτομα). Η συγκεκριμένη 

επαγγελματική κατηγορία περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο άτομα με ξένη υπηκοότητα που 

εργάζονται στη χώρα. 

Η ειδικότητα των ταμειολογιστών και συναφών επαγγελματιών (ΣΤΕΠ 421) στην οποία κατά το 

2014 φαίνεται να απασχολούνται περί των 555 αποφοίτων εκπαίδευσης επιπέδου 3 και 4, δεν 

εμφανίζει στοιχεία απασχόλησης για το 2011 με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η μελέτη των 

επιμέρους τάσεων. Ακολουθούν οι υπάλληλοι γενικών καθηκόντων (ΣΤΕΠ 411), όπου το 2014 

παρατηρείται σημαντική μείωση στο πλήθος των αποφοίτων δευτεροβάθμιας λυκειακής και 

μεταλυκειακής εκπαίδευσης κατά 67,9% σε σχέση  με το 2011. Σημειώνεται πως το 2011, η 

συγκεκριμένη ειδικότητα βρισκόταν στην τρίτη θέση των δέκα πολυπληθέστερων επαγγελμάτων 

σε απόφοιτους επιπέδου 3 και 4, ενώ το 2014 κατατάσσεται μόλις στην όγδοη θέση.  

Αύξηση κατά 17,5% σημειώνεται στον κλάδο επισκευαστών και εγκαταστατών ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού (ΣΤΕΠ 741) όπου το 2014 οι απόφοιτοι εκπαίδευσης επιπέδου 3 και 4 είναι 302 άτομα. 

Σε αυτό το σημείο σημειώνεται πως το επίπεδο αυτοματισμού και ηλεκτρολογικών εφαρμογών 

που απαντάται στα αναγκαία προαναφερθέντα περιβαλλοντικά έργα υποδομών είναι υψηλό. 

Κατά συνέπεια, επανεκκίνηση των περιβαλλοντικών έργων αναμένεται να επηρεάσει και τη 

ζήτηση για την συγκεκριμένη ειδικότητα. 



28 

Τέλος, στη δέκατη θέση των πολυπληθέστερων επαγγελμάτων σε αποφοίτους εκπαίδευσης 

επιπέδου 3 και 4, βρίσκονται οι οικονόμοι και οι διαχειριστές κτηρίων, το πλήθος των οποίων 

υπερτριπλασιάσθηκε κατά την περίοδο 2011-2014 (302 αντί 88 άτομα). 

Πίνακας 7. Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στο 
οικοσύστημα της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας, 2011*

4
 

Άθροισμα 2011 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 Γενικό 
Σύνολο 

961 Συλλέκτες απορριμμάτων, 
εν γένει 

95.3% 71.9% 54.7% 37.5% 11.5% 9.6%  34.7% 49.3% 

833 Οδηγοί φορτηγών και 
λεωφορείων 

0.0% 3.4% 14.1% 9.9% 35.0% 0.0%  12.6% 8.3% 

411 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων 

0.0% 0.0% 1.2% 12.8% 0.0% 7.7%  11.5% 5.2% 

712 Τεχνίτες αποπεράτωσης 
κτιρίων και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

0.0% 6.7% 5.5% 12.6% 0.0% 0.0%  11.3% 7.4% 

962 Άλλοι ανειδίκευτοι 
εργάτες, χειρώνακτες και 
μικροεπαγγελματίες 

4.7% 3.8% 2.0% 3.0% 10.4% 2.7%  3.8% 3.4% 

834 Χειριστές κινητού 
εξοπλισμού 

0.0% 0.8% 5.1% 3.8% 0.0% 0.0%  3.4% 2.5% 

Υπόλοιπο  0.0% 13.4% 17.3% 20.4% 43.1% 79.9%  22.8% 23.9% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% 

Αριθμητικό Σύνολο 527 8.698 4.648 8.830 1.053 2.457 106 9.883 26.318 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΟΒΕ 
 

Πίνακας 8. Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στο 
οικοσύστημα της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας, 2014* 

Άθροισμα 2014 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 Γενικό 
Σύνολο 

961 Συλλέκτες 
απορριμμάτων, εν γένει 

79.2% 53.2% 48.3% 38.7% 24.0% 2.7% 0.0% 36.4% 34.1% 

833 Οδηγοί φορτηγών και 
λεωφορείων 

0.0% 3.1% 21.3% 13.0% 6.7% 1.8% 0.0% 12.0% 9.0% 

431 Υπάλληλοι 
λογιστηρίου και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα 

0.0% 0.0% 0.0% 8.2% 0.0% 0.0% 0.0% 6.9% 3.1% 

932 Εργάτες μεταποίησης 20.8% 0.7% 1.0% 5.3% 13.2% 3.6% 0.0% 6.5% 4.2% 

712 Τεχνίτες 
αποπεράτωσης κτιρίων και 
ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

0.0% 8.5% 0.0% 2.3% 25.9% 0.0% 0.0% 6.0% 4.4% 

962 Άλλοι ανειδίκευτοι 0.0% 5.7% 2.1% 4.0% 15.2% 2.0% 0.0% 5.7% 4.4% 

                                                        
4 Τα αθροίσματα στους πίνακες είναι ταξινομημένα με βάση τη στήλη 3+4 και φθάνουν μέχρι τα επαγγέλματα τα οποία 

αθροίζουν στο 1% του συνόλου της στήλης 3+4, για πάνω από 300 εργαζόμενους. Αν το ποσοστό είναι πάνω από 1%, 

αλλά κάτω από 300 εργαζόμενους, τότε η ταξινόμηση σταματάει στο αντίστοιχο ποσοστό που αντιστοιχεί σε σύνολο 

εργαζομένων άνω των 300. 
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Άθροισμα 2014 Επίπεδο εκπαίδευσης 

εργάτες, χειρώνακτες και 
μικροεπαγγελματίες 
421 Ταμίες, ταμειολογιστές 
και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

0.0% 0.0% 0.0% 6.4% 0.0% 8.2% 0.0% 5.4% 4.2% 

411 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων 

0.0% 0.0% 3.1% 4.2% 0.0% 2.9% 0.0% 3.5% 2.6% 

741 Εγκαταστάτες και 
επισκευαστές 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού 

0.0% 0.0% 0.0% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 1.3% 

515 Οικονόμοι και 
διαχειριστές κτιρίων 

0.0% 3.1% 0.0% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 1.9% 

Υπόλοιπο  0.0% 25.7% 24.2% 11.0% 14.9% 78.8% 0.0% 11.6% 30.7% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό Σύνολο 226 4.510 2.794 8.647 1.607 5.057 0 10.254 22.840 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΟΒΕ 

Σε επίπεδο μονοψήφιας ανάλυσης βασικών επαγγελματικών κατηγοριών, όπως 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, προκύπτει ότι η πολυπληθέστερη κατηγορία στο 

οικοσύστημα της περιβαλλοντικής βιομηχανίας είναι οι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και 

μικροεπαγγελματίες (κατηγορία 9 – 50% το 2011 και 55% το 2014). Ακολουθούν οι 

απασχολούμενοι στην κατηγορία υπαλλήλων γραφείου και ασκούντες συναφών επαγγελμάτων 

(κατηγορία 4 - 15% το 2011 και 18% το 2014) καθώς και οι χειριστές σταθερών βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού (κατηγορία 8 – 20,7% το 2011 αντί 13,6% το 2014). 

Τέλος στις τελευταίες θέσεις διακρίνονται οι ειδικευμένοι τεχνίτες (κατηγορία 7 – 14,6% το 2011 αντί 

10,1% το 2014) και οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε υπαίθριες 

αγορές (κατηγορία 5 – 0,0% το 2011 αντί 3,3% το 2014).  

Πίνακας 9. Κατανομή εργαζομένων βασικών επαγγελματικών κατηγοριών μονοψήφιας επαγγελματικής 
κατηγορίας στις εκπαιδευτικές βαθμίδες 3+4 στους κύριους τομείς της αλυσίδας τροφίμων (σύνολο 

εργαζομένων) 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2014 2011

1. Μέλη των βουλευομένων σωμάτων ανώτερα διοικητικά και 

διευθυντικά στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
0% 0%

2. Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή 

επαγγέλματα
0% 0%

3. Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 0% 0%

4. Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 18% 15%

5. Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 

καταστήματα και υπαίθριες αγορές
3% 0%

6. Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 0% 0%

7. Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα 10% 15%

8. Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 

εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι)
14% 21%

9. Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες 55% 50%
 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΟΒΕ 
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Στη συνέχεια της παρούσας ενότητας, επιχειρείται η σύνδεση των πολυπληθέστερων 

επαγγελμάτων ως προς τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης του οικοσυστήματος της περιβαλλοντικής βιομηχανίας, με τις υφιστάμενες 

ειδικότητες των ΙΕΚ και των ΕΠΑ.Σ (βλ. Πίνακα στο παράρτημα). Σημειώνεται σε αυτό το σημείο 

πως η απόλυτη ταύτιση των επαγγελμάτων με τις υφιστάμενες ειδικότητες δεν είναι εφικτή σε 

όλες τις περιπτώσεις (π.χ. συλλέκτες απορριμμάτων, οδηγοί φορτηγών οχημάτων κτλ). 

Αναφορικά με τους υπαλλήλους λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, δηλαδή την 

τρίτη πολυπληθέστερη επαγγελματική ομάδα το 2014 αλλά και τους ταμειολογιστές (έβδομο 

επάγγελμα στην κατάταξη) οι ειδικότητες των ΙΕΚ με τις οποίες μπορούν να συσχετισθούν είναι οι 

εξής:  

 Ειδικός φοροτεχνικού γραφείου.  

 Διοικητικό και οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων.  

 Ειδικά στελέχη κοστολόγησης στη Βιομηχανία και στη Βιοτεχνία.  

Σημειώνεται πως και οι δύο ειδικότητες ανήκουν στην ευρύτερη ομάδα Οικονομικών των ΙΕΚ. 

Παράλληλα, σε σχέση με τα προγράμματα των ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ υπάρχει εμφανής συσχέτιση με την 

ειδικότητα «Οικονομικών καθηκόντων».  

Η ειδικότητα των τεχνιτών αποπεράτωσης κτηρίων και συναφών επαγγελμάτων, συσχετίζεται 

ευρύτερα με τις παρακάτω ειδικότητες των ΙΕΚ: 

 Τεχνικός θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων  

 Τεχνικός δομικών έργων  

Παράλληλα, συσχετίζεται ευρύτερα με την ειδικότητα «Τεχνιτών Κτηριακών Έργων» των ΕΠΑΣ 

ΟΑΕΔ. 

Το επάγγελμα των εγκαταστατών και των επισκευαστών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού συνδέεται 

εν μέρει με τις ειδικότητες που άπτονται στην αποπεράτωση κτηρίων αλλά και ευρύτερα με 

ειδικότητες όπως: 

 Τεχνικός ανελκυστήρων 

 Τεχνικός περιελίξεων ηλεκτρικών μηχανών 

 Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού  

 Τεχνικός εργαλειομηχανών CNC 

 Τεχνικός μηχανημάτων έργων  

Παράλληλα, η παραπάνω ειδικότητα αντιστοιχίζεται με τους «Τεχνίτες ηλεκτρολογικών εργασιών» 

των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ. 

Συμπερασματικά, η συνολική απασχόληση στο ευρύτερο οικοσύστημα της περιβαλλοντικής 

βιομηχανίας, έτσι όπως ορίζεται στην παρούσα μελέτη, υποχώρησε κατά 13,2% κατά την 

περίοδο 2011-2014, με ρυθμό εντονότερο σε σχέση με το σύνολο της απασχόλησης στην 

ελληνική οικονομία την αντίστοιχη περίοδο (-12,8%). 

Σε επίπεδο ανάλυσης ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολούμενων, σημειώνεται πως 

το πλήθος των απασχολούμενων που είναι απόφοιτοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 4) 
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αυξήθηκε κατά την περίοδο μελέτης, ενώ από την άλλη μεριά οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

λυκειακής εκπαίδευσης που απασχολούνται στην περιβαλλοντική βιομηχανία, περιορίσθηκαν. 

Αυτή η τάση μπορεί να συνδεθεί με τις αυξανόμενες ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά 

εργασίας του συγκεκριμένου κλάδου, αλλά και με ευρύτερες ανάγκες για εξειδίκευση.  

Ανάμεσα στις ειδικότητες που κατέγραψαν τις υψηλότερες μεταβολές ως προς τον αριθμό 

αποφοίτων επιπέδου δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης (σωρευτική 

κατηγορία που περιλαμβάνει αποφοίτους επιπέδου 3 και 4) κατά την περίοδο 2011-2014, 

βρίσκονται οι υπάλληλοι λογιστηρίου και τα συναφή επαγγέλματα (ΣΤΕΠ431) και οι εργάτες 

μεταποίησης (ΣΤΕΠ 932). Στον αντίποδα, η σημαντική κάμψη που παρατηρείται στις ειδικότητες 

που σχετίζονται ευρύτερα με τις κατασκευές περιβαλλοντικών έργων αποδίδεται στην οικονομική 

κρίση και στο γενικότερο κλίμα αναστολής κατασκευών αναγκαίων περιβαλλοντικών έργων. 

Ωστόσο, η αναγκαιότητα υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων στα πλαίσια της εφαρμογής 

της ευρωπαϊκής και εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής, τόσο για λόγους που άπτονται στην 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όσο και εξαιτίας του κινδύνου επιβολής υψηλών 

προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (όπως για παράδειγμα στον τομέα της διαχείρισης 

των απορριμμάτων), ενδέχεται να τονώσει της συνθήκες ζήτησης για αντίστοιχο εργατικό 

δυναμικό τις επόμενες περιόδους.  
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3.2  Υγεία 

 

3.2.1 Η σημασία του κλάδου στην εγχώρια αναπτυξιακή προοπτική 

Το οικοσύστημα Υγείας στην Ελλάδα διαθέτει ισχυρές υποδομές σε ανθρώπινο δυναμικό 

υψηλού επιπέδου, με αποτέλεσμα να στοιχειοθετείται η βάση πάνω στην οποία μπορεί να 

αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα στον τομέα, με άξονες την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, νέων 

διαγνωστικών προσεγγίσεων, νέων φαρμάκων αλλά και νέων υπηρεσιών υγείας. Ο τομέας της 

υγείας επηρεάζεται από πληθώρα παραγόντων, ενώ ορισμένοι από αυτούς έχουν βραχυχρόνια 

επίδραση (π.χ. μείωση φαρμακευτικής δαπάνης, περιστολή δαπανών υγείας κ.ά.), ενώ άλλοι 

αναμένεται να επηρεάσουν τον τομέα τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα η γήρανση του 

πληθυσμού και η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης θα αυξήσουν τη ζήτηση για 

συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες όπως η γενική ιατρική και η γηριατρική και θα δημιουργήσουν 

ανάγκες για πρόσθετο νοσηλευτικό προσωπικό που θα προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες 

σε ηλικιωμένους (φροντίδα στο σπίτι, κατ’ οίκον νοσηλεία). Επιπλέον, όσο οι τεχνολογίες αιχμής 

και οι εξελίξεις στη φαρμακευτική επιστήμη θα επιτρέπουν την αντιμετώπιση ολοένα και 

περισσότερων σοβαρών παθήσεων, τόσο θα αυξάνεται και η ανάγκη για νοσηλευτικό 

προσωπικό που θα στελεχώσει κέντρα αποκατάστασης και υπηρεσίες παρηγορητικής 

φροντίδας5.  

Οι εξελίξεις αυτές φαίνεται να δημιουργούν ευκαιρίες ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στις εξής 

δραστηριότητες: 

                                                        
5 ΙΟΒΕ. 2013. Προς ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα: Επιλεγμένοι τομείς και θεσμικές παρεμβάσεις για την περίοδο 2014-

2020 

400 
διαγνωστικά 

κέντρα 

105 
φαρμακευτικές 

εταιρίες 

124 
φαρμακαποθήκες  

140 χιλ. άμεσα 
απασχολούμενοι 

241 χιλ. συνολικά 
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Παραγωγή γενόσημου φαρμάκου. Η λήξη μεγάλου αριθμού πατεντών τα επόμενα χρόνια, αλλά 

και η αναμενόμενη αύξηση της χρήσης φθηνότερων φαρμάκων υπό το πρίσμα της ανάγκης 

για περιστολή των δαπανών υγείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, δημιουργεί προοπτικές 

ανάπτυξης στην παραγωγή γενόσημων φαρμάκων. Η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει 

κέντρο παραγωγής γενόσημων στην Ευρώπη λόγω των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που 

παρουσιάζει όπως: α) πιστοποίηση και διασφάλιση των παραγωγικών διαδικασιών, β) 

εξασφάλιση χαμηλότερου συνολικού κόστους παραγωγής και διάθεσης σε σχέση με τις άλλες 

χώρες της Ε.Ε., αλλά και σε σχέση με χώρες εκτός Ε.Ε. Επομένως, προκύπτει ότι η παραγωγή 

γενόσημου φαρμάκου στην Ελλάδα είναι αρκετά ανταγωνιστική λόγω της καλής σχέσης 

κόστους-ποιότητας που εξασφαλίζει. 

Παραγωγή νέου ελληνικού φαρμάκου. Το κόστος παραγωγής νέων πρωτότυπων φαρμάκων 

είναι πλέον πολύ υψηλό και απαιτεί ισχυρές υποδομές και επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογία. 

Εντούτοις, η Ελλάδα θα μπορούσε να συμμετάσχει στη διαδικασία παραγωγής πρωτότυπων 

φαρμάκων είτε με την υποστήριξη ερευνητικών εργαστηρίων για την ανάπτυξη νέων μορίων, είτε 

με την επανατοποθέτηση/επαναστόχευση φαρμάκων, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η αρχική 

επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη. Η προσέγγιση αυτή αναφέρεται σε παρέμβαση σε 

πρωτότυπα φάρμακα τα οποία έχουν παραχθεί και έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας για 

συγκεκριμένη ένδειξη, αλλά μπορούν να πάρουν νέα άδεια κυκλοφορίας για νέα, πρόσθετη 

χρήση. 

Εξαγωγή διαγνωστικών υπηρεσιών. Η εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων για λογαριασμό 

ιατρικών κέντρων και νοσοκομείων του εξωτερικού, σε ανταγωνιστικές τιμές, μπορούν να 

αποβούν καθοριστικά για τις επιχειρήσεις στην παρούσα οικονομική συγκυρία. Όμως 

προϋποθέτουν τη δικτύωση των επιχειρήσεων και τη διάχυση της τεχνογνωσίας από τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις στις μικρότερες, αλλά και την εκπαίδευση σχετικά με την εξασφάλιση 

ποιότητας και ασφάλειας και πιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.  

Ανάπτυξη ειδικών διαγνωστικών υπηρεσιών. Αναμένεται αύξηση της χρήσης της 

εργαστηριακής και της προληπτικής ιατρικής τα επόμενα χρόνια, με την αύξηση των 

μοριακών/γονιδιακών τεστ καθώς και των εξετάσεων για προδιαθεσικούς παράγοντες, γεγονός 

που θα δημιουργήσει ανάγκη για επιστήμονες υγείας όπως ειδικούς τεχνικούς εργαστηρίου και 

διαγνωστικών μηχανημάτων. Αυτός είναι ένας κλάδος ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα που θα 

παρέχει τις υπηρεσίες του σε ανταγωνιστικές τιμές στο δημόσιο αντί το ίδιο το δημόσιο να γίνει ο 

παραγωγός των υπηρεσιών αυτών. Η τεχνολογία της υγείας εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς και 

απαιτείται η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων για να παραμένουν ενήμεροι με τις τεχνικές 

αιχμής της τεχνολογίας. Αυτή την ευελιξία μπορεί να την παρέχει μόνο ο ιδιωτικός τομέας. Επίσης 

ένα ποσοστό των πιο οικονομικά εύρωστων Ελλήνων θα αγοράζει ακριβές προγνωστικές 

εξετάσεις από τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο να νοσήσει στο μέλλον. 

Αυτός είναι ένας τομέας με μεγάλη δυναμική στο εξωτερικό και θα μπορούσε να απασχολήσει 
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προσωπικό υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης. Είναι επίσης ένας τομέας που θα μπορούσε 

και να εξάγει υπηρεσίες σε άλλες χώρες του εξωτερικού.  

Ανάπτυξη πρωτογενούς παραγωγής πρώτων υλών και βιομηχανική παραγωγή προϊόντων 

προσωπικής υγιεινής. Η Ελλάδα διαθέτει ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα με αποτέλεσμα μεγάλη 

ποικιλία φυτών να μπορεί να αποτελέσει το πρωτογενές υλικό για να αναπτυχθεί αφενός μεν 

βιομηχανικός τομέας σε αιθέρια έλαια, φάρμακα, καλλυντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, 

συμπληρώματα διατροφής κ.λπ. και αφετέρου πρωτογενής παραγωγή των πρώτων υλών για 

εξαγωγές. 

Ανάπτυξη ιατρικού τουρισμού. Με τη συνεργασία και τη δικτύωση ιδιωτικών θεραπευτηρίων, 

διαγνωστικών κλινικών, ασφαλιστικών εταιρειών και τουριστικών πρακτορείων, η Ελλάδα θα 

μπορούσε να προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες σε ασθενείς από χώρες του εξωτερικού. Εντούτοις, 

δεδομένης της οικονομικής αβεβαιότητας και των περιορισμένων πόρων που διαθέτει αυτή τη 

στιγμή η χώρα, θα πρέπει να εστιάσει σε συγκεκριμένες μορφές ιατρικού τουρισμού στις οποίες 

παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως υπηρεσίες υγείας που εστιάζουν στη βελτίωση 

της φυσικής κατάστασης και στην υιοθέτηση του υγιεινού τρόπου ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, νέες 

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, όπως, λόγου χάρη, δημιουργία κέντρων αποκατάστασης και 

μεικτών ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίες θα συνδυάζουν τον παραθερισμό με την παροχή 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας, θα μπορούσαν να αποτελέσουν νέες πηγές απασχόλησης για το 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας. 

 

3.2.2 Εξελίξεις στην αγορά εργασίας του κλάδου 

Οι κλάδοι οι οποίοι θα εξετασθούν στη συνέχεια ως προς τις εξελίξεις τους στην αγορά 

εργασίας περιλαμβάνουν τους εξής διψήφιους κλάδους κατά ΣΤΑΚΟΔ 2008: 

 21: Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων  

 86: Δραστηριότητες ανθρώπινης Υγείας  

 87: Δραστηριότητες βοήθειας κατ’ οίκον  

Οι βασικές εξελίξεις στο σύνολο των εξεταζόμενων κλάδων την περίοδο 2011-2014 σε σχέση με 

το επίπεδο εκπαίδευσης παρουσιάζονται παρακάτω. 

 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 

Το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και 

φαρμακευτικών σκευασμάτων το 2014 έφθανε στο σύνολό του τα 13.252 άτομα, ελαφρά 

μειωμένος κατά 3% σε σχέση με το 2011 και τα 13.653 άτομα. Από την κατανομή των 

εργαζομένων στα επιμέρους επίπεδα εκπαίδευσης προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι απόφοιτοι της 

δευτεροβάθμιας λυκειακής (επίπεδο 3) και μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 4) μείωσαν τη 

συμμετοχή τους στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου κατά 16% και 86% αντίστοιχα το 2014 
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σε σχέση με το 2011. Το ποσοστό τους στη συνολική κατανομή των εργαζομένων του κλάδου 

μειώθηκε από 28% (3.889 απασχολούμενοι) το 2011 σε 25% (3.289 απασχολούμενοι) το 2014 για 

τους αποφοίτους λυκειακής εκπάιδευσης  και από 12% (1.629 απασχολούμενοι) το 2011 σε 2% 

(666 απασχολούμενοι) το 2014 για τους αποφοίτους μεταλυκειακής εκπαίδευσης (Πίνακας 10 9).  

Στον συγκεκριμένο κλάδο, οι απόφοιτοι λυκείου (επίπεδο 3) συγκεντρώνουν για το 2014 το 25% 

(28% για το 2011) που είναι και το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των εργαζομένων 

του κλάδου μετά τους αποφοίτους της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (επίπεδο 5), οι οποίοι 

συμμετέχουν με το υψηλό ποσοστά της τάξης του 61% το 2014, το οποίο και έχει αυξηθεί 

σημαντικά σε σχέση με το 2011 (46%) ενώ οι απόφοιτοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης αποτελούν 

το χαμηλότερο ποσοστό του αριθμού των απασχολουμένων του κλάδου. 

 Δραστηριότητες ανθρώπινης Υγείας 

Το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο Δραστηριότητες ανθρώπινης Υγείας το 2014 έφθανε 

στο σύνολό του τα 186.822 άτομα, μειωμένο κατά 9% σε σχέση με τα 204.457 το 2011. Από την 

κατανομή των εργαζομένων στα επιμέρους επίπεδα εκπαίδευσης προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι 

απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας λυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 3) μείωσαν τη συμμετοχή τους 

στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου κατά 23% το 2014 σε σχέση με το 2011 ενώ αντίθετα 

οι εργαζόμενοι απόφοιτοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 4) αύξησαν τη συμμετοχή τους 

κατά 4% το 2014 σε σχέση με το 2011. Ως εκ τούτου, το ποσοστό για τους αποφοίτους λυκειακής 

εκπαίδευσης στη συνολική κατανομή των εργαζομένων του κλάδου μειώθηκε από 17% το 

2011(34.697 απασχολούμενοι) σε 14% (26.769 απασχολούμενοι) το 2014 ενώ για τους 

αποφοίτους μεταλυκειακής εκπαίδευσης το ποσοστό αυξήθηκε από 12% (24.793 

απασχολούμενοι ) το 2011 σε 14% (25.853 απασχολούμενοι) το 2014 (Πίνακας 10 9). 

Στον συγκεκριμένο κλάδο, οι απόφοιτοι λυκειακής και  μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 3 και 

4 αντίστοιχα) συγκεντρώνουν το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό (από 14% αντίστοιχα) στο 

σύνολο των εργαζομένων του κλάδου μετά το ποσοστό των αποφοίτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (65%). 

 Δραστηριότητες κατ’ οίκον 

Το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο Δραστηριότητες κατ’ οίκον το 2014 έφθανε στο 

σύνολό του τα 5.088 άτομα σημαντικά μειωμένο κατά 54% σε σχέση με το 2011 και τα 11.094 

άτομα. Από την κατανομή των εργαζομένων στα επιμέρους επίπεδα εκπαίδευσης προκύπτει ότι 

οι εργαζόμενοι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης 

(επίπεδο 3 και 4 αντίστοιχα) μείωσαν τη συμμετοχή τους στο σύνολο των εργαζομένων του 

κλάδου κατά 78% και 45% αντίστοιχα το 2014 σε σχέση με το 2011. Πιο συγκεκριμένα το ποσοστό 

για τους αποφοίτους λυκειακής εκπαίδευσης στη συνολική κατανομή των εργαζομένων του 

κλάδου μειώθηκε από 45% το 2011 (5.026 απασχολούμενοι) σε 22% (1.130 απασχολούμενοι)  το 
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2014 ενώ για τους αποφοίτους μεταλυκειακής εκπαίδευσης αυξήθηκε από 9%  το 2011 σε 11% το 

2014 (Πίνακας 10 9).  

Στον συγκεκριμένο κλάδο, οι απόφοιτοι λυκείου (επίπεδο 3) συγκεντρώνουν το τρίτο μεγαλύτερο 

ποσοστό στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου μετά το ποσοστό των αποφοίτων πρώτου 

επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (επίπεδο 5) και των αποφοίτων κατώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (επίπεδο 2). Ενώ οι απόφοιτοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 

4) συγκεντρώνουν το δεύτερο μικρότερο ποσοστό στο σύνολο των εργαζομένων  με 11%. 

Πίνακας 10. Αριθμός και κατανομή εργαζομένων στους κλάδους Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών 

προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, Δραστηριότητες ανθρώπινης Υγείας και Δραστηριότητες 

βοήθειας κατ’ οίκον 

21 – Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών 
προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 

Άθροισμα 
από 2011 

Άθροισμα 
από 2014 

Κατανομή 
2011 

Κατανομή 
2014 

Σύνολο εργαζομένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης 13.653 13.252 100% 100% 

0 0 0 0% 0% 

1 637 563 5% 4% 

2 761 383 6% 3% 

3 3.889 3.285 28% 25% 

4 1.629 227 12% 2% 

5 6.251 8.128 46% 61% 

6 486 666 4% 5% 

86 – Δραστηριότητες ανθρώπινης Υγείας 
Άθροισμα 
από 2011 

Άθροισμα 
από 2014 

Κατανομή 
2011 

Κατανομή 
2014 

Σύνολο εργαζομένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης 204.457 186.822 100% 100% 

0 0 0 0% 0% 

1 9.727 3.452 5% 2% 

2 5.559 3.441 3% 2% 

3 34.697 26.769 17% 14% 

4 24.793 25.853 12% 14% 

5 126.341 120.636 62% 65% 

6 3.340 6.671 2% 4% 

87 – Δραστηριότητες βοήθειας κατ’ οίκον 
Άθροισμα 
από 2011 

Άθροισμα 
από 2014 

Κατανομή 
2011 

Κατανομή 
2014 

Σύνολο εργαζομένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης 11.094 5.088 100% 100% 

0 141 111 1% 2% 

1 1.057 577 10% 11% 

2 970 1.243 9% 24% 

3 5.026 1.130 45% 22% 

4 1.051 573 9% 11% 

5 2.849 1.454 26% 29% 

6 0 0 0% 0% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 
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Βασικές εξελίξεις σε επαγγελματικές κατηγορίες ανά εξεταζόμενο κλάδο 

Οι βασικές εξελίξεις στο σύνολο των εξεταζόμενων κλάδων Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών 

προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, Δραστηριότητες ανθρώπινης Υγείας και 

Δραστηριότητες βοήθειας κατ’ οίκον σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης και τις επαγγελματικές 

κατηγορίες κατά ΣΤΕΠ-2008 κάθε κλάδου σε τριψήφιο επίπεδο ανάλυσης, παρουσιάζονται 

παρακάτω, σε χωριστούς πίνακες για τα έτη 2011 και 2014. 

 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 

Σε επίπεδο επαγγελματικών κατηγοριών τριψήφιας ανάλυσης στον κλάδο Παραγωγή βασικών 

φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, προκύπτει ότι το σύνολο των 

εργαζομένων (γενικό άθροισμα), το 2011 ήταν 13.653 ενώ το 2014 ανήλθαν σε 13.252 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 3% σε σχέση με το 201. 

Τα αποτελέσματα ως προς την κατανομή των επαγγελματιών του κλάδου με βάση τις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης μελέτης, δηλαδή του αθροίσματος 

των εργαζομένων των βαθμίδων δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης 

παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. Συγκεκριμένα η πρώτη επαγγελματική κατηγορία, βάσει του 

συγκεκριμένου αθροίσματος (επίπεδα 3 και 4 μαζί) είναι οι Χειριστές εγκαταστάσεων και 

μηχανών παραγωγής χημικών και φωτογραφικών προϊόντων οι οποίοι συγκεντρώνουν το 41% 

των επαγγελματιών του κλάδου (και το 12% του γενικού αθροίσματος). Ακολουθούν οι 

Επαγγελματίες πωλήσεων, έρευνας αγοράς και δημοσίων σχέσεων και οι Πράκτορες και 

μεσίτες αγοραπωλησιών με 15% (10% και 9% αντίστοιχα του γενικού αθροίσματος), οι 

Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων με 11% (και 5% στο γενικό άθροισμα), και οι Οδηγοί φορτηγών 

και λεωφορείων με 9% (και 2% στο γενικό άθροισμα). Οι τέσσερις αυτές επαγγελματικές 

κατηγορίες συγκεντρώνουν συνολικά στο επίπεδο εκπαίδευσης 3+4, το 91% του συνόλου των 

εργαζομένων του κλάδου για το 2014 ( 

Πίνακας 12).  

Σε σχέση με το 2011 (Πίνακας 11), οι κατανομές των επαγγελμάτων δεν παρουσιάζουν αλλαγές 

ως προς τα δύο πρώτα επαγγέλματα (Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών παραγωγής 

χημικών και φωτογραφικών προϊόντων και Επαγγελματίες πωλήσεων, έρευνας αγοράς και 

δημοσίων σχέσεων) και υπάρχουν νέα επαγγέλματα για το 2014. Συγκεκριμένα τα νέα 

επαγγέλματα για το 2014 είναι: οι Πράκτορες και μεσίτες αγοραπωλησιών με 15%, οι Υπάλληλοι 

γενικών καθηκόντων με 11% και οι Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων με 9%. Το 2014, οι 

Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών παραγωγής χημικών και φωτογραφικών προϊόντων 

στην αγορά κάλυπτε το 41% των επαγγελματιών του κλάδου στα εκπαιδευτικά επίπεδα λυκειακής 

και μεταλυκειακής βαθμίδας, ποσοστό υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2011 που είναι 

36%. Οι Επαγγελματίες πωλήσεων, έρευνας αγοράς και δημοσίων σχέσεων το 2014 

αντιπροσωπεύουν το 15% των επαγγελματιών του κλάδου ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 

19% για το 2011.   

Επιπλέον ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η συνολική κατανομή των επαγγελματιών του 

κλάδου με βάση τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης μελέτης, ήτοι του 

αθροίσματος των εργαζομένων των βαθμίδων δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής 
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εκπαίδευσης παρουσιάζουν μείωση κατά 2.005 εργαζόμενους καθώς το 2011 αντιστοιχούσαν 

στο 28% του συνολικού αθροίσματος ενώ το 2014 στο 25% (από 5.517 το 2011 σε 3.512 

εργαζόμενους το 2014).  

Πίνακας 11 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στον 
κλάδο Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, 2011

6
 

Άθροισμα από 2011 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί επαγγελμάτων 0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 

Άθροισμα 
813 Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών 
παραγωγής χημικών και φωτογραφικών 
προϊόντων 

- 54% 26% 41% 24% 6% 0% 36% 21% 

243 Επαγγελματίες πωλήσεων, έρευνας 
αγοράς και δημοσίων σχέσεων 

- 0% 0% 11% 38% 11% 0% 19% 13% 

412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) - 0% 0% 14% 0% 0% 0% 10% 4% 

723 Μηχανικοί και επισκευαστές 
μηχανημάτων 

- 0% 0% 8% 0% 0% 0% 6% 2% 

Υπόλοιπο  - 46% 74% 26% 38% 82% 100% 29% 60% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο - 637 761 3.889 1.629 6.251 486 5.517 13.653 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

 
Πίνακας 12 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στον 
κλάδο Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, 2014 

Άθροισμα από 2011 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί επαγγελμάτων 0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 

Άθροισμα 
813 Χειριστές εγκαταστάσεων και 
μηχανών παραγωγής χημικών και 
φωτογραφικών προϊόντων 

- 41% 34% 8% 42% 26% 0% 41% 12% 

243 Επαγγελματίες πωλήσεων, 
έρευνας αγοράς και δημοσίων 
σχέσεων 

- 15% 0% 0% 16% 0% 5% 15% 10% 

332 Πράκτορες και μεσίτες 
αγοραπωλησιών 

- 15% 0% 0% 16% 0% 7% 15% 9% 

411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων - 11% 0% 0% 12% 0% 3% 11% 5% 

833 Οδηγοί φορτηγών και 
λεωφορείων 

- 9% 0% 0% 9% 0% 0% 9% 2% 

Υπόλοιπο  - 66% 92% 5% 74% 85% 45% 9% 62% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο - 563 383 3.285 227 8.128 666 3.512 13.252 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

 Δραστηριότητες ανθρώπινης Υγείας 

                                                        
6 Τα αθροίσματα στους πίνακες είναι ταξινομημένα με βάση τη στήλη 3+4 και φθάνουν μέχρι τα επαγγέλματα τα οποία 

αθροίζουν στο 1% του συνόλου της στήλης 3+4, για πάνω από 300 εργαζόμενους. Αν το ποσοστό είναι πάνω από 1%, 

αλλά κάτω από 300 εργαζόμενους, τότε η ταξινόμηση σταματάει στο αντίστοιχο ποσοστό που αντιστοιχεί σε σύνολο 

εργαζομένων άνω των 300. 
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Σε επίπεδο επαγγελματικών κατηγοριών τριψήφιας ανάλυσης στον κλάδο Δραστηριότητες 

ανθρώπινης Υγείας, προκύπτει ότι το σύνολο των εργαζομένων (γενικό άθροισμα), το 2011 ήταν 

204.457 ενώ το 2014 παρουσίασε μείωση κατά 9%, με τον αριθμό των εργαζομένων να 

διαμορφώνεται σε 186.822 άτομα. 

Ως προς την κατανομή των επαγγελματιών του κλάδου με βάση τις εκπαιδευτικές βαθμίδες 

ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης μελέτης, ήτοι του αθροίσματος των εργαζομένων των 

βαθμίδων δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επιπέδου 3 και 4 

αντίστοιχα), τη μεγαλύτερη επαγγελματική κατηγορία του κλάδου αποτελούν οι Τεχνολόγοι 

νοσηλευτικής και μαιευτικής με ποσοστό 27% (και 17% στο γενικό άθροισμα) του συνόλου των 

εργαζομένων, ενώ η δεύτερη μεγαλύτερη επαγγελματική κατηγορία με 9% (και 4% στο γενικό 

άθροισμα) είναι οι Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας στον τομέα των 

υπηρεσιών υγείας. Ακολουθούν οι Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς με 

ποσοστό 8% των εργαζομένων του κλάδου στις εκπαιδευτικές κατηγορίες 3+4 (και 3% στο γενικό 

άθροισμα), οι Τεχνικοί βοηθοί ιατρών και φαρμακοποιών με 7% (και 4% στο γενικό άθροισμα), 

Άλλοι τεχνολόγοι του τομέα της υγείας με 6% (και 5% στο άθροισμα) ενώ οι Καθαριστές και 

βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων συγκεντρώνουν το 5% (2% στο γενικό άθροισμα). Η 

κατηγορία Νοσηλευτές και μαίες, χαρακτηριστική κατηγορία για τον τομέα υγεία, αντιστοιχεί στο 

4% του κλάδου για τις κατηγορίες 3+4 (και 8% στο γενικό άθροισμα).  Τα επτά  παραπάνω αυτά 

πολυπληθέστερα επαγγέλματα ταξινομημένα με κριτήριο το άθροισμα των στηλών 

εκπαιδευτικής βαθμίδας δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής, συγκεντρώνουν το 66% 

του συνόλου. 

Σε συνολικό επίπεδο (γενικό άθροισμα), τα αποτελέσματα της κατανομής των εργαζομένων για 

το 2011 περιλάμβανε 16 επαγγέλματα με ποσοστό πάνω από το 1% των εκπαιδευτικών 

βαθμίδων 3 και 4 καλύπτουν το 87% του συνόλου των συγκεκριμένων βαθμίδων ή 

204.457εργαζόμενους.Για το 2014 παρατηρείται μείωση 9% σε σχέση με το 2011 και 17 

επαγγέλματα του κλάδου των αποφοίτων εκπαιδευτικών βαθμίδων 3 και 4 που συγκεντρώνουν 

πάνω από το 1% των εργαζομένων του κλάδου, καλύπτουν το 91% του συνόλου των 

συγκεκριμένων βαθμίδων ή 186.822 εργαζόμενους. 

Για τις δύο χρονιές υπάρχουν 14 κοινά επαγγέλματα που συγκεντρώνουν πάνω από το 1% των 

εργαζομένων του κλάδου τα οποία διαφοροποιούνται ως προς τη σειρά κατάταξής τους. Στην 

πρώτη θέση και για τις 2 χρονιές βρίσκονται οι Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής οι οποίοι 

το 2011 αντιπροσωπεύουν το 32% του συνόλου (19.135 εργαζόμενοι) ενώ το 2014 

παρουσιάζουν μείωση του ποσοστού τους στο 27% (13.986 εργαζόμενοι). Αύξηση παρατηρείται 

στην κατηγορία Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας στον τομέα των 

υπηρεσιών υγείας  με το ποσοστό τους να αυξάνεται από το 6% (3.537 εργαζόμενοι) το 2011 

στο 9% (6.574 εργαζόμενοι) το 2014. Οι Τεχνικοί βοηθοί ιατρών και φαρμακοποιών 

παρουσιάζουν αύξηση από το 4% (2.578 εργαζόμενοι) το 2011 στο 7% (3.764 εργαζόμενοι) το 
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2014. Σημαντική αύξηση παρατηρείται και στο ποσοστό για Νοσηλευτές και Μαίες από 1% και 

694 εργαζόμενους το 2011 στο 4% και τους 2.355 εργαζόμενους το 2014 καθώς και στην 

κατηγορία Άλλοι τεχνολόγοι του τομέα υγείας από 4% και τους 2.594 εργαζόμενους το 2011 στο 

6% και τους 3.336 εργαζόμενους το 2014.  

Για το 2011 οι 16 πρώτες επαγγελματικές κατηγορίες συγκεντρώνουν συνολικά το 63% (131.213 

εργαζόμενοι)  του συνόλου των εργαζομένων (έναντι του 87% του συνόλου των βαθμίδων 3+4) 

(Πίνακας 13.Ενώ για το 2014 οι 17 πρώτες επαγγελματικές κατηγορίες συγκεντρώνουν συνολικά 

το 53% (102.661εργαζόμενοι) του συνόλου των εργαζομένων (έναντι του 91% του συνόλου των 

βαθμίδων 3+4). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2014 σημειώνονται 3 νέα επαγγέλματα που δεν υπάρχουν το 2011 

όπως: Σερβιτόροι εν γένει με 4%, Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα με 1% και Χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο με 1%.Ενώ οι κατηγορίες Τεχνολόγοι 

επιστημών φυσικής και μηχανικής και Άλλοι επαγγελματίες του τομέα υγείας δεν περιλαμβάνομαι 

στα 17 πρώτα επαγγέλματα του 2014. 

Πίνακας 13 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στον 
κλάδο Δραστηριότητες ανθρώπινης Υγείας, 2011 

Άθροισμα από 2011 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 

Άθροισμα 
322 Τεχνολόγοι 
νοσηλευτικής και μαιευτικής 

- 2% 6% 14% 57% 22% 0% 32% 23% 

411 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων 

- 3% 8% 19% 2% 1% 0% 12% 5% 

532 Απασχολούμενοι στην 
παροχή προσωπικής 
φροντίδας στον τομέα των 
υπηρεσιών υγείας 

- 15% 20% 9% 2% 1% 0% 6% 3% 

516 Άλλοι απασχολούμενοι 
στην παροχή προσωπικών 
υπηρεσιών 

- 8% 8% 7% 1% 0% 0% 4% 2% 

325 Άλλοι τεχνολόγοι του 
τομέα της υγείας 

- 2% 7% 4% 4% 3% 9% 4% 4% 

321 Τεχνικοί βοηθοί ιατρών 
και φαρμακοποιών 

- 1% 2% 2% 8% 3% 0% 4% 3% 

334 Γραμματείς διοίκησης 
και ειδικευμένοι(-ες) 
γραμματείς 

- 0% 0% 5% 2% 1% 0% 4% 2% 

441 Άλλοι υπάλληλοι 
γραφείου 

- 3% 0% 5% 1% 1% 0% 3% 1% 

412 Γραμματείς (γενικών 
καθηκόντων) 

- 0% 0% 5% 1% 0% 2% 3% 1% 

911 Καθαριστές και βοηθοί 
οικιών, ξενοδοχείων και 
γραφείων 

- 24% 15% 5% 0% 0% 0% 3% 3% 

422 Υπάλληλοι 
πληροφόρησης πελατών 

- 6% 5% 3% 3% 0% 0% 3% 1% 

832 Οδηγοί αυτοκινήτων, - 3% 6% 4% 1% 0% 0% 2% 1% 
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Άθροισμα από 2011 Επίπεδο εκπαίδευσης 

μικρών φορτηγών και 
μοτοσικλετών 

512 Μάγειροι - 1% 1% 2% 2% 0% 0% 2% 1% 

222 Νοσηλευτές και μαίες - 0% 0% 1% 2% 4% 0% 1% 3% 

311 Τεχνολόγοι επιστημών 
φυσικής και μηχανικής 

- 0% 0% 0% 3% 2% 0% 1% 1% 

226 Άλλοι επαγγελματίες 
του τομέα της υγείας 

- 1% 0% 0% 2% 14% 12% 1% 9% 

Υπόλοιπο  - 31% 21% 15% 10% 47% 78% 13% 37% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο - 9.727 5.559 34.697 24.793 126.341 3.340 59.490 204.457 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

 

Πίνακας 14 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στον 
κλάδο Δραστηριότητες ανθρώπινης Yγείας, 2014 

Άθροισμα από 2014 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 

Άθροισμα 
322 Τεχνολόγοι 
νοσηλευτικής και μαιευτικής 

- 3% 2% 14% 40% 15% 0% 27% 17% 

532 Απασχολούμενοι στην 
παροχή προσωπικής 
φροντίδας στον τομέα των 
υπηρεσιών υγείας 

- 22% 18% 15% 4% 0% 0% 9% 4% 

334 Γραμματείς διοίκησης 
και ειδικευμένοι(-ες) 
γραμματείς 

- 0% 2% 9% 7% 2% 0% 8% 3% 

321 Τεχνικοί βοηθοί ιατρών 
και φαρμακοποιών 

- 0% 0% 2% 12% 3% 0% 7% 4% 

325 Άλλοι τεχνολόγοι του 
τομέα της υγείας 

- 3% 0% 5% 8% 5% 0% 6% 5% 

911 Καθαριστές και βοηθοί 
οικιών, ξενοδοχείων και 
γραφείων 

- 32% 16% 9% 0% 0% 0% 5% 2% 

222 Νοσηλευτές και μαίες - 3% 2% 3% 6% 10% 3% 4% 8% 

412 Γραμματείς (γενικών 
καθηκόντων) 

- 4% 0% 4% 4% 2% 0% 4% 2% 

513 Σερβιτόροι, εν γένει - 6% 3% 8% 0% 0% 0% 4% 1% 

411 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων 

- 0% 3% 7% 1% 2% 0% 4% 2% 

516 Άλλοι απασχολούμενοι 
στην παροχή προσωπικών 
υπηρεσιών 

- 3% 16% 4% 2% 0% 0% 3% 1% 

832 Οδηγοί αυτοκινήτων, 
μικρών φορτηγών και 
μοτοσικλετών 

- 7% 7% 3% 2% 0% 0% 2% 1% 

422 Υπάλληλοι 
πληροφόρησης πελατών 

- 0% 1% 3% 0% 1% 0% 2% 1% 

512 Μάγειροι - 10% 4% 3% 0% 0% 0% 2% 1% 

441 Άλλοι υπάλληλοι 
γραφείου 

- 0% 2% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 
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Άθροισμα από 2014 Επίπεδο εκπαίδευσης 

712 Τεχνίτες αποπεράτωσης 
κτιρίων και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα 

- 0% 0% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 

413 Χειριστές μηχανών με 
πληκτρολόγιο 

- 0% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 0% 

Υπόλοιπο  - 9% 25% 8% 11% 59% 97% 9% 47% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο - 3.452 3.441 26.769 25.853 120.636 6.671 52.622 186.822 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

 

 Δραστηριότητες βοήθειας κατ’ οίκον 

Σε επίπεδο επαγγελματικών κατηγοριών τριψήφιας ανάλυσης στον κλάδο Δραστηριότητες 

βοήθειας κατ’ οίκον, προκύπτει ότι το σύνολο των εργαζομένων (γενικό άθροισμα), το 2011 

ήταν 11.094 ενώ το 2014 ήταν 5.088 παρουσιάζοντας σημαντική μείωση κατά 54% σε σχέση με 

το 2011 (Πίνακας 16). 

Τα αποτελέσματα ως προς την κατανομή των επαγγελματιών του κλάδου με βάση τις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες ενδιαφέροντος, του αθροίσματος των εργαζομένων των βαθμίδων 

δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης, υποδηλώνουν ότι για  το 2011 η 

πολυπληθέστερη επαγγελματική κατηγορία, είναι οι Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής 

φροντίδας στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι συγκεντρώνουν το 27% του συνόλου  

ενώ ακολουθούν Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων με 25%, Τεχνολόγοι 

νοσηλευτικής και μαιευτικής με  και Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) με 14% ενώ οι Υπάλληλοι 

γενικών καθηκόντων  συγκεντρώνουν το 6%. Οι 5 παραπάνω κατηγορίες επαγγελμάτων 

συγκεντρώνουν το 87% του συνόλου των βαθμίδων 3+4. 

Σε σχέση με το 2011 (Πίνακας 16), οι κατανομές των επαγγελμάτων αλλάζουν κατά πολύ για το 

2014  καθώς οι Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής αποτελούν την πρώτη κατηγορία (ενώ 

το 2011 είναι η τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία) και η μεγαλύτερη κατηγορία με ποσοστό 36% και 

ακολουθούν οι Μάγειροι με 18%. Οι δύο αυτές κατηγορίες είναι οι μοναδικές που 

συγκεντρώνουν πάνω από το 1% των εργαζομένων του κλάδου. 

Συγκεκριμένα το 2011 υπάρχουν 5 επαγγέλματα που αντιπροσωπεύουν το 87% του συνόλου 

(Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, 

Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων, Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και 

μαιευτικής, Γραμματείς (γενικών καθηκόντων), Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων). Από αυτά το 

2014 το μοναδικό κοινό επάγγελμα με το 2011 είναι οι Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής οι 

οποίοι παρουσιάζουν αύξηση από το 14% στο 36% . 
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Πίνακας 15. Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στον 

κλάδο Δραστηριότητες κατ΄ οίκον, 2014 

Άθροισμα από 2014 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 

Άθροισμα 
322 Τεχνολόγοι 
νοσηλευτικής και μαιευτικής 

- 0% 0% 9% 33% 40% 12% 36% 17% 

512 Μάγειροι - 0% 0% 12% 24% 6% 0% 18% 9% 

Υπόλοιπο  - 
100% 100% 79% 42% 54% 88% 

46% 74% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο - 111 577 1.243 1.130 573 1.454 1.703 5.088 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

Πίνακας 16 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στον 

κλάδο Δραστηριότητες κατ’ οίκον, 2011 

Άθροισμα από 2011 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 

Άθροισμα 
532 Απασχολούμενοι στην 
παροχή προσωπικής 
φροντίδας στον τομέα των 
υπηρεσιών υγείας 

- 0% 7% 8% 30% 16% 7% 27% 18% 

911 Καθαριστές και βοηθοί 
οικιών, ξενοδοχείων και 
γραφείων 

- 100% 30% 27% 29% 7% 5% 25% 21% 

322 Τεχνολόγοι 
νοσηλευτικής και μαιευτικής 

- 0% 11% 17% 1% 77% 20% 14% 16% 

412 Γραμματείς (γενικών 
καθηκόντων) 

- 0% 0% 0% 17% 0% 0% 14% 8% 

411 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων 

- 0% 0% 0% 7% 0% 9% 6% 6% 

Υπόλοιπο  - 0% 52% 47% 16% 0% 60% 13% 32% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο - 141 1.057 970 5.026 1.051 2.849 6.077 11.094 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

Με βάση τη μονοψήφια συγκέντρωση επαγγελματικών κατηγοριών στους κλάδους της Υγείας, 

για τους εργαζόμενους αποφοίτους λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης, προκύπτει ότι 

στην Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, η μεγάλη πλειονότητα ανήκει στην κατηγορία 8 – 

Χειριστές, η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά το 2014 (52%) έναντι του 2011 (40%). Στις 

Δραστηριότητες υγείας, ένα επίσης σημαντικό ποσοστό (50% το 2014 έναντι 47% το 2011) ανήκει 

στην επίσης τεχνική επαγγελματική κατηγορία 3 – τεχνολόγων και τεχνολογικών βοηθών,  όπως 

και στις Δραστηριότητες βοήθειας κατ’ οίκον, με ποσοστό 39% το 2014, αυξημένο κατά 15 

ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2011.  
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Πίνακας 17. Κατανομή εργαζομένων βασικών επαγγελματικών κατηγοριών μονοψήφιας επαγγελματικής 
κατηγορίας στις εκπαιδευτικές βαθμίδες 3+4 στους κύριους τομείς της αλυσίδας τροφίμων (σύνολο 

εργαζομένων) 

ΚΛΑΔΟΙ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2014 2011 2014 2011 2014 2011

(1) Μέλη των βουλευομένων σωμάτων ανώτερα διοικητικά και 

διευθυντικά στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
0% 1% 0% 0% 0% 0%

(2) Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 

συναφή επαγγέλματα
15% 19% 6% 3% 4% 2%

(3) Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα
15% 5% 50% 47% 39% 14%

(4) Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 16% 28% 14% 23% 18% 21%

(5) Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 

καταστήματα και υπαίθριες αγορές
0% 0% 19% 16% 33% 38%

(6) Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 0% 0% 0% 0% 0% 0%

(7) Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 

επαγγέλματα
0% 6% 2% 2% 0% 0%

(8) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 

μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι)
52% 40% 3% 4% 3% 0%

(9) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 2% 2% 5% 4% 3% 25%

Παραγωγή  

φαρμακευτικών 

προϊόντων

Δραστηριότητες 

υγείας

Δραστηριότητες 

βοήθειας κατ'οίκον

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

Με βάση την παραπάνω εξέλιξη του αριθμού των απασχολούμενων ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

στους διψήφιους κλάδους κατά ΣΤΑΚΟΔ 2008: 

• 21: Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 

• 86: Δραστηριότητες ανθρώπινης Υγείας  

• 87: Δραστηριότητες βοήθειας κατ’ οίκον  

την περίοδο 2011-2014, θα πραγματοποιηθεί η καταγραφή των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. και των 

ΕΠΑ.Σ. (Πίνακας 17 στο Παράρτημα) που συνδέονται σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό με τις 

επαγγελματικές ειδικότητες που παρουσίασαν το 2014 την υψηλότερη συγκέντρωση 

εργαζομένων, αλλά και αυτών έχουν άμεση σχέση με τον τομέα υγείας. 

Η πολυπληθέστερη επαγγελματική ομάδα στον κλάδο Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών 

προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (κλάδος 21) για το 2014 είναι οι Χειριστές 

εγκαταστάσεων και μηχανών παραγωγής χημικών και φωτογραφικών προϊόντων οι οποίοι 

συνδέονται με τις εξής ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.:  

 Τεχνικός Ηλεκτρονικός Βιομηχανικών Εφαρμογών 

 Τεχνικός Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου CNC 

οι αντίστοιχες ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. είναι των:  

 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 

 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 
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Οι Επαγγελματίες πωλήσεων, έρευνας αγοράς και δημοσίων σχέσεων συνδέονται  με τις 

ακόλουθες ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.:  

 Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων 

 Ειδικός Εμπορίας - Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (marketing) 

 Ειδικός Πωλήσεων 

 Ειδικός Εμπορικών Επιχειρήσεων 

ενώ για τη συγκεκριμένη ειδικότητα οι αντίστοιχες ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. είναι η κατηγορία των 

Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων και των Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων. 

Σε σχέση με τους Υπάλληλους γενικών καθηκόντων η μόνη ειδικότητα που συνάδει με τη 

συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία, είναι το διοικητικό και οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων 

στην περίπτωση των Ι.Ε.Κ. και η ειδικότητα των υπαλλήλων διοικητικών καθηκόντων στην 

περίπτωση των ΕΠΑ.Σ. 

Για την κατηγορία Πράκτορες και μεσίτες αγοραπωλησιών και Οδηγοί φορτηγών και 

λεωφορείων καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα που προσφέρονται από τα Ι.Ε.Κ. και τις 

ΕΠΑ.Σ. 

Στον κλάδο Δραστηριότητες ανθρώπινης Υγείας (κλάδος 86) οι Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και 

μαιευτικής, οι  Τεχνικοί βοηθοί ιατρών και φαρμακοποιών και οι Άλλοι τεχνολόγοι του τομέα της 

υγείας συνδέονται με τις παρακάτω ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.:  

 Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής 

 Τεχνικός Οργάνων Μέτρησης 

 Τεχνικός Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών 

 Τεχνικός Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου CNC 

 Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

αλλά και τις αντίστοιχες ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. : 

 Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών (Η/Υ) 

 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 

 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 

 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 

Όσον αφορά την κατηγορία Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας στον 

τομέα των υπηρεσιών υγείας και Άλλοι απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 

οι ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. που σχετίζονται με αυτές τις κατηγορίες  είναι: 

 Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου 

ενώ οι αντίστοιχες ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. είναι των: 
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 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 

και οι ειδικότητες ΕΠΑ.Σ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του: 

 Βοηθού Νοσηλευτή 

Η κατηγορία Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς και Άλλοι υπάλληλοι 

γραφείου σχετίζεται με τις ακόλουθες ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.: 

 Γραμματέας Διεύθυνσης 

 Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων 

ενώ οι ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. που σχετίζονται με την συγκεκριμένη κατηγορία είναι η 

κατηγορία των Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων και των Υπαλλήλων Οικονομικών 

Καθηκόντων. 

Η κατηγορία Νοσηλευτές και μαίες αντιστοιχεί στις παρακάτω ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.: 

 Νοσηλευτικής Τραυματολογίας 

 Νοσηλευτικής Χειρουργείου 

 Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων 

 Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 

 Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις 

 Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου 

ενώ στην ειδικότητα των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. αντιστοιχεί στην κατηγορία των Βοηθών Γενικής 

Νοσηλείας 

και η  σχετική ειδικότητα ΕΠΑ.Σ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αυτή του 

Βοηθού Νοσηλευτή 

Οι υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και οι γραμματείς γενικών καθηκόντων σχετίζονται με την 

ειδικότητα του διοικητικού και οικονομικού στελέχους επιχειρήσεων στην περίπτωση των Ι.Ε.Κ. και 

με την ειδικότητα του υπαλλήλου διοικητικών καθηκόντων στην περίπτωση των ΕΠΑ.Σ. 

Οι απαραίτητες δεξιότητες και προσόντα που αφορούν την ειδικότητα του μάγειρα προσφέρεται 

στα Ι.Ε.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. από τις ειδικότητες του τεχνικού μαγειρικής τέχνης και της μαγειρικής 

τέχνης αντίστοιχα. 

Οι Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα συνδέονται με τις εξής 

ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.: 

 Τεχνικός Δομικών Έργων 

 Τεχνικός Επισκευής και Συντήρησης Ιστορικών και Παραδοσιακών Κτιρίων 

και στην ειδικότητα Τεχνιτών Κτιριακών Έργων των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. 
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Όσον αφορά τις κατηγορίες επαγγελμάτων  Σερβιτόροι, εν γένει, Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών 

φορτηγών και μοτοσικλετών, Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών, Χειριστές μηχανών με 

πληκτρολόγιο , Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων δεν υπάρχει 

αντίστοιχη ειδικότητα που προσφέρονται από τα Ι.Ε.Κ. και τις ΕΠΑ.Σ. 

Για το 2014 στον κλάδο Δραστηριότητες κατ’ οίκον (κλάδος 87) οι Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και 

μαιευτικής, (όπως και στον κλάδο 86) συνδέονται με τις παρακάτω ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.:  

 Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής 

 Τεχνικός Οργάνων Μέτρησης 

 Τεχνικός Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών 

 Τεχνικός Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου CNC 

 Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

αλλά και τις αντίστοιχες ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. : 

 Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών (Η/Υ) 

 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 

 Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 

 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 

Επιπλέον, οι απαραίτητες δεξιότητες και προσόντα που αφορούν την ειδικότητα του μάγειρα 

προσφέρεται στα Ι.Ε.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. από τις ειδικότητες του τεχνικού μαγειρικής τέχνης και της 

μαγειρικής τέχνης αντίστοιχα. 
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3.3 Ενέργεια 

 

3.3.1 Η σημασία του κλάδου στην εγχώρια αναπτυξιακή προοπτική 

Ο ενεργειακός τομέας συνεισφέρει στην προστιθέμενη αξία της οικονομίας με παραγωγικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες, αλλά επηρεάζει και την ανταγωνιστικότητα όλης της οικονομίας, 

καθώς η ενέργεια αποτελεί αναγκαία εισροή σε κάθε οικονομική δραστηριότητα. Σε όρους 

προστιθέμενης αξίας, ο τομέας ενέργειας συνεισέφερε το 2011 περίπου €8 δισ., μέγεθος που 

αντιστοιχεί στο 4% της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η άμεση συνεισφορά του τομέα στην 

απασχόληση ήταν αρκετά μικρότερη (46 χιλ. άτομα ή το 1% του εργατικού δυναμικού)
7
. Αν και 

έχει βελτιωθεί σημαντικά από το 2000, η ενεργειακή ένταση στην Ελλάδα παραμένει σε 

υψηλότερο επίπεδο από το μέσο όρο της Ε.Ε.-27 (155 έναντι 147 ktoe για κάθε χιλ. ευρώ Α.Ε.Π.). 

Η ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας επίσης έχει υποχωρήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια, 

παραμένοντας ωστόσο ιδιαιτέρως υψηλή (65% καθαρές εισαγωγές προς ακαθάριστη εγχώρια 

κατανάλωση ενέργειας, σε σύγκριση με 54% κατά μέσο όρο στην Ε.Ε.-27).  

Η αναπτυξιακή δυναμική του οικοσυστήματος του τομέα ενέργειας και η μεγιστοποίηση της 

συνεισφοράς του στην ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια προσδιορίζεται από: 

 Τη δυνατότητα βελτίωσης των ανταγωνιστικών συνθηκών στην εγχώρια ενεργειακή 

αγορά, με σκοπό μείωση του κόστους για τους καταναλωτές και ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των εγχώριων παραγωγικών τομέων. 

                                                        
7 ΙΟΒΕ. 2013. Προς ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα: Επιλεγμένοι τομείς και θεσμικές παρεμβάσεις για την περίοδο 2014-

2020 

δυνητική 
δημιουργία 

40,4 χιλ. 
θέσειων 
πλήρους 

απασχόλησης 
ανά έτος 

46 χιλ. 
εργαζόμενοι 

8 δις ΑΠΑ 
ή 4% του 
συνόλου 
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 Τις άμεσες επενδύσεις και τις πρόσθετες αναγκαίες προσαρμογές που απαιτούνται για 

την εκπλήρωση των δεσμευτικών στόχων της ενεργειακής πολιτικής μέχρι το 2020 

(τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα, παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, διασύνδεση 

νησιών, δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας, κ.ά.). 

 Την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της γεωγραφικής θέσης της χώρας που 

συνεπάγονται γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη (αγωγοί και τερματικοί σταθμοί φυσικού 

αερίου, έρευνες υδρογονανθράκων, ανάπτυξη περιφερειακών ενεργειακών αγορών). 

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας αγοράς ενέργειας που οδηγεί ενδεικτικά σε 

μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου κατά 5% και η υλοποίηση 

επενδύσεων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., στην ανάπτυξη των 

διασυνδέσεων στα νησιά και ευφυούς δικτύου διανομής, στην κατασκευή του αγωγού TAP και 

σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, με χρονικό ορίζοντα την περίοδο 2014-2020, έχουν 

σημαντική θετική επίδραση στην ελληνική οικονομία. Η εγχώρια προστιθέμενη αξία αυξάνεται 

κατά μέσο όρο κατά €1,8 δισ. ετησίως μέχρι το 2020 (από €1,4-€2 δισεκ. ανά έτος) και συνολικά 

κατά €12,4 δισεκατομμύρια. Κατά μέσο όρο δημιουργούνται και υποστηρίζονται 40,4 χιλ. θέσεις 

πλήρους απασχόλησης ανά έτος. Η μεγιστοποίηση της συνεισφοράς του ενεργειακού τομέα 

στην οικονομία απαιτεί μια σειρά από δράσεις, με άμεσο ή μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 

εφαρμογής. 

Ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει τις σημαντικές προκλήσεις 

που συνδέονται με τη διαδικασία απελευθέρωσης της ενεργειακής αγοράς και με τη στρατηγική 

επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Βιώσιμη Ανάπτυξη (στόχοι 2020). Ταυτόχρονα η ανάγκη 

ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα προβάλει ως στόχος 

υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα μας, καθώς αφενός οι επιδόσεις της σε δείκτες ενεργειακής 

απόδοσης υστερούν σε σχέση με τα δεδομένα άλλων χωρών, αφετέρου υπάρχουν αντίστοιχες 

υποχρεώσεις συμμόρφωσης της χώρας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο στόχων για το 2020.  

Συνεπώς οι δυνατότητες ανάπτυξης εντοπίζονται στις εξής δραστηριότητες: 

Παραγωγή ενέργειας. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής απαιτεί ριζική αναμόρφωση της 

διαδικασίας παραγωγής ενέργειας, με στροφή προς πηγές και τεχνολογίες ενέργειας χαμηλών ή 

μηδενικών εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου. Πιο συγκεκριμένα, σημαντικές προοπτικές 

ανάπτυξης έως το 2020 και έπειτα παρουσιάζονται σε: 

 Αξιοποίηση των εγχώριων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, στις μεταφορές και σε άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Η χώρα 

διαθέτει πλούσιο αιολικό και ηλιακό δυναμικό, ενώ υπάρχουν σημαντικές ανεκμετάλλευτες 

δυνατότητες στην αξιοποίηση βιομάζας, βιοαέριου, βιοκαυσίμων, γεωθερμίας και 



51 

υδρομηχανικής ενέργειας (ειδικά σε κοίτες ποταμών run-of-river hydro). Πέρα από την 

περιβαλλοντική τους σημασία, η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών μπορεί να προσφέρει 

και σημαντικά οικονομικά οφέλη, αντικαθιστώντας εισαγόμενους ορυκτούς πόρους, αρκεί η 

πολιτική στήριξης της διείσδυσής τους να λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη του κόστους τους. 

 Συστήματα αποκεντρωμένης παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. Σε αντίθεση με τις 

υφιστάμενες εγχώριες πηγές ενέργειας (λιγνίτη, ταμιευτήρες), οι οποίες είναι συγκεντρωμένες 

σε ορισμένες τοποθεσίες, η αξιοποίηση των Α.Π.Ε. συνεπάγεται αποκέντρωση της 

παραγωγικής διαδικασίας. Επιπλέον, η μεταβλητή διαθεσιμότητα αιολικής και ηλιακής 

ενέργειας δημιουργεί την ανάγκη για διαφορετική διαδικασία διαχείρισης της σχέσεις 

προσφοράς και ζήτησης. Τα συστήματα αποκεντρωμένης παραγωγής και κατανάλωσης 

ενέργειας, όπου οι πηγές ενέργειας βρίσκονται κοντά στην κατανάλωση, ενώ 

ενσωματώνονται και τοπικοί μηχανισμοί αποθήκευσης ενέργειας και προσφοράς εφεδρικής 

ισχύος, είναι σε καλύτερη θέση να ισορροπήσουν την προσφορά και τη ζήτηση στα υψηλά 

επίπεδα διείσδυσης των Α.Π.Ε. που προβλέπονται στους μακροχρόνιους στόχους πολιτικής 

(2050). Η συμμετοχή σε ερευνητικές προσπάθειες και δοκιμές μέχρι το 2020 σε αυτά τα 

συστήματα μπορεί να φέρει σημαντικό προβάδισμα για τη χώρα στο μέλλον. 

 Η αξιοποίηση του υπόλοιπου ενεργειακού ορυκτού πλούτου που ενδεχομένως διαθέτει η 

χώρα (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) πρέπει επίσης να ενταχθεί στο μακροχρόνιο σχεδιασμό 

της χώρας. Παρά τη ριζική μετατροπή της διαδικασίας παραγωγής ενέργειας, η χρήση των 

ορυκτών πηγών ενέργειας δεν προβλέπεται να εκλείψει. Ο ρόλος του φυσικού αερίου 

αναμένεται να ενισχυθεί δεδομένης της σημασίας του για την εξισορρόπηση του φορτίου 

ηλεκτρικής ενέργειας σε συνθήκες ευμετάβλητης προσφοράς ενέργειας από Α.Π.Ε. 

Επιπλέον, ορισμένοι τομείς κατανάλωσης ενέργειας, όπως οι οδικές μεταφορές 

εμπορευμάτων και οι θαλάσσιες μεταφορές προβλέπεται να συνεχίσουν να καταναλώνουν 

σημαντικές ποσότητες πετρελαιοπροϊόντων. Τέλος, ενώ το μερίδιο του πετρελαίου ενδέχεται 

να μειωθεί σημαντικά μακροπρόθεσμα, η οικονομική ανάπτυξη, ειδικά στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, θα φέρει αυξημένες ανάγκες για ενέργεια, με συνέπεια να μην 

αναμένεται τόσο μεγάλη μείωση στις ποσότητες πετρελαίου που θα καταναλώνονται στο 

μακρύ μέλλον. Έτσι, η προώθηση των επίπονων και μακριάς διάρκειας διαδικασιών για την 

εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που ενδεχομένως διαθέτει η χώρα 

πρέπει επίσης να ενταχθεί στο στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας.  

Μεταφορά ενέργειας. Το νέο ενεργειακό υπόδειγμα συνεπάγεται όχι μόνο αλλαγή στη διαδικασία 

παραγωγής ενέργειας, αλλά και διαφορετική προσέγγιση στη μεταφορά της. Επιπλέον, νέα 

κοιτάσματα και γεωπολιτικές μεταβολές δημιουργούν την ανάγκη ανοίγματος νέων ενεργειακών 

οδών. Το σημερινό δίκτυο δεν επαρκεί για να στηρίξει την υψηλή διείσδυση των Α.Π.Ε. Το αιολικό 

δυναμικό είναι ισχυρότερο στις ακτές και τα νησιά του Αιγαίου, καθώς και σε κορυφές 

οροσειρών. Η πληρέστερη εκμετάλλευσή του συνεπάγεται επέκταση του συστήματος 
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μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης και η διασύνδεση του ηπειρωτικού συστήματος 

με τα μη διασυνδεδεμένα νησιά του Αιγαίου. Η διασύνδεση των νησιών έχει ως επιπλέον όφελος 

τη σημαντική μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά, καθώς και την ασφαλέστερη 

τροφοδοσία τους με ενέργεια, διασφαλίζοντας και την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος που 

προσφέρουν. 

Σημαντικές μακροχρόνιες προοπτικές στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ανοίγουν 

και με ενδεχόμενες διασυνδέσεις με γειτονικά ηλεκτρικά συστήματα. Τα νέα κοιτάσματα φυσικού 

αερίου στην Κύπρου και στο Ισραήλ ανοίγουν προοπτικές για αυξημένη ηλεκτροπαραγωγή 

στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με σκοπό την εξαγωγή της προς την Ευρώπη μέσω 

υποθαλάσσιων διασυνδέσεων με την Ελλάδα. Επιπλέον, το τεράστιο ηλιακό δυναμικό της 

Βόρειας Αφρικής δημιουργεί δυνατότητες ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς και στην 

Ελλάδα, με την κατασκευή υποθαλάσσιας διασύνδεσης της Κρήτης με την Αίγυπτο.  

Σημαντικές προοπτικές υφίστανται και στις διεθνείς διασυνδέσεις του συστήματος μεταφοράς 

φυσικού αερίου. Η περαιτέρω ανάπτυξη του κοιτάσματος Shah Deniz στο Αζερμπαϊτζάν 

επέτρεψε το άνοιγμα του Νότιου Διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου. Με την επιλογή του 

αγωγού TAP για τη μεταφορά του αερίου του συγκεκριμένου κοιτάσματος προς την Ευρώπη, η 

Ελλάδα τοποθετήθηκε στέρεα στον ενεργειακό χάρτη, με συνέπεια να έχει πολύ ισχυρές 

πιθανότητες για περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς σε περίπτωση διασύνδεσης 

νέων κοιτασμάτων της περιοχής της Κασπίας και της Μέσης Ανατολής με το Νότιο Διάδρομο. Η 

νέα διασύνδεση με τη Βουλγαρία (Interconnector Greece Bulgaria-IGB) αποτελεί άλλο ένα 

σημαντικό έργο ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου που έχει ήδη 

δρομολογηθεί. 

Προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης υφίστανται επίσης και στα δίκτυα χαμηλής τάσης και πίεσης. 

Η ευμετάβλητη διαθεσιμότητα των Α.Π.Ε. και η ανάπτυξη των αποκεντρωμένων συστημάτων 

παραγωγής συνεπάγεται διαφορετική αρχιτεκτονική και στα δίκτυα που συνδέουν τα συστήματα 

μεταφοράς με τον τελικό καταναλωτή. Η χρήση πληροφορικής και ψηφιακών τεχνολογιών στα 

δίκτυα διανομής ενέργειας (τα λεγόμενα ευφυή δίκτυα-smart grids) ήδη έχει αρχίσει να υλοποιείται 

διεθνώς, ανοίγοντας προοπτικές για εγχώριες εταιρείες και επαγγελματίες του τομέα. Ακόμα και 

το γεγονός ότι τα δίκτυα χαμηλής πίεσης για διανομή φυσικού αερίου καλύπτουν σχετικά λίγες 

περιοχές της χώρας (Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία) αφήνει σημαντικό περιθώριο για 

περαιτέρω ανάπτυξη στο μέλλον.  

Εξοικονόμηση ενέργειας. Στην παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα, η τελική χρήση και διαχείριση 

της ενέργειας χαρακτηρίζεται μάλλον από σπατάλη ενεργειακών πόρων και άρα υψηλό 

οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Βεβαίως η προώθηση δράσεων εξοικονόμησης 

ενέργειας, αντιμετωπίζει εγγενείς δυσκολίες που σχετίζονται με τη μεγάλη διασπορά των τελικών 
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ενεργειακών χρηστών, με αποτέλεσμα τις δυσκολίες στην υλοποίηση αυτών των δράσεων. 

Επιπρόσθετα, η τρέχουσα συγκυρία χρηματοοικονομικής στενότητας, δυσκολεύει τη 

χρηματοδότηση επενδυτικών δράσεων εξοικονόμησης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο 

τομέα. Όμως, ανεξάρτητα από συγκυριακούς παράγοντες η ανεπαρκής αξιοποίηση του 

υφιστάμενου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας οφείλεται και σε ορισμένες χρόνιες 

παθογένειες της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, της εκπαίδευσης και της δημόσιας 

διοίκησης, όπως οι καθυστερήσεις προσαρμογής προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι 

επενδυτικές επιλογές των χρηστών με γνώμονα το άμεσο όφελος και όχι τα μακροπρόθεσμα 

οφέλη, η ανεπαρκής περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των ενεργειακών χρηστών κ.ά. 

Οι προοπτικές στον τομέα της ενεργειακής διαχείρισης καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τους 

στόχους και τις πολιτικές του «20-20-20», παρόλο που ελλοχεύει ο κίνδυνος η επίτευξη του 

συγκεκριμένου στόχου να προκύψει απλώς ως συνέπεια της μείωσης της κατανάλωσης που 

προκαλεί η οικονομική ύφεση και της συρρίκνωσης της βιομηχανικής παραγωγής. 

Στο πλαίσιο, αυτό από το σύνολο των τομέων ενεργειακής ζήτησης οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα 

ευνοϊκές στον κτιριακό τομέα, δεδομένου ότι χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό θερμικών 

απωλειών και χαμηλή απόδοση των Η/Μ εγκαταστάσεων.  

Σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας προκύπτουν και στον τουριστικό τομέα, με 

σημαντική επίδραση στη μείωση του κόστους λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων. Στο 

βιομηχανικό τομέα, τα περιθώρια εξοικονόμησης διαφοροποιούνται σημαντικά, όχι μόνο μεταξύ 

κλάδων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου. Πάντως το γεγονός ότι στην 

πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων το ενεργειακό κόστος αντιστοιχεί σε πολύ μικρό 

ποσοστό επί του συνολικού κόστους παραγωγής, λειτουργεί ως αντικίνητρο για την ανάληψη 

πρωτοβουλιών και επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας που συχνά χαρακτηρίζονται από 

υψηλές κεφαλαιουχικές απαιτήσεις και αργή και αβέβαιη οικονομική απόδοση. Εν τούτοις 

εντοπίζονται περιθώρια για την προώθηση απλών πρακτικών ή τεχνολογιών που έχουν 

εφαρμογή στο σύνολο σχεδόν των βιομηχανικών διεργασιών.  

Εξάλλου, οι επιπτώσεις στην απασχόληση από την προώθηση επεμβάσεων ενεργειακής 

διαχείρισης θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα θετικές, κυρίως λόγω της μεγάλης έντασης 

εργασίας που τις χαρακτηρίζει, αλλά και της αξιόλογης ανάπτυξης και υψηλής προστιθέμενης 

αξίας που εμφανίζουν πολλοί από τους επηρεαζόμενους παραγωγικούς κλάδους (παραγωγή 

ηλιακών συλλεκτών, μονωτικών υλικών, προφίλ αλουμινίου). 

 

3.3.2 Εξελίξεις στην αγορά εργασίας του κλάδου 

Οι κλάδοι οι οποίοι θα εξετασθούν στη συνέχεια ως προς τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας 

τους περιλαμβάνουν τους εξής κλάδους κατά ΣΤΑΚΟΔ 2008: 
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 Εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 

(ομαδοποίηση των διψήφιων κλάδων 05 εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη και  06 άντληση 

αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου). 

 Παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου και παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (ομαδοποίηση των διψήφιων κλάδων 

19 παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου και 35 παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού). 

Οι κλάδος 06 άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και ο κλάδος 19 παραγωγή 

οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου απασχολούσαν το 2014 μικρό αριθμό 

εργαζομένων και έτσι κρίθηκε αναγκαίο να συνδυαστούν με τον κλάδο 05 εξόρυξης άνθρακα 

και λιγνίτη και με τον κλάδο 35 παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και 

κλιματισμού αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα ο πρώτος κλάδος (05 & 06) που δημιουργείται είναι ο 

κλάδος της Εξόρυξης ή άντλησης καυσίμων, και ο δεύτερος (19 & 35) ο κλάδος Παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι βασικές εξελίξεις στο σύνολο των εξεταζόμενων κλάδων του οικοσυστήματος της ενέργειας 

την περίοδο 2011-2014 σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης παρουσιάζονται παρακάτω. 

 Εξόρυξης ή άντλησης καυσίμων 

Το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο Εξόρυξης ή άντλησης καυσίμων, το 2011 έφθανε στο 

σύνολό του τα 4.905 άτομα, έχοντας παρουσιάσει μείωση σε σχέση με το 2014 κατά 11%. Από 

την κατανομή των εργαζομένων στα επιμέρους επίπεδα εκπαίδευσης προκύπτει ότι οι 

εργαζόμενοι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας λυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 3) αύξησαν τη 

συμμετοχή τους στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου κατά 9% το 2014 σε σχέση με το 2011 

ενώ αντίθετα οι εργαζόμενοι απόφοιτοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 4) μείωσαν τη 

συμμετοχή τους κατά 19% το 2014 σε σχέση με το 2011. Το ποσοστό τους στη συνολική 

κατανομή των εργαζομένων του κλάδου αυξήθηκε από 66% (3.258 εργαζόμενοι) το 2011 σε 82% 

(3.560 εργαζόμενοι) το 2014 για τους αποφοίτους λυκειακής εκπάιδευσης ενώ μειώθηκε από 10% 

(497 εργαζόμενοι) το 2011 σε 9% (404 εργαζόμενοι)  το 2014 για τους αποφοίτους μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης (Πίνακας 10).  Στον συγκεκριμένο κλάδο, οι απόφοιτοι λυκείου συγκεντρώνουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου, ενώ οι απόφοιτοι 

μεταλυκειακής εκπαίδευσης συγκεντρώνουν το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό, μαζί με τους 

εργαζομένους που είναι απόφοιτοι του πρώτου επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

(επιπέδου 5).  

 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

Το σύνολο των εργαζομένων στην Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2014 έφθανε στο σύνολό 

του τα 31.104 άτομα, έχοντας αυξηθεί κατά 3% σε σχέση με το 2011. Από την κατανομή των 

εργαζομένων στα επιμέρους επίπεδα εκπαίδευσης προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι απόφοιτοι της 
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δευτεροβάθμιας λυκειακής (επίπεδο 3) μειώθηκαν το 2014 σε σχέση με το 2011, κατά 11% ενώ 

αντίθετα οι απόφοιτοι της μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 4) αύξησαν τη συμμετοχή τους 

στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου κατά 24%. Οι απόφοιτοι λυκειακής εκπαίδευσης 

συνιστούν το 12% των εργαζομένων του κλάδου το 2014, ποσοστό που έχει αυξηθεί σε σχέση με 

το 2011 καθώς αποτελούσαν το 10%. Επιπρόσθετα, το ποσοστό των αποφοίτων μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης στη συνολική κατανομή των εργαζομένων του κλάδου παρουσίασε αύξηση από το 

33% (2.981 εργαζόμενοι) το 2011 στο 36% (3.708 εργαζόμενοι) το 2014. 

Πίνακας 18. Αριθμός και κατανομή εργαζομένων στο οικοσύστημα της Ενέργειας 

Εξόρυξης ή άντλησης καυσίμων (ΣΤΑΚΟΔ 5 & 6) 
Άθροισμα 
από 2011 

Άθροισμα 
από 2014 

Κατανομή 
2011 

Κατανομή 
2014 

Σύνολο εργαζομένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης 4.905 4.363 100% 100% 

0 - - 0% 0% 

1 445 124 9% 3% 

2 235 58 5% 1% 

3 3.258 3.560 66% 82% 

4 497 404 10% 9% 

5 470 217 10% 5% 

6 - - 0% 0% 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΤΑΚΟΔ 19 & 35) 
Άθροισμα 
από 2011 

Άθροισμα 
από 2014 

Κατανομή 
2011 

Κατανομή 
2014 

Σύνολο εργαζομένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης 30.286 31.104 0% 0% 

0 44 0 5% 6% 

1 1.572 1.719 4% 5% 

2 1.112 1.453 49% 42% 

3 14.702 13.084 10% 12% 

4 2.981 3.708 33% 36% 

5 9.875 11.049 0% 0% 

6 0 91 0% 0% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

 

Βασικές εξελίξεις σε επαγγελματικές κατηγορίες ανά εξεταζόμενο κλάδο 

Οι βασικές εξελίξεις στο σύνολο των εξεταζόμενων κλάδων εξόρυξης ή άντλησης καυσίμων και 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης και τις επαγγελματικές 

κατηγορίες κατά ΣΤΕΠ- 2008 κάθε κλάδου σε τριψήφιο επίπεδο ανάλυσης, παρουσιάζονται 

παρακάτω, σε διαφορετικούς πίνακες για τα έτη 2011 και 2014. 

 Εξόρυξης ή άντλησης καυσίμων 

Σε επίπεδο επαγγελματικών κατηγοριών τριψήφιας ανάλυσης στον κλάδο Εξόρυξης ή άντλησης 

καυσίμων, προκύπτει ότι το σύνολο των εργαζομένων (γενικό άθροισμα), το 2011 ήταν 4.905 

ενώ το 2014 διαμορφώθηκε στους 4.363 εργαζόμενους παρουσιάζοντας μείωση κατά 11%. 
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Ως προς το επίπεδο επαγγελματικών κατηγοριών τριψήφιας ανάλυσης στον κλάδο της 

Εξόρυξης ή άντλησης καυσίμων το 2011, προκύπτει ότι για το σύνολο των εργαζομένων (για τις 

κατηγορίες 3+4), το 31% των εργαζομένων του κλάδου είναι χειριστές κινητού εξοπλισμού, ενώ με 

14% οι χειριστές εγκαταστάσεων ορυχείων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας μεταλλευμάτων, 

αποτελούν την δεύτερη μεγαλύτερη επαγγελματική κατηγορία. Το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό με 

13% καταλαμβάνουν οι εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καθώς και οι 

μηχανικοί και επισκευαστές μηχανημάτων. Συνολικά, τα 4 πρώτα επαγγέλματα τριψήφιας 

ανάλυσης κατά ΣΤΕΠ συγκροτούν το 71% των εργαζομένων επαγγελματιών του συγκεκριμένου 

κλάδου. 

Υπάρχουν διαφοροποιήσεις, όσον αφορά την κατανομή των επαγγελματιών του κλάδου με 

βάση τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ενδιαφέροντος, ήτοι του αθροίσματος των εργαζομένων των 

βαθμίδων δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης το 2014 σε σχέση με το 

2011. Για το 2014, η πρώτη επαγγελματική κατηγορία, βάσει του συγκεκριμένου αθροίσματος 

(επίπεδα 3 και 4 μαζί) είναι οι χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών 

δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί, οι οποίοι συγκεντρώνουν το 19% των επαγγελματιών του 

κλάδου. Ακολουθούν οι Χειριστές εγκαταστάσεων ορυχείων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

μεταλλευμάτων με 18% και οι Χειριστές κινητού εξοπλισμού με 16%, και οι Οδηγοί φορτηγών και 

λεωφορείων με 15%. Οι τέσσερις αυτές επαγγελματικές κατηγορίες συγκεντρώνουν συνολικά 

στο επίπεδο εκπαίδευσης 3+4, το 64% του συνόλου των εργαζομένων του κλάδου. 

Σε σχέση με το 2011 οι κατανομές των επαγγελμάτων παρουσιάζουν διαφοροποίηση το 2014. 

Διαφοροποιήσεις υπάρχουν τόσο ανά επάγγελμα στην από κοινού βαθμίδα 3+4, όσο και στο 

γενικό άθροισμα των εργαζομένων του κλάδου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από το 2011 

στο 2014 η μείωση στον αριθμό των εργαζομένων είναι μεγαλύτερη για τους χειριστές κινητού 

εξοπλισμού, των οποίων το μερίδιο των εργαζομένων τους στο σύνολο των εργαζομένων του 

κλάδου μειώθηκε από το 31% το 2011 στο 16% το 2014. Το 2014 υπήρξαν σημαντικές αλλαγές όχι 

μόνο στην κατάταξη των τεσσάρων πρώτων επιχειρήσεων, αλλά και στις επιχειρήσεις που 

συγκέντρωναν πάνω από το 1% του κλάδου (νέο επάγγελμα για το 2014 οι Χύτες μετάλλων, 

συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί που δεν 

υπάρχουν το 2011). 
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Πίνακας 19. Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο 
εκπαίδευσης στον κλάδο Εξόρυξης ή άντλησης καυσίμων,2011  

Άθροισμα από 2011 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 

Άθροισμα 
834 Χειριστές κινητού 
εξοπλισμού 

- 29% 0% 27% 56% 6% - 31% 27% 

811 Χειριστές εγκαταστάσεων 
ορυχείων και εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας μεταλλευμάτων 

- 22% 71% 16% 0% 44% - 14% 20% 

741 Εγκαταστάτες και 
επισκευαστές ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού 

- 0% 13% 11% 28% 0% - 13% 11% 

723 Μηχανικοί και 
επισκευαστές μηχανημάτων 

- 0% 0% 13% 16% 0% - 13% 10% 

Υπόλοιπο  - 49% 16% 34% 0% 50% - 29% 32% 

Σύνολο - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο - 445 235 3.258 497 470 - 3.755 4.905 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 
 
Πίνακας 20 - Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στον 
κλάδο Εξόρυξης ή άντλησης καυσίμων,2014

8
 

Άθροισμα από 2014 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 

Άθροισμα 
721 Χύτες μετάλλων, 
συγκολλητές, 
ελασματουργοί, 
τεχνίτες μεταλλικών 
δομικών κατασκευών, 
σιδηρουργοί  

- 0% 0% 21% 0% 0% - 19% 17% 

811 Χειριστές 
εγκαταστάσεων 
ορυχείων και 
εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας 
μεταλλευμάτων 

- 76% 100% 21% 0% 30% - 18% 22% 

834 Χειριστές κινητού 
εξοπλισμού 

- 0% 0% 13% 42% 0% - 16% 15% 

833 Οδηγοί φορτηγών 
και λεωφορείων 

- 24% 0% 12% 0% 0% - 11% 11% 

Υπόλοιπο  - 0% 0% 33% 58% 70% - 36% 36% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο - 124 58 3.560 404 217 - 3.964 4.363 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 
 
 
 

                                                        
8 Τα αθροίσματα είναι ταξινομημένα με βάση τη στήλη 3+4 και φθάνουν μέχρι τα επαγγέλματα τα οποία 
αθροίζουν στο 1% του συνόλου της στήλης 3+4, για πάνω από 300 εργαζόμενους. Αν το ποσοστό είναι πάνω από 
1%, αλλά κάτω από 300 εργαζόμενους, τότε η ταξινόμηση σταματάει στο αντίστοιχο ποσοστό που αντιστοιχεί σε 
σύνολο εργαζομένων άνω των 300. 
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 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

Σε επίπεδο επαγγελματικών κατηγοριών τριψήφιας ανάλυσης στον κλάδο Παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, προκύπτει ότι το σύνολο των εργαζομένων (γενικό άθροισμα), το 2011 

ήταν 30.286 ενώ το 2014 παρουσίασε αύξηση κατά 3% με τον αριθμό των εργαζομένων να 

διαμορφώνεται σε 31.104 άτομα. 

Όσον αφορά την κατανομή των επαγγελματιών του κλάδου με βάση τις εκπαιδευτικές βαθμίδες 

ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης μελέτης, ήτοι του αθροίσματος των εργαζομένων των 

βαθμίδων δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης για το 2014, το 22% των 

εργαζομένων του κλάδου είναι Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ενώ 

ένα 14% είναι Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων. Η κατηγορία Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 

συγκεντρώνει  το 6% ενώ οι  Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες, οι 

Συναρμολογητές (μονταδόροι), οι Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών παραγωγής χημικών 

και φωτογραφικών προϊόντων και οι Εργάτες ορυχείων και κατασκευών συγκεντρώνουν από 

5%. Τα τέσσερα πρώτα πολυπληθέστερα επαγγέλματα ταξινομημένα με κριτήριο το άθροισμα 

των στηλών εκπαιδευτικής βαθμίδας δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής, 

συγκεντρώνουν μόλις το 47% του συνόλου. 

Σε σχέση με το 2011, οι κατανομές των επαγγελμάτων διαφοροποιούνται σημαντικά ανά 

επάγγελμα στην από κοινού βαθμίδα 3+4, όπως άλλωστε και στο γενικό άθροισμα των 

εργαζομένων του κλάδου. Το μεγαλύτερο ποσοστό είχαν οι υπάλληλοι γενικών καθηκόντων με 

το 19% του κλάδου (αύξηση σε 22% το 2014), ενώ οι εγκαταστάτες και επισκευαστές 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, που είχαν το 17% των εργαζομένων το 2011, το 2014 είχαν το 22% 

των εργαζομένων του κλάδου στο άθροισμα  επιπέδου εκπαίδευσης 3+4 και το 17% στο γενικό 

άθροισμα. 

Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός ότι από το 2011 στο 2014, οι επαγγελματικές κατηγορίες 

στον κλάδο, επιπέδου λυκειακής και μεταλυκειακής βαθμίδας παρουσιάζουν διαφορές ως προς 

την κατάταξη τους αλλά και τα ποσοστά τους.  
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Πίνακας 21- Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στον 
κλάδο Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 2011 

Άθροισμα από 2011 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί επαγγελμάτων 0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 

Άθροισμα 
411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 0% 4% 0% 22% 2% 5% - 19% 13% 

741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

0% 37% 9% 18% 12% 5% - 17% 14% 

441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 0% 0% 0% 8% 8% 2% - 8% 5% 

813 Χειριστές εγκαταστάσεων και 
μηχανών παραγωγής χημικών και 
φωτογραφικών προϊόντων 

100% 6% 18% 6% 3% 1% - 6% 5% 

723 Μηχανικοί και επισκευαστές 
μηχανημάτων 

0% 2% 0% 5% 6% 2% - 5% 3% 

742 Εγκαταστάτες και επισκευαστές 
ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού 

0% 0% 0% 5% 3% 0% - 5% 3% 

311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής 
και μηχανικής 

0% 0% 0% 1% 23% 18% - 5% 9% 

412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) 0% 0% 0% 5% 0% 1% - 4% 3% 

818 Άλλοι χειριστές σταθερών 
εγκαταστάσεων και μηχανών 
παραγωγής χαρτικών 

0% 0% 7% 3% 5% 1% - 4% 3% 

312 Επόπτες ορυχείων, μεταποίησης 
και κατασκευών 

0% 0% 0% 3% 0% 1% - 3% 2% 

712 Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων 
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

0% 0% 2% 3% 1% 1% - 2% 2% 

721 Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, 
ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών 
δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί 
και 

0% 2% 0% 2% 0% 0% - 2% 1% 

331 Επαγγελματίες του 
χρηματοοικονομικού και μαθηματικού 
κλάδου 

0% 0% 0% 1% 6% 0% - 2% 1% 

833 Οδηγοί φορτηγών και 
λεωφορείων 

0% 9% 0% 2% 2% 1% - 2% 2% 

515 Οικονόμοι και διαχειριστές 
κτιρίων 

0% 0% 0% 2% 0% 0% - 2% 1% 

334 Γραμματείς διοίκησης και 
ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς 

0% 0% 0% 1% 6% 7% - 2% 3% 

Υπόλοιπο 0% 42% 64% 12% 24% 54% - 14% 30% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο 44 1.572 1.112 14.702 2.981 9.875 - 17.684 30.286 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 
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Πίνακας 22 - Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στον 
κλάδο στον κλάδο Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 2014 

Άθροισμα από 2014 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί επαγγελμάτων 0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 

Άθροισμα 
741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

- 11% 24% 23% 19% 9% 0% 22% 17% 

411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων - 0% 11% 15% 10% 2% 0% 14% 9% 

441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου - 0% 0% 6% 3% 0% 0% 6% 3% 

962 Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες, 
χειρώνακτες και 
μικροεπαγγελματίες 

- 7% 0% 7% 0% 0% 0% 5% 3% 

821 Συναρμολογητές (μονταδόροι) - 0% 11% 6% 0% 0% 0% 5% 3% 

813 Χειριστές εγκαταστάσεων και 
μηχανών παραγωγής χημικών και 
φωτογραφικών προϊόντων 

- 0% 2% 3% 11% 2% 0% 5% 3% 

931 Εργάτες ορυχείων και 
κατασκευών 

- 11% 5% 4% 5% 0% 0% 5% 3% 

421 Ταμίες, ταμειολογιστές και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

- 0% 0% 5% 4% 5% 0% 4% 4% 

313 Τεχνολόγοι ελέγχου 
διαδικασίας 

- 0% 0% 3% 7% 3% 0% 4% 3% 

723 Μηχανικοί και επισκευαστές 
μηχανημάτων 

- 0% 0% 3% 6% 1% 0% 4% 3% 

331 Επαγγελματίες του 
χρηματοοικονομικού και 
μαθηματικού κλάδου 

- 0% 0% 2% 6% 1% 0% 3% 2% 

432 Υπάλληλοι καταγραφής υλικών 
και υπηρεσιών μεταφορών 

- 0% 0% 4% 0% 0% 0% 3% 2% 

541 Απασχολούμενοι στην παροχή 
υπηρεσιών προστασίας 

- 13% 23% 3% 0% 0% 0% 3% 3% 

721 Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, 
ελασματουργοί, τεχνίτες 
μεταλλικών δομικών κατασκευών, 
σιδηρουργοί και 

- 21% 0% 1% 7% 0% 0% 2% 2% 

412 Γραμματείς (γενικών 
καθηκόντων) 

- 0% 0% 3% 0% 4% 0% 2% 3% 

742 Εγκαταστάτες και επισκευαστές 
ηλεκτρονικού και 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 

- 0% 0% 0% 8% 0% 0% 2% 1% 

Υπόλοιπο - 37% 24% 10% 14% 73% 100% 11% 35% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο - 1.719 1.453 13.084 3.708 11.049 91 16.792 31.104 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

 

Συνολικά, το πλήθος των εργαζομένων στις βασικές, μονοψήφιες επαγγελματικές κατηγορίες 

στις εκπαιδευτικές βαθμίδες 3+4 στην Εξόρυξη / άντληση καυσίμων, ανήκουν κατά πλειονότητα 

στην επαγγελματική κατηγορία 8 - Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπου 

συγκεντρώνουν συνολικά το 53% το 2014, ποσοστό που έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2011 (46%). 

Ένα μεγάλο ποσοστό του συγκεκριμένου τομέα ανήκει στην επαγγελματική κατηγορία 7 – 

Ειδικευμένοι τεχνίτες, ενώ στον έτερο κλάδο, στην Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ένα μεγάλο 
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ποσοστό του συνόλου των εργαζομένων αποφοίτων λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαιδευτικής 

βαθμίδας συγκεντρώνεται επίσης στην κατηγορία 7 (31%), αλλά και, εκτός από την κατηγορία 4 

– Υπάλληλοι (30% το 2014 έναντι 37% το 2011), και στην κατηγορία 3- Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί 

(11% το 2014) και στην κατηγορία 8 – Χειριστές (13%).  

Πίνακας 23. Κατανομή εργαζομένων βασικών επαγγελματικών κατηγοριών μονοψήφιας επαγγελματικής 
κατηγορίας στις εκπαιδευτικές βαθμίδες 3+4 στους κύριους τομείς της Ενέργειας (σύνολο εργαζομένων) 

ΚΛΑΔΟΙ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2014 2011 2014 2011

(1) Μέλη των βουλευομένων σωμάτων ανώτερα διοικητικά και 

διευθυντικά στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
0% 0% 1% 0%

(2) Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 

συναφή επαγγέλματα
0% 1% 0% 0%

(3) Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα
1% 10% 11% 12%

(4) Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 7% 4% 30% 37%

(5) Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 

καταστήματα και υπαίθριες αγορές
0% 0% 3% 3%

(6) Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 0% 0% 0% 0%

(7) Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 

επαγγέλματα
39% 34% 31% 31%

(8) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 

μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι)
53% 46% 13% 14%

(9) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 1% 5% 11% 2%

Εξόρυξης ή άντλησης 

καυσίμων

Παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

Λαμβάνοντας υπόψη, την εξέλιξη του αριθμού των απασχολούμενων ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

στο οικοσύστημα της Ενέργειας την περίοδο 2011-2014, θα επιχειρηθεί στη συνέχεια η 

καταγραφή των ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. που συνάδουν σε κάποιο βαθμό με τις πέντε 

επαγγελματικές ειδικότητες που παρουσίασαν το 2014 την υψηλότερη συγκέντρωση 

εργαζομένων. 

Αναφορικά με τους Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, δηλαδή την 

πολυπληθέστερη επαγγελματική ομάδα το 2014, οι ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. που συνάδουν με αυτή 

την επαγγελματική κατηγορία είναι οι κάτωθι: 

 Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

 Τεχνικός Ηλεκτρονικός Βιομηχανικών Εφαρμογών 

 Τεχνικός Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών 

ενώ οι αντίστοιχες ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. είναι οι ακόλουθες: 

 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 

 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 
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Σε σχέση με τους Υπάλληλους γενικών καθηκόντων και Άλλοι υπάλληλοι γραφείου η μόνη 

ειδικότητα που συνάδει με αυτή την επαγγελματική κατηγορία είναι το διοικητικό και οικονομικό 

στέλεχος επιχειρήσεων στην περίπτωση των Ι.Ε.Κ. και η ειδικότητα των υπαλλήλων διοικητικών 

καθηκόντων στην περίπτωση των ΕΠΑ.Σ. 

Προχωρώντας στις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των 

Συναρμολογητών είναι οι Τεχνικοί Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών και των 

ΕΠΑ.Σ. η ειδικότητα των Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών 

Μονάδων. 
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3.4 Ναυτιλία 

 

3.4.1 Η σημασία του κλάδου στην εγχώρια αναπτυξιακή προοπτική 

Το οικοσύστημα της Ναυτιλίας περιλαμβάνει τόσο την Ποντοπόρο Ναυτιλία όσο και την 

Ακτοπλοΐα. Η Ποντοπόρος Ναυτιλία σχετίζεται με τη μεταφορά εμπορευμάτων διαμέσου των 

ωκεανών, ενώ η Ακτοπλοΐα με τη μεταφορά ατόμων και εμπορευμάτων διαμέσου κλειστών ή 

περιορισμένων θαλασσών. Η Ποντοπόρος Ναυτιλία διαδραματίζει διαχρονικά πρωταγωνιστικό 

ρόλο στο διεθνές εμπόριο, καθώς το 90% του όγκου και 70% της αξίας του διεξάγεται μέσω των 

θαλασσίων μεταφορών. Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων, μέσω της 

μακροχρόνιας δραστηριοποίησης τους στην ναυτιλιακή αγορά, έχουν αποκτήσει βαθειά γνώση 

των ιδιαιτεροτήτων και των κινδύνων της. Έτσι η ελληνική ναυτιλία πέτυχε να αναπτύσσεται 

σχεδόν αδιάκοπα μέσα στο χρόνο και να αυξάνει το μερίδιο της. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το 

μερίδιο της ανέρχονταν το 1947 σε 1,5%, ο στόλος ελληνικών συμφερόντων στο τέλος του 2013 

ήταν 3ος σε αριθμό πλοίων και πρώτος σε χωρητικότητα και από τους νεότερους σε ηλικία 

παγκοσμίως. Αναφορικά με τη συνεισφορά της στην Ελληνική οικονομία, σημειώνεται ότι την 

περίοδο 2000-2014 συνεισέφερε κατά μέσο όρο το 46,6% του πλεονάσματος του ισοζυγίου 

υπηρεσιών της Ελλάδας. Επιπροσθέτως, το Ι.Ο.Β.Ε. σε πρόσφατη μελέτη του9 εκτίμησε την 

άμεση και έμμεση συνεισφορά της στο σχηματισμό του Α.Ε.Π. της χώρας το 2009 λίγο πάνω 

από το 6%, ενώ επίσης εκτιμήθηκε ότι χρηματοδότησε άμεσα ή έμμεσα 192 χιλ. θέσεις εργασίας 

το ίδιο έτος10. 

                                                        
9 ΙΟΒΕ. 2013. Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: επιδόσεις και προοπτικές. 
10 ΙΟΒΕ. 2013. Προς ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα: Επιλεγμένοι τομείς και θεσμικές παρεμβάσεις για την περίοδο 2014-

2020. 

προοπτική για 
πάνω  από 500 

χιλ. θέσεις 
εργασίας  

192 χιλ. 
άμεσες και 

έμμεσες 
θέσεις 

εργασίας 

συμβολή 
πάνω από 6% 

του ΑΕΠ 
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Η ελληνόκτητη Ποντοπόρος Ναυτιλία επομένως και το ευρύτερο πλέγμα ναυτιλιακών 

δραστηριοτήτων που υποστηρίζει τη λειτουργία της διαθέτει ουσιαστικό συγκριτικό πλεονέκτημα, 

καθώς είναι εκ της δραστηριότητας της διεθνώς ανταγωνιστική, σχεδόν για το σύνολο του 

παραγόμενου προϊόντος της. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα μπορεί υπό όρους να προσελκύσει και 

επενδύσεις που συνδέονται με τη Ναυτιλία, άρα εξυπηρετεί και τον δεύτερο πυλώνα στον οποίο 

έχουμε αναφερθεί. Τα οφέλη για την εθνική οικονομία από τον κλάδο θα μπορούσαν να 

μεγιστοποιηθούν μέσω μιας σειράς δράσεων στις οποίες περιλαμβάνονται: 

 Η ανάπτυξη της μάλλον παραμελημένης ναυτικής εκπαίδευσης ώστε να προσελκύσει 

περισσότερους και υψηλότερου επιπέδου σπουδαστές σε σύγκριση με τα σημερινά 

δεδομένα οδηγώντας σε βάθος χρόνου σε περιορισμό του φαινομένου της «λειψανδρίας» 

σε έλληνες ναυτικούς. 

 Η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, ώστε 

να επιτευχθεί σε πρώτη φάση η προσέλκυση εργασιών συντήρησης, μικροεπισκευής και 

μετασκευής πλοίων και σε μεταγενέστερη φάση η κατασκευή πλοίων για λογαριασμό 

ελλήνων και ξένων πλοιοκτητών. 

 Η άμεση άρση των εμποδίων της επιχειρηματικότητας κυρίως μέσω της απελευθέρωσης 

συγκεκριμένων κλάδων από προστασίες/εμπόδια εισόδου. 

 Η δημιουργία ενός διεθνούς αναπτυγμένου ναυτιλιακού κέντρου στον Πειραιά που θα 

μπορούσε να αναδείξει περεταίρω τον εθνικό και διεθνή ρόλο της ναυτιλίας, και θα 

μετέτρεπε την περιοχή σε πυρήνα ναυτικής επιχειρηματικότητας με αδιαμφισβήτητα 

πλεονεκτήματα για την ελληνική οικονομία αλλά και για τον ίδιο τον κλάδο. 

 Η βελτίωση και ολοκλήρωση της υπάρχουσας λιμενικής υποδομής (κυρίως στα μεγάλα 

λιμάνια της χώρας) με δρόμους, δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, σύγχρονες 

αποθηκευτικές και διαμετακομιστικές εγκαταστάσεις, τα οποία θα μπορούσαν να 

μετατρέψουν τη χώρα μας σε ένα ευρύτερο ναυτιλιακό κέντρο παγκόσμιας εμβέλειας που 

θα δώσει τη δυνατότητα σε ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών ή/και ξένων συμφερόντων να 

μεταφέρουν τις δραστηριότητες τους στη χώρα μας, με πολλαπλά οφέλη για τη χώρα και 

σε όρους απασχόλησης. 

Εφόσον οι παραπάνω ενέργειες δρομολογηθούν – σε συνδυασμό με την σταθεροποίηση του 

οικονομικού περιβάλλοντος – θα εκπέμψουν προς τους επενδυτές (υφιστάμενους και 

υποψήφιους, έλληνες και ξένους) το μήνυμα της σταθερότητας του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, ώστε να ξεπεράσουν τους ενδοιασμούς που σχετίζονται με το αποτέλεσμα του 

επιχειρηματικού ρίσκου που αναλαμβάνουν, και έτσι να καταστεί η χώρα μας πόλος έλξης 

κεφαλαίων από το εξωτερικό. Άλλωστε, αν και αυτή τη στιγμή οι τιμές των ναύλων κινούνται σε 

χαμηλά επίπεδα (όπως προκύπτει από τους δείκτες ναυλαγοράς ξηρού φορτίου, BDI, και 

εμπορευματοκιβωτίων, HARPEX) και το διεθνές εμπόριο αναπτύσσεται με ηπιότερους ρυθμούς, 

είναι αρκετά πιθανό το παγκόσμιο εμπόριο να ανακάμψει τα επόμενα χρόνια λόγω της 
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επιτάχυνσης της ανάπτυξης της Κίνας και της Ινδίας και των λοιπών χωρών της 

Νοτιοανατολικής Ασίας. Υπό αυτές τις συνθήκες – όπως εκτίμησε το Ι.Ο.Β.Ε. – η συνεισφορά στο 

Α.Ε.Π. θα μπορούσε έως και να διπλασιαστεί φτάνοντας τα €25,9 δισ., ενώ η δυνητική 

απασχόληση τόσο στην Ποντοπόρο Ναυτιλία όσο και στους κλάδους που εμπλέκονται έμμεσα 

θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 550 χιλ. θέσεις εργασίας. 

Από την άλλη πλευρά η Ελληνική Ακτοπλοΐα, είναι μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, αφού 

η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία είναι τα κράτη-μέλη με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση, καθώς η κάθε 

μία καλύπτει περίπου το 17-18% της συνολικής ακτοπλοϊκής διακίνησης επιβατών στην Ευρώπη. 

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ι.Ο.Β.Ε.11 αν συνδυαστεί η επίδραση από τη ζήτηση για 

ακτοπλοϊκές μεταφορές στις γραμμές εσωτερικού με επιδράσεις που συνδέονται με τον 

τουρισμό και την ανάπτυξη του πρωτογενή και μεταποιητικού τομέα στις νησιωτικές περιφέρειες 

της χώρας, η συνολική συνεισφορά της εκτιμάται, σε όρους Α.Ε.Π., σε €11,8 δισ. ή 6,5% του 

συνολικού Α.Ε.Π. της χώρας το 2013, ενώ σε όρους απασχόλησης ανέρχεται σε 260 χιλ. θέσεις 

εργασίας (ή 7,2% της συνολικής απασχόλησης), μέγεθος το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου το 

ήμισυ της απασχόλησης στις νησιωτικές περιφέρειες. Μάλιστα, ανάλογα με το μέγεθος της 

μεταβολής στο Φ.Π.Α. των εισιτηρίων επιβατών και αυτοκινήτων – δηλαδή μίας όχι μείζονος 

αλλαγής στον κλάδο – το ετήσιο επιπλέον όφελος για την οικονομία κυμαίνεται σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις του Ι.Ο.Β.Ε. από €619 εκατ. ως €0,8 δισ. σε όρους Α.Ε.Π. και από 3,4 χιλ. εργαζόμενους 

ως 14 χιλ. εργαζόμενους σε όρους απασχόλησης ανά έτος. 

Επομένως, από όσα προηγήθηκαν είναι εμφανείς ο ρόλος του οικοσυστήματος της Ναυτιλίας 

για την εθνική οικονομία τόσο σε όρους Α.Ε.Π. όσο και σε όρους απασχόλησης και είναι 

ευνόητο ότι θα πρέπει να ληφθεί δράση ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της και να δημιουργηθούν οι 

προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξής της. Επομένως κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η ανάλυση των 

τάσεων και προοπτικών ζήτησης εργασίας στο συγκεκριμένο οικοσύστημα. 

3.4.2 Εξελίξεις στην αγορά εργασίας του κλάδου 

Οι κλάδοι οι οποίοι θα εξετασθούν στη συνέχεια ως προς τις εξελίξεις τους στην αγορά 

εργασίας (τριψήφια ανάλυση ΣΤΕΠ) περιλαμβάνουν τους εξής τριψήφιους κλάδους κατά 

ΣΤΑΚΟΔ 2008: 

 30.1: Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών, 

 50.1: Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών, 

 50.2: Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων, 

 50.3: Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών, 

 50.4: Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων. 

                                                        
11 ΙΟΒΕ. 2014. Η συμβολή της ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές. 
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Όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω στην ανάλυση που ακολουθεί, συμπεριλήφθηκαν στα 

στοιχεία για την απασχόληση ανά επάγγελμα και επίπεδο εκπαίδευσης και στοιχεία από τον 

κλάδο ναυπήγησης πλοίων και σκαφών καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον κλάδο της 

Ναυτιλίας, παρέχοντας σε αυτόν υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής, μετασκευής και 

κατασκευής πλοίων. 

Οι βασικές εξελίξεις στο σύνολο του κλάδου την περίοδο 2011-2014 σε σχέση με το επίπεδο 

εκπαίδευσης παρουσιάζονται παρακάτω. Καταρχήν, το σύνολο των εργαζομένων στο 

οικοσύστημα της Ναυτιλίας, όπως δείχνει ο Πίνακας που ακολουθεί, περιορίστηκε κατά 19,4% 

την περίοδο 2011-2014, με τους απασχολούμενους να ανέρχονται το 2014 σε 29.244 άτομα από 

36.278 τρία έτη πριν. Από την κατανομή των εργαζομένων στα επιμέρους επίπεδα εκπαίδευσης 

προκύπτει ότι μειώθηκε η συμμετοχή των εργαζομένων αποφοίτων της δευτεροβάθμιας 

λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 3 και 4 αντίστοιχα) στο σύνολο των 

εργαζομένων του κλάδου, καθώς ενώ το 2011 αποτελούσαν το 36,1% (13.084 άτομα) του 

συνόλου των εργαζομένων στον κλάδο (36.278 άτομα), το 2014 το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 

34% (9.953 ή 23,9% λιγότεροι απασχολούμενοι) του συνόλου των απασχολουμένων (29.244 

άτομα). 

Ωστόσο, αν εξεταστούν χωριστά τα δεδομένα για τα επίπεδα εκπαίδευσης 3 και 4 η εικόνα είναι 

διαφοροποιημένη. Πιο αναλυτικά την τετραετία 2011-2014 το ποσοστό των εργαζόμενων 

αποφοίτων λυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 3) στο σύνολο των απασχολούμενων του 

οικοσυστήματος της Ναυτιλίας συρρικνώθηκε από το 24,2% (8.785 άτομα) στο 19,6% (5.725 

άτομα, δηλαδή μείωση κατά 34,8% στον αριθμό των απασχολουμένων σε σχέση με το 2011), 

ενώ το μερίδιο των αποφοίτων μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 4) αυξήθηκε από 11,9% 

(4.299 απασχολούμενοι) στο 14,5% (4.228 άτομα, δηλαδή οριακή μείωση 1,7% στον αριθμό των 

απασχολούμενων σε σχέση με το 2011). Επομένως, η πτώση του μεριδίου συμμετοχής των 

εργαζομένων αποφοίτων της δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης στο 

σύνολο των εργαζομένων του κλάδου προήλθε κυρίως από την κατηγορία των αποφοίτων 

δευτεροβάθμιας λυκειακής εκπαίδευσης. 

Πίνακας 24– Αριθμός και κατανομή εργαζομένων στο οικοσύστημα της Ναυτιλίας 

Ναυτιλία Άθροισμα 
από 2014 

Άθροισμα 
από 2011 

Κατανομή 
2014 

Κατανομή 
2011 

Σύνολο εργαζομένων ανά επίπεδο 
εκπαίδευσης 

29.244 36.278 100,0% 100,0% 

0 0 29 0,0% 0,1% 
1 1.479 3.485 5,1% 9,6% 
2 1.763 2.706 6,0% 7,5% 
3 5.725 8.785 19,6% 24,2% 
4 4.228 4.299 14,5% 11,9% 
5 15.796 16.973 54,0% 46,8% 
6 254 0 0,9% 0,0% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ 
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Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι τα δέκα πρώτα επαγγέλματα σε αριθμό εργαζομένων που ήταν 

απόφοιτοι δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης συγκέντρωναν το 86,5% 

(8.605 άτομα) όλων των εργαζομένων αυτών των εκπαιδευτικών βαθμίδων στο οικοσύστημα 

της Ναυτιλίας το 2014, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2011 ήταν 76,5% (10.012 άτομα).  

Σημειώνεται επίσης ότι ανά τριψήφια επαγγελματική κατηγορία του Πίνακα 3.2, οι απόφοιτοι των 

κατηγοριών εκπαίδευσης ISCED 3 και 4, παρουσίαζαν το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στον 

αριθμό των απασχολουμένων σε 7 από τα 10 πολυπληθέστερα επαγγέλματα και το δεύτερο 

υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής σε 5 από τα 10 πολυπληθέστερα επαγγέλματα, το 2014, 

ενδεικτικό του γεγονότος ότι δεν είναι τόσο αναγκαία η κατοχή πτυχίου πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης για τη σταδιοδρομία στον κλάδο.  

Προχωρώντας πιο αναλυτικά στην παρουσίαση των στοιχείων, παρατηρούμε πως το 2014 έξι 

επαγγέλματα παρέμειναν μέσα στα πολυπληθέστερα σε επίπεδο απασχόλησης σε σχέση με το 

2011. Αναφορικά με τα τρία πρώτα επαγγέλματα ως προς τον αριθμό εργαζομένων, 

παραμένουν ίδια τα έτη 2011 και 2014 αν και υφίσταται σχετική διαφοροποίηση στην κατάταξη 

τους. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι απασχολούμενοι το 2014 που ήταν απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης ανήκαν στην επαγγελματική ομάδα 

των ελεγκτών και τεχνικών πλοίων και αεροσκαφών (2.341 άτομα έναντι 1.971 το 2011, δηλαδή 

αύξηση 18,8%), όταν το 2011 ήταν η δεύτερη σε μέγεθος επαγγελματική κατηγορία. Στη συνέχεια 

ακολουθούν οι ναυτικοί - πλήρωμα καταστρώματος και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (1.554 

άτομα το 2014 από 874 άτομα το 2011, δηλαδή αύξηση 77,7%) οι οποίοι το 2011 αποτελούσαν 

την τρίτη δημοφιλέστερη επαγγελματική κατηγορία αποφοίτων και έπονται οι υπάλληλοι γενικών 

καθηκόντων (1.447 άτομα το 2014 από 2.773 το 2011, δηλαδή μείωση κατά 47,8%) οι οποίοι το 

2011 αποτελούσαν την πρώτη σε μέγεθος επαγγελματική ομάδα στο οικοσύστημα της 

Ναυτιλίας. Οι υπόλοιπες τρεις επαγγελματικές κατηγορίες που ήταν μέσα στις 10 πρώτες σε 

αριθμό απασχολούμενων ήταν οι ταξιδιωτικοί συνοδοί, εισπράκτορες και ξεναγοί (ίδια κατάταξη 

– 5η – το 2011 και το 2014, με 659 και 531 άτομα, αντίστοιχα – μείωση 19,5%), οι υπάλληλοι 

καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών (6ο πολυπληθέστερο επάγγελμα το 2014 και 9ο 

το 2011, με 489 και 465 απασχολούμενους, αντίστοιχα – αύξηση 5,2%) και οι μάγειροι (10ο 

πολυπληθέστερο επάγγελμα το 2014 και 6ο το 2011, με 339 και 628 απασχολούμενους, 

αντίστοιχα – μείωση 45,9%). 
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Πίνακας 25– Κατανομή εργαζομένων, ανά τριψήφιο κωδικό επαγγέλματος, στον κλάδο της Ναυτιλίας, ανά 
επίπεδο εκπαίδευσης. Ταξινόμηση με βάση το γενικό άθροισμα άνω των 300 εργαζομένων. 2014

12
 

Άθροισμα από 2014 Επίπεδο εκπαίδευσης  

Τριψήφιος κωδικός 
επαγγέλματος 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 Γενικό 
Άθροισμα 

315 Ελεγκτές και τεχνικοί 
πλοίων και αεροσκαφών 

- 6,1% 4,5% 17,4% 31,8% 43,6% 0,0% 23,5% 32,2% 

835 Ναυτικοί - πλήρωμα 
καταστρώματος και 
ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

- 42,4% 44,6% 21,5% 7,7% 2,9% 0,0% 15,6% 11,7% 

411 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων 

- 0,0% 0,0% 16,4% 12,0% 1,6% 0,0% 14,5% 5,8% 

331 Επαγγελματίες του 
χρηματοοικονομικού και 
μαθηματικού κλάδου 

- 0,0% 0,0% 0,0% 17,3% 2,1% 0,0% 7,4% 3,7% 

511 Ταξιδιωτικοί 
συνοδοί, εισπράκτορες 
και ξεναγοί 

- 0,0% 4,7% 5,7% 4,8% 1,2% 0,0% 5,3% 2,7% 

432 Υπάλληλοι 
καταγραφής υλικών και 
υπηρεσιών μεταφορών 

- 0,0% 0,0% 5,8% 3,8% 0,8% 0,0% 4,9% 2,1% 

412 Γραμματείς (γενικών 
καθηκόντων) 

- 0,0% 0,0% 0,0% 10,1% 2,0% 0,0% 4,3% 2,6% 

422 Υπάλληλοι 
πληροφόρησης πελατών 

- 0,0% 0,0% 5,5% 1,3% 2,7% 0,0% 3,8% 2,7% 

741 Εγκαταστάτες και 
επισκευαστές 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού 

- 0,0% 1,4% 1,2% 7,2% 0,0% 0,0% 3,7% 1,4% 

512 Μάγειροι - 2,3% 6,6% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 1,7% 
Υπόλοιπο - 49,2% 38,2% 20,6% 4,0% 43,1% 100,0% 13,5% 33,4% 
Σύνολο - 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Σύνολο Αριθμητικό 0 1.479 1.763 5.725 4.228 15.796 254 9.953 29.244 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ 

  

                                                        
12 Τα αθροίσματα στους πίνακες που ακολουθούν είναι ταξινομημένα με βάση τη στήλη 3+4 και φθάνουν μέχρι τα 

επαγγέλματα τα οποία αθροίζουν στο 1% του συνόλου της στήλης 3+4, για πάνω από 300 εργαζόμενους. Αν το 

ποσοστό είναι πάνω από 1%, αλλά κάτω από 300 εργαζόμενους, τότε η ταξινόμηση σταματάει στο αντίστοιχο ποσοστό 

που αντιστοιχεί σε σύνολο εργαζομένων άνω των 300. 
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Πίνακας 26 – Κατανομή εργαζομένων, ανά τριψήφιο κωδικό επαγγέλματος, στον κλάδο της Ναυτιλίας, ανά 
επίπεδο εκπαίδευσης. Ταξινόμηση με βάση το γενικό άθροισμα άνω των 300 εργαζομένων. 2011 

Άθροισμα από 2011          

Τριψήφιος κωδικός 
επαγγέλματος 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 Γενικό 
Άθροισμα 

411 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων 

0,0% 0,0% 11,0% 21,1% 21,5% 4,6% - 21,2% 10,6% 

315 Ελεγκτές και τεχνικοί 
πλοίων και αεροσκαφών 

0,0% 3,4% 21,5% 14,5% 16,1% 44,8% - 15,1% 28,3% 

835 Ναυτικοί - πλήρωμα 
καταστρώματος και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα 

0,0% 20,4% 14,1% 8,9% 2,1% 0,0% - 6,7% 5,4% 

721 Χύτες μετάλλων, 
συγκολλητές, ελασματουργοί, 
τεχνίτες μεταλλικών δομικών 
κατασκευών, σιδηρουργοί και 

0,0% 11,4% 2,5% 9,1% 0,0% 0,0% - 6,1% 3,5% 

511 Ταξιδιωτικοί συνοδοί, 
εισπράκτορες και ξεναγοί 

0,0% 7,8% 10,8% 5,5% 4,1% 0,6% - 5,0% 3,7% 

512 Μάγειροι 0,0% 3,3% 0,0% 2,8% 8,9% 0,0% - 4,8% 2,0% 
431 Υπάλληλοι λογιστηρίου και 
ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,2% 2,2% - 4,3% 2,6% 

441 Άλλοι υπάλληλοι 
γραφείου 

0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 5,2% 0,0% - 4,2% 1,5% 

432 Υπάλληλοι καταγραφής 
υλικών και υπηρεσιών 
μεταφορών 

0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 6,9% 0,0% - 3,6% 1,3% 

311 Τεχνολόγοι επιστημών 
φυσικής και μηχανικής 

0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 3,6% 5,0% - 2,8% 3,3% 

541 Απασχολούμενοι στην 
παροχή υπηρεσιών 
προστασίας 

0,0% 0,0% 0,0% 4,1% 0,0% 0,0% - 2,7% 1,0% 

Υπόλοιπο 100,0% 53,7% 40,1% 26,0% 18,4% 42,8% - 23,5% 36,8% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% 
Σύνολο Αριθμητικό 29 3.485 2.706 8.785 4.299 16.973 0 13.084 36.278 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ 

 

Στα δέκα πολυπληθέστερα επαγγέλματα που αφορούν αποφοίτους δευτεροβάθμιας λυκειακής 

και μεταλυκειακής εκπαίδευσης το 2014 συμπεριλήφθηκαν επίσης οι επαγγελματίες του 

χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου (4η στη σχετική κατάταξη επαγγελματική ομάδα το 

2014 με 732 άτομα από μόλις 186 άτομα το 2011 – αύξηση 293,7%), οι γραμματείς γενικών 

καθηκόντων (7η στη σχετική κατάταξη επαγγελματική ομάδα το 2014 με 426 άτομα από 160 

άτομα το 2011 – αύξηση 166,5%), οι υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών (8η στη σχετική 

κατάταξη επαγγελματική ομάδα με 374 άτομα από 274 άτομα το 2011 – αύξηση 36,4%) και οι 

εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (9η στη σχετική κατάταξη 

επαγγελματική ομάδα με 372 άτομα από 190 άτομα το 2011 – αύξηση 95,8%). 

Στον αντίποδα επαγγελματικές ειδικότητες οι οποίες το 2011 συμπεριλαμβάνονταν στα 

επαγγέλματα με τους περισσότερους απασχολούμενους, όπως οι χύτες μετάλλων, 



70 

συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών δομικών κατασκευών, και σιδηρουργοί (4η 

πολυπληθέστερη επαγγελματική ομάδα το 2011 με 802 εργαζόμενους), οι υπάλληλοι 

λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (7η πολυπληθέστερη επαγγελματική ομάδα το 

2011 με 568 εργαζόμενους), οι άλλοι υπάλληλοι γραφείου (8η πολυπληθέστερη επαγγελματική 

ομάδα το 2011 με 549 εργαζόμενους), οι τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής (10η 

πολυπληθέστερη επαγγελματική ομάδα το 2011 με 365 εργαζόμενους) και οι απασχολούμενοι 

στην παροχή υπηρεσιών προστασίας (11η πολυπληθέστερη επαγγελματική ομάδα το 2011 με 

358 εργαζόμενους) δεν συμπεριλαμβάνονταν το 2014 στην αντίστοιχη λίστα, καθώς ο αριθμός 

των εργαζόμενων σε αυτά μειώθηκε στους 34, 193, 0, 93 και 56 αντίστοιχα. 

Επιπλέον από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι υπάρχει σχετική ισορροπία ανάμεσα στα 

επαγγέλματα που σχετίζονται άμεσα με τις δραστηριότητες ενός πλοίου και με τα επαγγέλματα 

που σχετίζονται με υποστηρικτικές προς τη δραστηριότητα του πλοίου εργασίες. 

Πιο αναλυτικά, το 2011 από τα 11 πρώτα σε αριθμό απασχολούμενων επαγγέλματα, τα έξι 

σχετίζονταν άμεσα με τις δραστηριότητες ενός πλοίου, καθώς σε αυτά συμπεριλαμβάνονταν οι 

ελεγκτές και τεχνικοί πλοίων και αεροσκαφών, οι ναυτικοί-πλήρωμα καταστρώματος και 

ασκούντες συναφή επαγγέλματα, οι χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες 

μεταλλικών δομικών κατασκευών και σιδηρουργοί, οι μάγειροι, οι τεχνολόγοι επιστημών φυσικής 

και μηχανικής και οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας. Το 2014 τα 

επαγγέλματα που σχετίζονταν άμεσα με τη λειτουργία ενός πλοίου ήταν λιγότερα (τέσσερα), και 

σε αυτά περιλαμβάνονταν οι ελεγκτές και τεχνικοί πλοίων και αεροσκαφών, οι ναυτικοί-πλήρωμα 

καταστρώματος και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, οι εγκαταστάτες και επισκευαστές 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και οι μάγειροι. 

Σε ό,τι αφορά τις υποστηρικτικές προς τα πλοία υπηρεσίες, οι οποίες κατά κανόνα λαμβάνουν 

χώρα εκτός του πλοίου, το 2014 μέσα στα δέκα πρώτα επαγγέλματα περιλαμβάνονταν έξι, 

δηλαδή οι υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, οι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και 

μαθηματικού κλάδου, οι ταξιδιωτικοί συνοδοί, εισπράκτορες και ξεναγοί, οι υπάλληλοι 

καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών, οι γραμματείς γενικών καθηκόντων και οι 

υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών. Το 2011 οι αντίστοιχες ειδικότητες ήταν πέντε, δηλαδή οι 

υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, οι ταξιδιωτικοί συνοδοί, εισπράκτορες και ξεναγοί, οι υπάλληλοι 

λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, οι άλλοι υπάλληλοι γραφείου και οι υπάλληλοι 

καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών. 

Από τα 58 επαγγέλματα που καταγράφηκαν στον κλάδο της Ναυτιλίας τα έτη 2011 και 2014 

παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι απόφοιτοι εκπαιδευτικών βαθμίδων 3 και 4 

ασκούν είτε το επάγγελμα του υπάλληλου γραφείου (4 στους 10 εργαζόμενους περίπου) είτε του 

τεχνολόγου-τεχνικού βοηθού (πάνω από 2 στους 10), τα οποία εναλλάσσονται στις δύο πρώτες 

θέσεις τα συγκεκριμένα έτη.  Το 2014 η τρίτη πιο πολυπληθής μονοψήφια επαγγελματική ομάδα 

ήταν οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες 
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αγορές όταν την ίδια θέση το 2011 καταλάμβαναν οι χειριστές σταθερών βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι), των οποίων 

το σχετικό ποσοστό έχει συρρικνωθεί σημαντικά το 2014. 

Αναφορικά με τον αριθμό των απασχολουμένων στις συγκεκριμένες μονοψήφιες 

επαγγελματικές ομάδες, σε έξι από αυτές παρουσιάζεται πτώση στον αριθμό των εργαζομένων 

(Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Απασχολούμενοι στην παροχή 

υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές, Ειδικευμένοι τεχνίτες και 

ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα,  Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 

μικροεπαγγελματίες, Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή 

επαγγέλματα, Μέλη των βουλευομένων σωμάτων ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη 

του δημόσιου και του ιδιωτικού), ενώ μόνο σε δύο (Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες 

συναφή επαγγέλματα και Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 

εξοπλισμού και συναρμολογητές-μονταδόροι) ο αριθμός των απασχολουμένων έχει αυξηθεί την 

εν λόγω περίοδο. Στα τεχνολογικά επαγγέλματα συγκεντρώνεται συνολικά ένα σχετικά μεγάλο 

ποσοστό εργαζομένων των συγκεκριμένων βαθμίδων (22% το 2014 από 32% το 2011, της 

κατηγορίας 3 – Τεχνολόγοι και 11% και 7% στις κατηγορίες 7 και 8 αντίστοιχα). Η πολυπληθέστερη 

κατηγορία είναι η 4 – Υπάλληλοι γραφείου, σε ποσοστό που έχει αυξηθεί σημαντικά (37% το 2014 

από 29% το 2011).  

Πίνακας 27.– Κατανομή εργαζομένων βασικών επαγγελματικών κατηγοριών μονοψήφιας επαγγελματικής 
κατηγορίας στις εκπαιδευτικές βαθμίδες 3+4, στον κλάδο Ναυτιλίας, 2011, 2014 

2014 2011

1
Μέλη των βουλευομένων σωμάτων ανώτερα διοικητικά και 

διευθυντικά στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
1% 2%

2
Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή 

επαγγέλματα
1% 0%

3
Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα
22% 32%

4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 37% 29%

5
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 

καταστήματα και υπαίθριες αγορές
16% 9%

6 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 0% 0%

7
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 

επαγγέλματα
11% 8%

8
Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 

μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι)
9% 20%

9 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 3% 0%

ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του αριθμού των απασχολούμενων ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

στο οικοσύστημα της Ναυτιλίας την περίοδο 2011-2014, θα επιχειρηθεί στη συνέχεια η 

καταγραφή των ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. (Error! Reference source not found.στο 
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Παράρτημα) που συνάδουν σε κάποιο βαθμό – καθώς η απόλυτη ταύτιση ζήτησης και 

προσφοράς ειδικοτήτων είναι δύσκολη – με τις επαγγελματικές ειδικότητες που παρουσίασαν το 

2014 την υψηλότερη συγκέντρωση εργαζομένων. 

Αναφορικά με τους ελεγκτές και τεχνικούς πλοίων και αεροσκαφών, δηλαδή την 

πολυπληθέστερη επαγγελματική ομάδα το 2014, οι ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. που 

σχετίζονται με αυτή την επαγγελματική κατηγορία είναι οι ακόλουθες: 

 τεχνίτης ηλεκτρονικών συσκευών, εγκαταστάσεων και υπολογιστικών μονάδων, 

 εγκαταστάτης ψυκτικών και κλιματιστικών έργων, 

 τεχνίτης μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου, 

 τεχνίτης θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, 

 τεχνίτης μεταλλικών κατασκευών, 

 τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας, και 

 τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών, 

ενώ οι αντίστοιχες ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. είναι οι κάτωθι: 

 τεχνικός οργάνων μέτρησης, 

 τεχνικός συναρμολόγησης ηλεκτρονικών μικροσυσκευών, 

 τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας, 

 τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού, 

 τεχνικός μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής, 

 τεχνικός θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, 

 τεχνικός μεταλλικών επιφανειών, και 

 τεχνικός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

Σε σχέση με τους υπάλληλους γενικών καθηκόντων η μόνη ειδικότητα που σχετίζεται σε κάποιο 

βαθμό με αυτή την επαγγελματική κατηγορία είναι η ειδικότητα των υπαλλήλων διοικητικών 

καθηκόντων στην περίπτωση των ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. και το διοικητικό και οικονομικό στέλεχος 

επιχειρήσεων στην περίπτωση των Ι.Ε.Κ. 

Η ειδικότητα των ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. που σχετίζεται με την επαγγελματική ομάδα των επαγγελματιών 

του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου είναι του υπαλλήλου οικονομικών 

καθηκόντων, ενώ οι αντίστοιχες ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. περιλαμβάνουν: 

 τον ειδικό μηχανογραφημένου λογιστηρίου, 

 τον ειδικό φοροτεχνικού γραφείου, και 

 το διοικητικό και οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων. 

Συνεχίζοντας με τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες ταξιδιωτικών 

συνοδών, εισπρακτόρων και ξεναγών αυτές περιλαμβάνουν: 

 τον υπεύθυνο υποδοχής και φιλοξενίας, 
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 τον υπάλληλο τουριστικού γραφείου, 

 τον ειδικό τουριστικού πρακτορείου, και 

 τον τουριστικό συνοδό, 

ενώ η αντίστοιχη ειδικότητα των ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. είναι η ειδικότητα των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων. 

Έπονται στη συνέχεια οι ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. και ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. που σχετίζονται με τις 

αρμοδιότητες των υπαλλήλων καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών οι οποίες είναι 

το διοικητικό και οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων και ο υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών 

καθηκόντων, αντίστοιχα. 

Επιπλέον, τα καθήκοντα των γραμματέων γενικών καθηκόντων σχετίζονται με την ειδικότητα του 

διοικητικού και οικονομικού στελέχους επιχειρήσεων στην περίπτωση των Ι.Ε.Κ. και με την 

ειδικότητα του υπαλλήλου διοικητικών καθηκόντων στην περίπτωση των ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. 

Εξάλλου, σε ότι αφορά τους υπαλλήλους πληροφόρησης πελατών, οι σχετιζόμενες ειδικότητες 

που παρέχουν τα προγράμματα σπουδών των Ι.Ε.Κ. είναι: 

 ο υπάλληλος τουριστικού γραφείου, και 

 ο ειδικός τουριστικού πρακτορείου, 

ενώ οι αντίστοιχες ειδικότητες που προσφέρουν οι ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. είναι: 

 των υπαλλήλων διοικητικών καθηκόντων, και 

 των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.  

Αναφορικά με τους εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οι ειδικότητες 

των Ι.Ε.Κ. που σχετίζονται με αυτή την επαγγελματική κατηγορία είναι: 

 ο τεχνικός περιελίξεων ηλεκτρικών μηχανών, 

 ο τεχνικός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 

 ο τεχνικός συναρμολόγησης ηλεκτρονικών μικροσυσκευών, και 

 ο τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας. 

Οι ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ που σχετίζονται με τους εγκαταστάτες και επισκευαστές 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού είναι: 

 των τεχνιτών ηλεκτρονικών συσκευών, εγκαταστάσεων και υπολογιστικών μονάδων, και 

 των τεχνιτών ηλεκτρολογικών εργασιών. 

Τέλος, οι απαραίτητες δεξιότητες και προσόντα που αφορούν την ειδικότητα του μάγειρα 

προσφέρονται στα Ι.Ε.Κ. από τις ειδικότητες: 

 τεχνικός μαγειρικής τέχνης, και 

 ειδικός ξενοδοχειακών υπηρεσιών και τροφοδοσίας, 
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και στις ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. και ΕΠΑ.Σ. Ο.Τ.Ε.Κ. από τις ειδικότητες: 

 μαγειρικής τέχνης, και 

 ξενοδοχειακών και επισιτιστικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. 

Τέλος, η μόνη επαγγελματική κατηγορία η οποία από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προέκυψε ότι 

σχετίζεται – σε κάποιο έστω βαθμό – με ειδικότητες που προσφέρονται από τα Ι.Ε.Κ. και τις ΕΠΑ.Σ. 

είναι η ειδικότητα του ναυτικού-πληρώματος καταστρώματος. 

Κλείνοντας την ενότητα που σχετίζεται με το οικοσύστημα της Ναυτιλίας, προέκυψε καταρχήν η 

σημαντικότητα της για την Ελληνική οικονομία σε όρους Α.Ε.Π. και απασχόλησης, δεδομένα 

δηλαδή που στοιχειοθετούν τη λήψη δράσης και προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της 

εκπαίδευσης που σχετίζεται με αυτή. Η ανάλυση των δεδομένων απασχόλησης έδειξε ότι υπάρχει 

σχετική ισορροπία ανάμεσα στα επαγγέλματα που σχετίζονται άμεσα με τη Ναυτιλία και σε αυτά 

που σχετίζονται με υποστηρικτικές προς αυτή υπηρεσίες, ενώ από τα πολυπληθέστερα σε 

απασχολούμενους αποφοίτους δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης 

επαγγέλματα προέκυψε ότι δεν είναι αναγκαία η κατοχή πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

για τη σταδιοδρομία στον κλάδο. Παράλληλα, σε όλες σχεδόν τις επαγγελματικές ειδικότητες 

τόσο οι ΕΠΑ.Σ. όσο και τα Ι.Ε.Κ. προσφέρουν πλήθος ειδικοτήτων που – σε κάποιο τουλάχιστον 

βαθμό – σχετίζονται με τα πολυπληθέστερα επαγγέλματα του οικοσυστήματος.  
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3.5 Πληροφορική και επικοινωνίες 

 

3.5.1 Η σημασία του κλάδου στην εγχώρια αναπτυξιακή προοπτική 

O ακριβής ορισμός του εννοιολογικού περιεχομένου του τομέα των Τ.Π.Ε. δεν είναι εύκολος, για 

δύο κυρίως λόγους: πρώτον, ο τομέας περιλαμβάνει δραστηριότητες και προϊόντα και 

υπηρεσίες που σχετίζονται με ραγδαία εξελισσόμενες τεχνολογίες οι οποίες αφορούν 

επιχειρήσεις-παραγωγούς, αλλά ταυτόχρονα παρέχονται ως υπηρεσίες προς άλλες επιχειρήσεις 

ή καταναλωτές. Το αποτέλεσμα είναι να χρησιμοποιούνται πολλές φορές εκφράσεις όπως 

«επιχειρήσεις νέας οικονομίας», στην προσπάθεια να αποδοθούν κάποια από τα 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα Τ.Π.Ε. Ο δεύτερος λόγος 

σχετίζεται με τις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις που χαρακτηρίζουν τον τομέα και τη σταδιακή 

αυξανόμενη χρησιμοποίηση διαφορετικών τεχνολογιών στην κατασκευή νέων 

προϊόντων/υπηρεσιών, διαδικασία που συχνά αποτελεί σύνθεση διαφορετικών δραστηριοτήτων 

στον χώρο των Τ.Π.Ε., με αποτέλεσμα να καθίσταται ορισμένες φορές δυσχερής η σαφής 

οριοθέτηση μιας δραστηριότητας13. 

O τομέας αποτελείται από επιχειρήσεις Πληροφορικής (βιομηχανία και υπηρεσίες) και 

επιχειρήσεις Τηλεπικοινωνιών, ένα τμήμα των οποίων ειδικεύεται στις κινητές επικοινωνίες. Οι δύο 

επιμέρους κλάδοι διέπονται από μεγάλη ετερογένεια: ο κλάδος της Πληροφορικής έχει μεγάλη 

διασπορά επιχειρήσεων κατά κύριο λόγο όμως αποτελείται από μικρού μεγέθους επιχειρήσεις 

ενώ ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών έχει μεγάλη συγκέντρωση επιχειρήσεων κυρίως όμως 

μεγάλου μεγέθους. 

                                                        
13 ΙΟΒΕ. 2013. Προς ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα: Επιλεγμένοι τομείς και θεσμικές παρεμβάσεις για την περίοδο 2014-

2020 

8.800 
επιχειρήσεις 

85 εκατ. 
κύκλος 

εργασιών 

€5,1 δισ. 
ΑΠΑ 

3,1% του 
ΑΕΠ 

55 χιλ. 
εργαζόμενοι 
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Στην Ελλάδα με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία όμως δεν περιλαμβάνουν τις 

επιχειρήσεις εμπορίας Τ.Π.Ε. οι οποίες έχουν αυξηθεί σημαντικά, δραστηριοποιούνται στον τομέα 

περίπου 8.800 επιχειρήσεις. Η μεγαλύτερη δραστηριότητα με κριτήριο τον αριθμό επιχειρήσεων 

είναι οι Υπηρεσίες Πληροφορικής. 

Αν και σε όρους αριθμού επιχειρήσεων η Πληροφορική δεσπόζει στον τομέα, σε όρους κύκλου 

εργασιών την κυριαρχία έχει ο τομέας των Τηλεπικοινωνιών, καθώς από τις επιχειρήσεις του 

κλάδου προέρχεται το 77% του τζίρου των επιχειρήσεων του τομέα Τ.Π.Ε.. Ο μέσος ετήσιος 

κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων Πληροφορικής είναι περίπου €300 χιλ., όταν στις 

Τηλεπικοινωνίες ο μέσος τζίρος ανέρχεται σε €85 εκατομμύρια.  

Σε όρους απασχόλησης η κατανομή μεταξύ των κλάδων Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι 

περισσότερο συμμετρική, με τον πρώτο να απασχολεί το 51% των εργαζόμενων και το δεύτερο 

το 49%. Ο μέσος όρος όμως των απασχολούμενων ανά επιχείρηση διαφέρει σημαντικά μεταξύ 

τους, με τη μέση επιχείρηση Πληροφορικής να απασχολεί λιγότερο από 5 άτομα έναντι πάνω 

από 250 άτομα στις Τηλεπικοινωνίες. 

Ο τομέας Τ.Π.Ε. συνεισέφερε το 2009 το 3,1% του Α.Ε.Π. της ελληνικής οικονομίας, με την 

ακαθάριστη αξία παραγωγής του να φθάνει τα €5,1 δισεκ., από τα οποία το 68% προέρχεται 

από τις υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών. Επιπρόσθετα, από τα €3,48 δισεκ. της προστιθέμενης αξίας 

παραγωγής στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, το €1,77 δισεκ. ήτοι περίπου το 50%, προέρχεται 

από τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. 

Μεγαλύτερη είναι η συμβολή του τομέα στο Α.Ε.Π. εάν εκτός από την άμεση συνεισφορά του σε 

αυτό, εκτιμηθούν τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην υπόλοιπη οικονομία και η έμμεση 

συμβολή μέσω της παραγωγικότητας. Σύμφωνα με μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών που υλοποιήθηκε για λογαριασμό της Ε.Ε.Κ.Τ.14, ο κλάδος κινητών επικοινωνιών 

συνεισέφερε το 2012 το 7,1% του Α.Ε.Π. 

Η αναπτυξιακή δυναμική των επιχειρήσεων του τομέα στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας 

ήταν ιδιαίτερα υψηλή. H σύγκριση της πορείας του τομέα Τ.Π.Ε. την περίοδο 2000-2008 στις 

διάφορες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης σε όρους προστιθέμενης αξίας ως προς το Α.Ε.Π. 

ανέδειξε την Ελλάδα μεταξύ των χωρών που βελτιώνουν το μερίδιο του τομέα Τ.Π.Ε. έναντι του 

μέσου όρου της ευρωπαϊκής ένωσης (catching up). Αν και η κρίση και άλλοι συγκυριακοί 

παράγοντες ανέκοψαν την αναπτυξιακή του δυναμική, σήμερα οι προοπτικές που ανοίγονται 

για τις επιχειρήσεις είναι σημαντικές. Η περαιτέρω ανάπτυξη του μπορεί μάλιστα να δημιουργήσει 

πολλαπλασιαστικές θετικές επιδράσεις στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας 

όπως βελτίωση της ποιότητας ζωής, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αύξηση της 

παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και κυρίως να συμβάλει στη μεγέθυνση της οικονομίας. Κι 

όλα αυτά κυρίως εξαιτίας των ισχυρών εξωτερικών επιδράσεων. 

                                                        
14 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 2013. «20 χρόνια κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα» 
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Οι ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες για να αξιοποιήσουν τις 

προοπτικές που ανοίγονται. Από τη σύγκριση του κόστους απασχόλησης ειδικά στους τομείς 

των υπηρεσιών σε σύγκριση με τους άλλους κλάδους της οικονομίας στην Ελλάδα αλλά και οι 

κλαδικές συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο οι ελληνικές επιχειρήσεις του τομέα απασχολούν 

εξειδικευμένο και φθηνότερο ανθρώπινο δυναμικό σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Θετικό είναι ακόμα ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις παρακολουθούν από κοντά τις τεχνολογικές 

εξελίξεις καθώς όπως φαίνεται από διεθνείς κατατάξεις, η Ελλάδα έχει υψηλό δείκτη συμμετοχών 

σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα Τ.Π.Ε. Επιπροσθέτως, υπάρχει ήδη πλήθος 

επιτυχημένων μικρών νέων επιχειρήσεων – όπως ανάπτυξης εφαρμογών για την κινητή 

τηλεφωνία – που είναι ήδη διεθνοποιημένο και ανοίγει τον δρόμο μια σαφούς εκσυγχρονιστικής 

και εξαγωγικής, αν και ακόμη περιορισμένης, κατεύθυνσης της ελληνικής βιομηχανίας Τ.Π.Ε. Οι 

«νέες» αυτές επιχειρήσεις της βιομηχανίας Τ.Π.Ε. θα πρέπει να διεκδικήσουν μια στρατηγική 

ισορροπίας ανάμεσα στην παρουσία στις διεθνείς αγορές και στο εσωτερικό, ώστε και τα 

σημαντικά οφέλη που προκύπτουν και η εμπειρία που αποκτούν από την παρουσία τους στην 

ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά να μεταφερθούν στο ελληνικό παραγωγικό σύστημα και να 

δημιουργήσουν, με τις κατάλληλες επενδύσεις, τεχνογνωσία και θέσεις εργασίας στην ελληνική 

οικονομία. 

Από την άλλη μεριά, υπάρχουν εμπόδια τα οποία συνδέονται περισσότερο με την επιχειρηματική 

κουλτούρα του παρελθόντος. Η εξελικτική ιστορία του ελληνικού τομέα Τ.Π.Ε. περιέχει αρκετές 

χαμένες ευκαιρίες και, κυρίως, παραδείγματα στρεβλής επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ο 

εσωστρεφής ελληνικός τομέας Τ.Π.Ε. αναπτύχθηκε, χωρίς να εστιάσει ιδιαίτερα στην καινοτομία 

και στην ανάπτυξη «ικανοτήτων» που να παράγουν: α) τεχνολογικά προηγμένα (sophisticated), 

εξειδικευμένα (differentiated) και τυποποιημένα προϊόντα που να μπορούν να στηρίξουν 

εξαγωγικές δραστηριότητες β) Προϊόντα που να μπορούν να «ολοκληρώνουν επιχειρησιακές 

διαδικασίες του ελληνικού μεγέθους. Αν προστεθεί σε αυτά και η αντιπαραγωγική κουλτούρα 

«έργων του δημοσίου», που έχει δηλητηριάσει την τυπική επιχειρηματική συμπεριφορά στον 

τομέα, γίνεται φανερό ότι αυτή η φιλοσοφία είναι και το σημαντικότερο εμπόδιο στην περαιτέρω 

ανάπτυξη του τομέα. 

Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται στρατηγική επανατοποθέτηση του τομέα και «στροφή προς τις 

υπηρεσίες», κυρίως στις Υπηρεσίες Πληροφορικής (ΙΤ Services), τομέα στον οποίο η ελληνική 

αγορά δείχνει να βρίσκεται σε σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με το τί ισχύει στις άλλες χώρες-

μέλη της Ε.Ε. Ειδικότερα απαιτείται εστίαση σε τομείς με ισχυρή «διεθνή» ζήτηση στους οποίους οι 

ελληνικές επιχειρήσεις θα αποκτήσουν εξειδίκευση-στο πρότυπο του τομέα των εφαρμογών 

κινητής τηλεφωνίας (mobile internet applications), ο οποίος έχει να επιδείξει ελληνικές «επιτυχίες» 

από δυναμικές επιχειρήσεις με ικανότητα παρουσίας και στις διεθνείς αγορές.  
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Ενδεικτικοί τομείς με προοπτικές είναι:  

 Cloud Computing. 

 Έξυπνα Δίκτυα και Εφαρμογές στο χώρο της Υγείας, των μεταφορών (smart logistics) και 

της εξοικονόμησης ενέργειας. 

 Εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, εφαρμογές e-commerce. 

 Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. 

 Ανάπτυξη multimedia content (πολυμεσικό περιεχόμενο). 

 3D Printing. 

 Ασφάλεια συστημάτων. 

 

3.5.2 Εξελίξεις στην αγορά εργασίας του κλάδου 

Οι κλάδοι οι οποίοι θα εξετασθούν στη συνέχεια ως προς τις εξελίξεις τους στην αγορά 

εργασίας περιλαμβάνουν τους εξής τριψήφιους κλάδους κατά ΣΤΑΚΟΔ 2008: 

 61: Τηλεπικοινωνίες, 

 62: Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 

συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες, 

 63: Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας. 

Καταρχήν, ο αριθμός των εργαζομένων στο σύνολο των συγκεκριμένων κλάδων αυξήθηκε κατά 

9,1%, δηλαδή από τα 50.143 άτομα το 2011 στα 54.723 άτομα το 2014. Συνολικά ο αριθμός των 

εργαζομένων που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης 

(επίπεδο 3 και 4 αντίστοιχα) παρουσίασε μικρή μείωση 2,4%, δηλαδή οι απασχολούμενοι από 

τους 19.789 το 2011 κατήλθαν στους 19.317 το 2014. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο τους στο 

σύνολο των εργαζομένων του οικοσυστήματος μειώθηκε από το 39,5% το 2011 στο 35,3% το 

2014. 

Πίνακας 28. Αριθμός και κατανομή εργαζομένων στο οικοσύστημα της Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Πληροφορική και 
Επικοινωνίες 

Άθροισμα 
από 2014 

Άθροισμα 
από 2011 

Κατανομή 
2014 

Κατανομή 
2011 

Σύνολο εργαζομένων ανά 
επίπεδο εκπαίδευσης 

54.723 50.143 100,0% 100,0% 

0 0 124 0,0% 0,2% 
1 579 471 1,1% 0,9% 
2 311 122 0,6% 0,2% 
3 13.241 11.567 24,2% 23,1% 
4 6.076 8.222 11,1% 16,4% 
5 34.279 29.325 62,6% 58,5% 
6 237 312 0,4% 0,6% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ 

Ωστόσο, μία προσεκτικότερη παρατήρηση των στοιχείων, δίνει διαφορετική εικόνα. Ενώ το 

σύνολο των απασχολουμένων που είναι απόφοιτοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 4) 
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μειώθηκε κατά 26,1% (από τους 8.222 το 2011 στους 6.076 το 2014), το σύνολο των 

απασχολουμένων αποφοίτων λυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 3) αυξήθηκε κατά 14,5% (από 

τους 11.567 το 2011 στους 13.241 το 2014). Δηλαδή, η μείωση στον αριθμό των 

απασχολουμένων που ήταν απόφοιτοι λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης προήλθε από 

την μείωση αυτών που είχαν ολοκληρώσει σχολή μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 4). 

Πίνακας 29 – Κατανομή εργαζομένων, ανά τριψήφιο κωδικό επαγγέλματος, στον κλάδο της Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών, ανά επίπεδο εκπαίδευσης. Ταξινόμηση με βάση το γενικό άθροισμα άνω των 300 

εργαζομένων. 2014
15

 

Άθροισμα από 2014 Επίπεδο εκπαίδευσης  

Τριψήφιος κωδικός 
επαγγέλματος 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 Γενικό 
άθροισμα 

411 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων 

- 0% 
0% 33% 1% 4% 29% 

23% 10,9% 

742 Εγκαταστάτες και 
επισκευαστές ηλεκτρονικού 
και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού 

- 0% 

28% 16% 16% 3% 0% 

16% 7,6% 

422 Υπάλληλοι 
πληροφόρησης πελατών 

- 0% 
0% 14% 15% 8% 0% 

14% 10,1% 

351 Τεχνικοί λειτουργίας 
και παροχής βοήθειας 
στους χρήστες της 
τεχνολογίας των 
πληροφοριών και των 
επικοινωνιών 

- 0% 

0% 7% 17% 11% 0% 

10% 10,3% 

524 Άλλοι πωλητές - 0% 0% 8% 5% 1% 0% 7% 3,1% 
334 Γραμματείς διοίκησης 
και ειδικευμένοι(-ες) 
γραμματείς 

- 0% 
0% 3% 12% 2% 0% 

6% 3,0% 

311 Τεχνολόγοι επιστημών 
φυσικής και μηχανικής 

- 0% 
0% 0% 12% 2% 0% 

4% 2,5% 

441 Άλλοι υπάλληλοι 
γραφείου 

- 0% 
0% 3% 3% 1% 0% 

3% 1,4% 

431 Υπάλληλοι λογιστηρίου 
και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

- 0% 
0% 0% 8% 0% 0% 

3% 0,9% 

413 Χειριστές μηχανών με 
πληκτρολόγιο 

- 0% 
0% 3% 1% 1% 0% 

2% 1,5% 

741 Εγκαταστάτες και 
επισκευαστές 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού 

- 0% 

0% 2% 2% 1% 0% 

2% 1,3% 

833 Οδηγοί φορτηγών και 
λεωφορείων 

- 0% 
0% 2% 0% 0% 0% 

2% 0,6% 

Υπόλοιπο - 100% 72% 8% 9% 67% 71% 8% 467% 
Σύνολο - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Σύνολο Αριθμητικό 0 579 311 13.241 6.076 34.279 237 19.317 54.723 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ 

                                                        
15 Τα αθροίσματα στους πίνακες που ακολουθούν είναι ταξινομημένα με βάση τη στήλη 3+4 και φθάνουν μέχρι τα 

επαγγέλματα τα οποία αθροίζουν στο 1% του συνόλου της στήλης 3+4, για πάνω από 300 εργαζόμενους. Αν το 

ποσοστό είναι πάνω από 1%, αλλά κάτω από 300 εργαζόμενους, τότε η ταξινόμηση σταματάει στο αντίστοιχο ποσοστό 

που αντιστοιχεί σε σύνολο εργαζομένων άνω των 300. 
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Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι τα δέκα πρώτα επαγγέλματα σε αριθμό εργαζομένων που ήταν 

απόφοιτοι δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης συγκέντρωναν το 91,5% 

(17.681 άτομα) όλων των εργαζομένων αυτών των εκπαιδευτικών βαθμίδων στο συγκεκριμένο 

οικοσύστημα το 2014, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2011 ήταν 92,1% (18.235 άτομα).  

Είναι χαρακτηριστικό ότι ανά τριψήφια επαγγελματική κατηγορία, οι απόφοιτοι των κατηγοριών 

εκπαίδευσης ISCED 3 και 4, παρουσίαζαν το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στον αριθμό των 

απασχολουμένων σε όλα τα επαγγέλματα, το 2014.  

Προχωρώντας πιο αναλυτικά στην παρουσίαση των στοιχείων, παρατηρούμε πως το 2014 επτά 

επαγγέλματα παρέμειναν μέσα στα πολυπληθέστερα σε επίπεδο απασχόλησης σε σχέση με το 

2011. Πιο αναλυτικά, ξεκινώντας με τις τρεις πολυπληθέστερες επαγγελματικές ομάδες, οι 

υπάλληλοι γενικών καθηκόντων αποτελούσαν την πιο πολυπληθή ομάδα εργαζομένων 

αποφοίτων λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης το 2014 ενώ το 2011 αποτελούσαν την 

τέταρτη πολυπληθέστερη ομάδα απασχολουμένων (4.478 άτομα το 2014 και 1.999 άτομα το 

2011 – αύξηση 124%). Έπονται οι εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρονικού και 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, οι οποίοι το 2011 ήταν η πολυπληθέστερη επαγγελματική ομάδα 

αποφοίτων λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης (3.029 άτομα το 2014 έναντι 3.664 ατόμων 

το 2011 – μείωση 17,3%) και στην τρίτη θέση ακολουθούν οι υπάλληλοι πληροφόρησης 

πελατών, οι οποίοι το 2011 ήταν η δεύτερη πολυπληθέστερη επαγγελματική ομάδα (2.779 άτομα 

το 2014 από 3.257 άτομα το 2011 – μείωση 14,7%). Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι τεχνικοί 

λειτουργίας και παροχής βοήθειας στους χρήστες της τεχνολογίας των πληροφοριών και 

επικοινωνιών (2.003 απασχολούμενοι) οι οποίοι ήταν πέμπτοι σε αριθμό το 2011 (1.743 άτομα – 

αύξηση 14,9%). 

Συνεχίζοντας με τα λιγότερο «δημοφιλή» επαγγέλματα, οι τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και 

μηχανικής κατέλαβαν το 2014 την 7η θέση (757 άτομα) όταν το 2011 καταταχθήκαν μία θέση 

υψηλότερα (1.209 άτομα – μείωση 37,4%). Ακολουθούν αμέσως μετά οι άλλοι υπάλληλοι 

γραφείου (552 άτομα) οι οποίοι το 2011 ήταν η 9η πολυπληθέστερη ομάδα εργαζομένων που 

ολοκλήρωσαν σχολή λυκειακής ή μεταλυκειακής εκπαίδευσης (637 άτομα – μείωση 13,4%). 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των επαγγελμάτων που ήταν μέσα στα πολυπληθέστερα 

τόσο το 2011 όσο και το 2014, στη 10η θέση βρίσκονται οι χειριστές μηχανημάτων με 

πληκτρολόγιο (464 άτομα) οι οποίοι το 2011 κατατάχθηκαν τρεις θέσεις υψηλότερα (1.142 

εργαζόμενοι – μείωση 59,4%). 

Το 2014, πέντε επαγγελματικές ομάδες εισήλθαν στην κατάταξη των πολυπληθέστερων 

επαγγελμάτων. Κατά φθίνουσα σειρά σε όρους απασχολουμένων, προηγούνται οι άλλοι 

πωλητές (5η θέση το 2014 με 1.302 άτομα έναντι μόλις 138 απασχολούμενων το 2011) και 

ακολουθούν οι γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι γραμματείς (6η θέση το 2014 με 1.111 

απασχολούμενους από μόλις 159 άτομα το 2011), οι υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες 

συναφή επαγγέλματα (9η θέση το 2014 με 510 απασχολούμενους από 162 άτομα το 2011), οι 
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εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (από 162 άτομα το 2011 σε 395 το 

2014 – 11η θέση) και τέλος οι οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων (κανένας απασχολούμενος το 

2011 και 303 απασχολούμενοι το 2014 – 12ο πολυπληθέστερο επάγγελμα το έτος αυτό). 

Γενικότερα, τα στοιχεία δείχνουν ότι τόσο το 2011 όσο και το 2014 στα πολυπληθέστερα 

επαγγέλματα του οικοσυστήματος κυριαρχούν επαγγέλματα σχετιζόμενα με υποστηρικτικές 

υπηρεσίες του κλάδου (π.χ. υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, υπάλληλοι πληροφόρησης 

πελατών, άλλοι πωλητές, γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι γραμματείς, άλλοι υπάλληλοι 

γραφείου, υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, χειριστές μηχανών με 

πληκτρολόγιο, οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων, γραμματείς γενικών καθηκόντων, πωλητές σε 

καταστήματα κ.λπ.) σε σχέση με ειδικότητες που σχετίζονται άμεσα με την κατασκευή, 

εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εγκαταστάσεων πληροφορικής και 

Τ.Π.Ε. (εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, τεχνικοί 

λειτουργίας και παροχής βοήθειας στους χρήστες της τεχνολογίας των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών, τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής, εγκαταστάτες και επισκευαστές 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και τεχνολόγοι ελέγχου διαδικασίας). 

Πίνακας 30 – Κατανομή εργαζομένων, ανά τριψήφιο κωδικό επαγγέλματος, στον κλάδο της Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών, ανά επίπεδο εκπαίδευσης. Ταξινόμηση με βάση το γενικό άθροισμα άνω των 300 

εργαζομένων. 2011 

Άθροισμα 2011 Επίπεδο εκπαίδευσης  

Τριψήφιος κωδικός 
επαγγέλματος  

0 1 2 3 4 5 6 3+4 Γενικό 
άθροισμα 

742 Εγκαταστάτες και 
επισκευαστές ηλεκτρονικού 
και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού 

27% 0% 51% 21% 15% 1% 0% 19% 8% 

422 Υπάλληλοι πληροφόρησης 
πελατών 

0% 5% 0% 22% 9% 6% 0% 17% 10% 

412 Γραμματείς (γενικών 
καθηκόντων) 

0% 0% 25% 16% 3% 3% 0% 10% 6% 

411 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων 

0% 0% 24% 15% 3% 3% 0% 10% 6% 

351 Τεχνικοί λειτουργίας και 
παροχής βοήθειας στους 
χρήστες της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και των 
επικοινωνιών 

0% 0% 0% 1% 20% 10% 0% 9% 10% 

311 Τεχνολόγοι επιστημών 
φυσικής και μηχανικής 

0% 0% 0% 0% 15% 10% 0% 6% 8% 

413 Χειριστές μηχανών με 
πληκτρολόγιο 

0% 0% 0% 9% 1% 2% 0% 6% 3% 

421 Ταμίες, ταμειολογιστές και 
ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 4% 1% 

441 Άλλοι υπάλληλοι 
γραφείου 

0% 0% 0% 5% 1% 3% 0% 3% 3% 

313 Τεχνολόγοι ελέγχου 
διαδικασίας 

0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 3% 1% 
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Άθροισμα 2011 Επίπεδο εκπαίδευσης  

265 Καλλιτέχνες εν γένει 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 2% 1% 
541 Απασχολούμενοι στην 
παροχή υπηρεσιών 
προστασίας 

0% 14% 0% 2% 3% 0% 0% 2% 1% 

522 Πωλητές σε καταστήματα 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 2% 1% 
Υπόλοιπο 73% 81% 0% 5% 12% 62% 100% 8% 41% 
Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Σύνολο Αριθμητικό 124 471 122 11.567 8.222 29.325 312 19.789 50.143 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ 

 

Σε σχέση με τα επαγγέλματα που το 2011 ήταν στα πολυπληθέστερα ενώ το 2014 απουσιάζουν 

από τη σχετική λίστα, στην 3η θέση βρισκόντουσαν οι γραμματείς γενικών καθηκόντων (2.043 

άτομα και μόλις 219 το 2014), στην 8η οι ταμίες, ταμειολογιστές και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα (726 απασχολούμενοι το 2011 και μόλις 75 το 2014) και στην 10η οι τεχνολόγοι 

ελέγχου διαδικασίας (555 απασχολούμενοι το 2011, 63 το 2014). Έπονται αμέσως μετά οι 

καλλιτέχνες εν γένει (480 το 2011, κανένας το 2014), οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών 

προστασίας (461 το 2011, κανένας το 2014) και οι πωλητές σε καταστήματα (320 

απασχολούμενοι το 2011 και 243 το 2014). 

Από τα 52 επαγγέλματα που καταγράφηκαν στον κλάδο Πληροφορικής και ΤΠΕ τα έτη 2011 και 

2014 παρατηρούμε ότι πάνω από τους μισούς εργαζόμενους του κλάδου είναι υπάλληλου 

γραφείου ακολουθούμενοι με σαφώς χαμηλότερο ποσοστό από τους τεχνολόγους-τεχνικούς 

βοηθούς. Και τα δύο επαγγέλματα παρουσιάζουν την ίδια κατάταξη τα συγκεκριμένα έτη, ενώ το 

2014 η τρίτη πιο πολυπληθής μονοψήφια επαγγελματική ομάδα ήταν οι ειδικευμένοι τεχνίτες. 

Από τις βασικές επαγγελματικές ομάδες, σε τέσσερεις εξ’ αυτών (Υπάλληλοι γραφείου και 

ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 

επαγγέλματα, Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα, Μέλη 

των βουλευομένων σωμάτων ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημόσιου) 

παρουσιάζεται συρρίκνωση της απασχόλησης την περίοδο 2011-2014, ενώ μόλις σε δύο ο 

αριθμός των απασχολουμένων παρουσιάζει αύξηση (Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες 

συναφή επαγγέλματα, Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, 

Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και 

συναρμολογητές-μονταδόροι). Επιπρόσθετα, η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων μέσης 

εκπαίδευσης του κλάδου ανήκει στην κατηγορία 4 – Υπάλληλοι γραφείου (περί το 50%), ενώ από 

τις πιο τεχνικές κατευθύνσεις, το 20% ανήκει στην κατηγορία 3 – Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί (20% 

το 2014) και στην κατηγορία 7 – Ειδικευμένοι τεχνίτες (περί το 20%).  
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Πίνακας 31. Κατανομή εργαζομένων βασικών επαγγελματικών κατηγοριών μονοψήφιας επαγγελματικής 
κατηγορίας στις εκπαιδευτικές βαθμίδες 3+4, στον κλάδο Πληροφορικής και ΤΠΕ, 2011, 2014 

2014 2011

1
Μέλη των βουλευομένων σωμάτων ανώτερα διοικητικά και 

διευθυντικά στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
2% 0%

2
Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή 

επαγγέλματα
3% 1%

3
Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα
20% 22%

4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 51% 47%

5
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 

καταστήματα και υπαίθριες αγορές
5% 8%

6 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 0% 0%

7
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 

επαγγέλματα
19% 18%

8
Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 

μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι)
0% 3%

9 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 0% 1%

ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ 

Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του αριθμού των απασχολούμενων ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

στο οικοσύστημα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών την περίοδο 2011-2014, θα 

επιχειρηθεί στη συνέχεια η καταγραφή των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. και ΕΠΑ.Σ. (Παράρτημα) που 

σχετίζονται σε κάποιο βαθμό – καθώς η απόλυτη ταύτιση ζήτησης και προσφοράς ειδικοτήτων 

είναι δύσκολη – με τις επαγγελματικές ειδικότητες που παρουσίασαν το 2014 την υψηλότερη 

συγκέντρωση εργαζομένων. 

Αναφορικά με τα επαγγέλματα εκείνα που σχετίζονται με την εγκατάσταση, λειτουργία, 

συντήρηση και επισκευή συσκευών ή εγκαταστάσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δηλαδή 

τα επαγγέλματα: 

 εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, 

 τεχνικοί λειτουργίας και παροχής βοήθειας στους χρήστες της τεχνολογίας των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών, 

 τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής, και 

 εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, 

Οι ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.: 

 τεχνίτες υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών (Η/Υ), 

 τεχνίτες ηλεκτρονικών συσκευών, εγκαταστάσεων και υπολογιστικών μονάδων , 

 τεχνίτες ηλεκτρολογικών εργασιών, 

σχετίζονται με τις επαγγελματικές κατηγορίες που αναφέρθηκαν αμέσως πιο πάνω. Επίσης, τα 

επαγγέλματα αυτά αντιστοιχούν με τις κάτωθι ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.: 
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 τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής με πολυμέσα (mulitmedia), 

 τεχνικός εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής, 

 τεχνικός Η/Υ, επικοινωνιών & δικτύων, 

 τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, δικτύων και αυτοματισμού γραφείου, 

 τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών intranet-internet, 

 τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, 

 τεχνικός συστημάτων υπολογιστών, 

 τεχνικός δικτύων υπολογιστών, 

 τεχνικός τεχνολογίας internet, 

 τεχνικός τηλεπληροφορικής, 

 τεχνικός δικτύων, 

 τεχνικός προγραμματισμού παιχνιδιών και ψυχαγωγικών εφαρμογών (videogames), 

 τεχνικός Η/Υ και ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου, 

 τεχνικός οργάνων μέτρησης, 

 τεχνικός ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών διατάξεων, 

 τεχνικός ηλεκτρονικός βιομηχανικών εφαρμογών, 

 τεχνικός συναρμολόγησης ηλεκτρονικών μικροσυσκευών, 

 τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας, 

 τεχνικός κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιών, 

 τεχνικός περιελίξεων ηλεκτρικών μηχανών, και 

 τεχνικός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

Οι ειδικότητες των ΕΠΑΣ. Ο.Α.Ε.Δ. και Ι.Ε.Κ. που σχετίζονται με το επάγγελμα του υπαλλήλου 

γενικών καθηκόντων είναι οι υπάλληλοι διοικητικών καθηκόντων και το διοικητικό και οικονομικό 

στέλεχος επιχειρήσεων, αντίστοιχα. 

Στην περίπτωση των επαγγελμάτων υπάλληλος πληροφόρησης πελατών και άλλοι πωλητές, η 

ειδικότητα του υπαλλήλου διοικητικών καθηκόντων που προσφέρουν τα ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. είναι 

αυτή που σχετίζεται περισσότερο, ενώ στα Ι.Ε.Κ. οι ειδικότητες που σχετίζονται περισσότερο είναι 

οι ακόλουθες: 

 ειδικός εμπορίας-διαφήμισης και προώθησης προϊόντων (marketing), 

 ειδικός πωλήσεων, και 

 ειδικός εμπορικών επιχειρήσεων. 

Εξάλλου, τις αναγκαίες γνώσεις για την εξάσκηση του επαγγέλματος του γραμματέα διοίκησης 

και ειδικευμένου γραμματέα καθώς και των άλλων υπαλλήλων γραφείου καλύπτουν οι 

ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ.: 

 υπάλληλος διοικητικών καθηκόντων, και 

 υπάλληλος οικονομικών καθηκόντων, 
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ενώ αυτές των Ι.Ε.Κ. είναι οι ακόλουθες: 

 γραμματέας διεύθυνσης, και 

 διοικητικό και οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων. 

Στην περίπτωση των υπαλλήλων λογιστηρίου και ασκούντων συναφή επαγγέλματα, τα ΕΠΑ.Σ. 

Ο.Α.Ε.Δ. προσφέρουν την ειδικότητα του υπαλλήλου οικονομικών καθηκόντων, ενώ τα Ι.Ε.Κ. τις 

κάτωθι ειδικότητες: 

 ειδικός μηχανογραφημένου λογιστηρίου, 

 ειδικός φοροτεχνικού γραφείου, 

 ειδικός κοστολόγησης στη βιομηχανία-βιοτεχνία, και 

 στέλεχος κοστολόγησης στη βιομηχανία-βιοτεχνία. 

Η περίπτωση των χειριστών μηχανών με πληκτρολόγιο δεν σχετίζεται άμεσα κάποια από τις 

ειδικότητες του Πίνακα 4.1 καθώς ο χειρισμός μηχανής με πληκτρολόγιο απαιτεί συγκεκριμένη 

εκπαίδευση και εξειδίκευση – ανάλογα με το είδος της μηχανής – που η κάθε επιχείρηση 

προσφέρει στους εργαζόμενους της στα πλαίσια των αναγκών της και στην προσπάθεια της 

για ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολεί. 

Τέλος, και στην περίπτωση των οδηγών φορτηγών και λεωφορείων δεν υπάρχει ανάλογη 

ειδικότητα, καθώς η ικανότητα οδήγησης αποκτάται μέσω της παρακολούθησης των 

αντίστοιχων σχολών οδηγών και την θεωρητική και πρακτική εξέταση που ορίζει ως 

προαπαιτούμενο το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τη 

χορήγηση της αντίστοιχης άδειας, η οποία ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι με την πάροδο των ετών ο ρόλος της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε. 

στην οικονομία συνεχώς αυξάνεται, είναι ευνόητη η  προσοχή που θα πρέπει να συνεχίζει να 

δείχνει η Πολιτεία προς τους φορείς (δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς) που παρέχουν αντίστοιχη 

εκπαίδευσης. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι συνολικά ο αριθμός των απασχολούμενων στο 

οικοσύστημα μεταξύ 2011 και 2014 έχει αυξηθεί, αν και στις βαθμίδες εκπαίδευσης ISCED 3 και 4 ο 

αριθμός τους παρουσιάζει ελαφρά πτώση. Γενικότερα στα πιο πολυπληθή επαγγέλματα που 

απασχολούνται άτομα που είναι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης κυριαρχούν τα επαγγέλματα που σχετίζονται με υποστηρικτικές υπηρεσίες του 

κλάδου σε σχέση με ειδικότητες που σχετίζονται άμεσα με την κατασκευή, εγκατάσταση, 

συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εγκαταστάσεων πληροφορικής και Τ.Π.Ε. Πάντως, με 

εξαίρεση τις επαγγελματικές ομάδες των χειριστών μηχανών με πληκτρολόγιο και των οδηγών 

φορτηγών και λεωφορείων, οι υπάρχουσες ΕΠΑ.Σ. και τα Ι.Ε.Κ. προσφέρουν μία πλειάδα 

ειδικοτήτων που σχετίζονται με τα επαγγέλματα του οικοσυστήματος, ιδιαίτερα με αυτά που 

σχετίζονται με την κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και 

εγκαταστάσεων πληροφορικής και Τ.Π.Ε. 
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3.6 Τρόφιμα και βιο-αγροδιατροφή  

 

3.6.1 Η σημασία του κλάδου στην εγχώρια αναπτυξιακή προοπτική 

Η αλυσίδα αξίας των τροφίμων ξεκινάει από το χωράφι και καταλήγει στο τραπέζι του τελικού 

καταναλωτή (from farm to fork). Από την αγροτική παραγωγή προέρχονται τα πρωτογενή 

προϊόντα, από τα οποία ένα μικρό μέρος προορίζεται απευθείας για κατανάλωση, όμως ο 

κύριος όγκος τους αποτελεί την εισροή στην παραγωγή μεταποιημένων ειδών διατροφής. Τα 

είδη διατροφής διανέμονται μέσω του χονδρικού εμπορίου στους λιανοπωλητές 

(σουπερμάρκετ, εξειδικευμένους λιανοπωλητές τροφίμων, υπαίθριες αγορές κ.λπ.) και στους 

παρόχους υπηρεσιών τροφίμων (εστιατόρια, καφετέριες κ.λπ.), από τους οποίους οι τελικοί 

καταναλωτές προμηθεύονται την πλειονότητα των τροφίμων και ποτών που καταναλώνουν16.  

Η βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών συγκεκριμένα, διατηρεί, ακόμη και εν καιρώ ύφεσης, το 

θεμελιώδη ρόλο της στην ελληνική οικονομία και την ελληνική μεταποιητική βιομηχανία εν γένει 

και διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να παραμείνει βασικός μοχλός ανάπτυξης της 

χώρας. Τα ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά το ρόλο της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων και 

ποτών ως εφαλτηρίου αναπτυξιακής τροχιάς κινούνται γύρω από την κατεύθυνση της 

εξωστρέφειας και των εξαγωγών, της ελληνικής ποιότητας του προϊόντος, της ταυτότητας 

προϊόντος (brand name επιχειρηματικό, αλλά και εγχώριο), αλλά και την οργανωμένη 

προώθηση των ελληνικών τροφίμων. Ο αποτελεσματικότερος συντονισμός και η στενότερη 

συνεργασία των εκπροσώπων του κλάδου μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της 

                                                        
16 ΙΟΒΕ. 2014. Ετήσια έκθεση τροφίμων. Facts and Figures 2013 

IOBE. 2014. Έκθεση πρόβλεψης μεταβολών στον τομέα Τρόφιμα και βιο-αγροδιατροφή. ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

εγχώρια βιομηχανία 
τροφίμων: 1/5 

συνόλου ελληνικής 
μεταποίησης 

εγχώρια 
βιομηχανία 

τροφίμων: 1/5 
συνόλου 

απασχολουμένων 
ελληνικής 

μεταποίησης  

476 χιλ. 
εργαζόμενοι 
στη φυτική 
και ζωική 
παραγωγή 
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αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της προσπάθειας προβολής των ελληνικών 

προϊόντων, στη διασφάλιση επιλογής της σωστής στρατηγικής και στη σταθερότητα 

υλοποίησης του μακροχρόνιου σχεδιασμού της.  

Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και η ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου εναπόκεινται 

άλλωστε σε μεγάλο βαθμό και στην προώθηση και προβολή του ελληνικού προϊόντος, μέσα 

και από τα κατάλληλα σχεδιασμένα δίκτυα διανομής των προϊόντων που στηρίζονται στην 

ποιότητα και τη διαφοροποίηση και στην προώθηση του προτύπου της ελληνικής και 

μεσογειακής κουζίνας και προτύπου διατροφής, εγχωρίως και στο εξωτερικό. Η σύνδεση με τον 

τριτογενή τομέα υπηρεσιών στα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και εν γένει τον τουρισμό, η συνέργια 

δηλαδή του πρώτου και του τρίτου πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί ένα επιπλέον 

μέσο για την ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων, προσθέτοντας αξία και εξαγωγική δυναμική 

στον κλάδο.  

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων τροφίμων επαφίεται και στην 

ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, των προσόντων που ενσωματώνει, των γνώσεων, της 

εμπειρίας, των δεξιοτήτων, του αντικείμενου και του βαθμού εξειδίκευσης. Η δυναμική του 

ανθρωπίνου κεφαλαίου και η εξειδίκευση της απασχόλησης περιλαμβάνει μία ευρύτατη γκάμα 

ειδικοτήτων και αντικειμένων στον τομέα της μεταποίησης και όχι μόνο. Οι νέες τεχνολογίες, η 

καινοτομική δραστηριότητα, τα προϊόντα έρευνας και ανάπτυξης οδηγούν καθοριστικά τις 

εξελίξεις σε όλα τα στάδια παραγωγής και διάθεσης στο χώρο των τροφίμων, ενώ η ταχύτατη 

μεταβολή τους καθιστά αναγκαία την ταχεία προσαρμογή, την εγρήγορση και ευελιξία του 

ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να είναι ικανό να ανταποκριθεί άμεσα, έγκαιρα και 

αποτελεσματικά στις μεταβολές αυτές και τις νέες απαιτήσεις στο πλαίσιο του διεθνούς 

ανταγωνισμού. 

Σε όρους αριθμού επιχειρήσεων, τα υψηλότερα ποσοστά, τόσο στα Τρόφιμα σε ποσοστό 95%, 

όσο και στα Ποτά σε ποσοστό 90%, συγκεντρώνουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλ. εκείνες 

στις οποίες ο αριθμός των εργαζομένων τους δεν ξεπερνά τα 9 άτομα. Σε όρους κύκλου 

εργασιών, τα υψηλότερα ποσοστά, τόσο στα Τρόφιμα, σε ποσοστό 40% και πολύ περισσότερο 

στα Ποτά, σε ποσοστό 70%, συγκεντρώνουν οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, δηλ. εκείνες στις 

οποίες ο αριθμός των εργαζομένων τους ξεπερνά τα 250 άτομα. Στον αριθμό των εργαζομένων, 

στα Τρόφιμα το μεγαλύτερο ποσοστό κατανέμεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (37%), ενώ 

ακολουθούν οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις (27%) και οι μεγάλες (από 50 έως 249 άτομα) (20%). 

Στην αγροτική παραγωγή, πρώτα σε αξία παραγωγής το 2013 βρίσκονται τα φρούτα, 

καταλαμβάνοντας το 1/5 περίπου της συνολικής αξίας αγροτικής παραγωγής, ενώ 

ακολουθούν τα λαχανικά και κηπευτικά καταλαμβάνοντας το 16%, μαζί με τα ζώα (16%) και τα 

προϊόντα κτηνοτροφίας (13,7%), τα σιτηρά (10,4%) και τις βιομηχανικές καλλιέργειες (9,7%). Το 

ελαιόλαδο καλύπτει το 6,7% της συνολικής παραγωγής, ενώ το κρασί μόλις το 0,4%. Συνολικά η 

αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική) το 2012 σε σχέση με το 2008 κινήθηκε πτωτικά κατά 2%, 
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όπως συνέβη και το 2013 σε σύγκριση με το 2012 (-3%). Σημαντικό χαρακτηριστικό της ελληνικής 

αγροτικής ζωής είναι ο μεγάλος λόγος εξάρτησης της τρίτης ηλικίας στις αγροτικές περιοχές, 

γεγονός που καλεί για αύξηση του νέου ηλικιακά εργατικού δυναμικού στις περιοχές αυτές. Το 

απασχολούμενο δυναμικό στον κλάδο της φυτικής και ζωικής παραγωγής το 2013 έφθανε τις 

476 χιλ., έχοντας αυξηθεί κατά 1% σε σχέση με το 2012, αλλά παρουσιάζοντας μείωση κατά 4% 

σε σχέση με το 2008. 

Η εγχώρια αλυσίδα τροφίμων και βιο-αγροδιατροφής είναι σημαντική και έχει σημαντικές 

προοπτικές ανάπτυξης επειδή: 

 Η εγχώρια βιομηχανία τροφίμων καλύπτει σχεδόν το 1/5 του συνόλου των επιχειρήσεων 

της ελληνικής μεταποίησης, γεγονός που την κατατάσσει πρώτη ανάμεσα στους κλάδους 

της μεταποίησης.  

 Ταυτόχρονα, συνιστά και το μεγαλύτερο εργοδότη της εγχώριας μεταποίησης, αφού σε 

αυτήν απασχολείται επίσης το 1/5 του συνόλου των απασχολουμένων.  

 Η παρουσία του τομέα είναι επίσης θεμελιώδους σημασίας υπό καθαρά οικονομικούς 

όρους, αφού βρίσκεται πρώτη ανάμεσα στους υπόλοιπους κλάδους της μεταποίησης σε 

όρους αξίας παραγωγής (20,4%) και ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (19,7%) και 

δεύτερη κατά σειρά σε όρους κύκλου εργασιών.  

 Σε όρους εξωτερικού εμπορίου, το 2012 ο κλάδος των Τροφίμων και των Ποτών σημείωσε 

σημαντική μείωση του εμπορικού του ελλείμματος κατά 21% μέσα σε ένα έτος. Ο 

μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της χώρας στις εξαγωγές τροφίμων και ποτών είναι η 

Γερμανία, προς την οποία εξάγεται το 16% των αγαθών, η Ιταλία (14%), το Ην. Βασίλειο 

(7%), η Κύπρος (7%), η Βουλγαρία (6%).  

 Με βάση τον Παγκόσμιο Δείκτη Ασφάλειας Τροφίμων που συνάγεται ως προς τρεις 

βασικές κατηγορίες (οικονομική προσιτότητα, διαθεσιμότητα και ασφάλεια και ποιότητα) 

σε ένα σύνολο 109 χωρών, η Ελλάδα βρίσκεται στις χώρες της πρώτης ομάδας, αυτές του 

«καλύτερου περιβάλλοντος» και κατατάσσεται στην τέταρτη θέση παγκοσμίως ως προς 

την ποιότητα και ασφάλεια στα τρόφιμα που παράγει.  

 Στη χώρα μας υπάρχουν ποικίλα παραδείγματα καλών πρακτικών αγροτικών 

επιχειρήσεων τροφίμων, αγροτικών συνεταιρισμών και τοπικών οργανώσεων στο φάσμα 

της ελληνικής περιφέρειας που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν στην παραγωγική αλυσίδα 

τροφίμων, συμβάλλοντας σημαντικά στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον τομέα.  

 Σε σχέση με την κατάταξη σε προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ συγκριτικά με άλλες χώρες, η Ελλάδα 

βρίσκεται στην 5η θέση με 101 συνολικά προϊόντα, μετά την Ιταλία με 262, την Γαλλία με 

214, την Ισπανία με 174 και την Πορτογαλία με 124. Ως προς τα ΠΟΠ, η Ελλάδα 

κατατάσσεται στην 4η θέση με 74 προϊόντα και ως προς τα ΠΓΕ στην 7η θέση με 27 

προϊόντα. 
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3.6.2 Εξελίξεις στην αγορά εργασίας του κλάδου 

Οι κλάδοι οι οποίοι θα εξετασθούν στη συνέχεια ως προς τις εξελίξεις τους στην αγορά 

εργασίας περιλαμβάνουν τους εξής κλάδους κατά ΣΤΑΚΟΔ 2008: 

 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα & συναφείς δραστηριότητες (διψήφιος κλάδος 01) 

 Βιομηχανία τροφίμων (διψήφιος κλάδος 10) 

 Εμπορία τροφίμων (ομαδοποίηση των τριψήφιων κλάδων: 462 - Χονδρικό εμπόριο 

ακατέργαστων γεωργικών πρώτων υλών-ζώντων ζώων, 463 - Χονδρικό εμπόριο 

τροφίμων, ποτών και καπνού, 472 - Λιανικό εμπόριο τρόφιμα-ποτά-καπνός/ειδικά 

καταστήματα) 

Παρόλο που το εμπόριο τροφίμων δεν ανήκει στον παραγωγικό ιστό της αλυσίδας τροφίμων, 

αποτελεί ωστόσο έναν τομέα που απασχολεί μεγάλο πλήθος εργαζομένων και ως εκ τούτου 

κρίθηκε απαραίτητο να συμπεριληφθεί στην υπό εξέταση αλυσίδα αξίας των τροφίμων και 

αγροδιατροφής. Οι τρεις τομείς που παρουσιάζονται συνιστούν τους βασικούς τομείς της 

αλυσίδας τροφίμων και αγροδιατροφής και αποτελούν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, με 

αρκετές όμως ανομοιογένειες. Για το λόγο αυτό, δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω σύζευξη των 

τομέων αυτών μεταξύ τους και ως εκ τούτου παρουσιάζονται διακριτά ως προς τις εξελίξεις τους 

στην αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα που βασικά περιλαμβάνουν, με βάση όμως την 

ταξινόμησή τους ως προς τις εκπαιδευτικές κατηγορίες λυκείου και μεταλυκειακού επιπέδου που 

αποτελούν και το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

Οι βασικές εξελίξεις στο σύνολο των εξεταζόμενων κλάδων την περίοδο 2011-2014 σε σχέση με 

το επίπεδο εκπαίδευσης παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα & συναφείς δραστηριότητες 

Το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο Φυτικής και ζωικής Παραγωγής το 2014 έφθανε στο 

σύνολό του τα 461.044 άτομα, έχοντας μειωθεί κατά 4% σε σχέση με το 2011. Από την κατανομή 

των εργαζομένων στα επιμέρους επίπεδα εκπαίδευσης προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι απόφοιτοι 

της δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 3 και 4 αντίστοιχα) 

αύξησαν τη συμμετοχή τους στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου κατά 15% και 49% 

αντίστοιχα το 2014 σε σχέση με το 2011. Ως εκ τούτου, το ποσοστό τους στη συνολική κατανομή 

των εργαζομένων του κλάδου αυξήθηκε από 22% το 2011 σε 27% το 2014 για τους αποφοίτους 

λυκειακής και από 2% σε 3% για τους αποφοίτους μεταλυκειακής εκπαίδευσης (Πίνακας 32).  

Στον συγκεκριμένο κλάδο, οι απόφοιτοι λυκείου συγκεντρώνουν το δεύτερο μεγαλύτερο 

ποσοστό στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου, μετά τους αποφοίτους της βασικής 

εκπαίδευσης (επίπεδο 1), οι οποίοι συμμετέχουν με το υψηλό ποσοστό της τάξης του 48% το 

2014, το οποίο όμως έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το 2011 (54%). 
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 Βιομηχανία τροφίμων 

Το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο της Βιομηχανίας τροφίμων το 2014 έφθανε στο 

σύνολό του τα 113.507 άτομα, έχοντας μειωθεί κατά 1% σε σχέση με το 2011. Από την κατανομή 

των εργαζομένων στα επιμέρους επίπεδα εκπαίδευσης προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι απόφοιτοι 

της δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 3 και 4 αντίστοιχα) 

αύξησαν τη συμμετοχή τους στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου κατά 5% και 9% 

αντίστοιχα το 2014 σε σχέση με το 2011. Ως εκ τούτου, το ποσοστό τους στη συνολική κατανομή 

των εργαζομένων του κλάδου αυξήθηκε από 40% το 2011 σε 43% το 2014 για τους αποφοίτους 

λυκειακής, αλλά παρέμεινες στο 7% για τους αποφοίτους μεταλυκειακής εκπαίδευσης. 

Στον συγκεκριμένο κλάδο, οι απόφοιτοι λυκείου συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό στο 

σύνολο των εργαζομένων του κλάδου. Τα ποσοστά των εργαζομένων στους απόφοιτους των 

βαθμίδων βασικής, πρωτοβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι πιο ομαλά 

καταμερισμένα, με μικρές διαφορές μεταξύ τους (Πίνακας 32). 

 

 Εμπορία τροφίμων 

Το σύνολο των εργαζομένων στο Εμπόριο τροφίμων το 2014 έφθανε στο σύνολό του τα 123.935 

άτομα, έχοντας μειωθεί κατά 5% σε σχέση με το 2011. Από την κατανομή των εργαζομένων στα 

επιμέρους επίπεδα εκπαίδευσης προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας 

λυκειακής (επίπεδο 3) δεν μεταβλήθηκαν σωρευτικά το 2014 σε σχέση με το 2011, ενώ αντίθετα οι 

απόφοιτοι της μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 4) μείωσαν τη συμμετοχή τους στο σύνολο 

των εργαζομένων του κλάδου κατά 27%. Είναι πάντως αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι απόφοιτοι 

λυκειακής εκπαίδευσης συνιστούν το ½ των εργαζομένων του κλάδου το 2014, ποσοστό που έχει 

ελαφρώς αυξηθεί σε σχέση με το 2011 (47%). Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό των 

αποφοίτων μεταλυκειακής εκπαίδευσης στη συνολική κατανομή των εργαζομένων του κλάδου 

δεν είναι τόσο υψηλό, αφού φθάνει το 9% το 2014 (από 11% το 2011) (Πίνακας 32).  
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Πίνακας 32 – Αριθμός και κατανομή εργαζομένων στο οικοσύστημα των Τροφίμων  

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα & συναφείς 
δραστηριότητες (01) 

Άθροισμα 
από 2014 

Άθροισμα 
από 2011 

Κατανομή 
2014 

Κατανομή 
2011 

Σύνολο εργαζομένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης 461.044 482.033 100% 100% 

0 7.149 13.645 2% 3% 

1 222.092 261.510 48% 54% 

2 82.625 79.457 18% 16% 

3 124.123 108.148 27% 22% 

4 11.650 7.816 3% 2% 

5 13.404 11.457 3% 2% 

6 0 0 0% 0% 

Βιομηχανία τροφίμων (10) 
Άθροισμα 
από 2014 

Άθροισμα 
από 2011 

Κατανομή 
2014 

Κατανομή 
2011 

Σύνολο εργαζομένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης 113.507 114.347 100% 100% 

0 411 115 0% 0% 

1 19.949 23.923 18% 21% 

2 18.646 20.953 16% 18% 

3 48.294 45.784 43% 40% 

4 8.169 7.474 7% 7% 

5 18.038 15.803 16% 14% 

6 0 294 0% 0% 

Εμπορία τροφίμων (462, 463, 472) Άθροισμα 
από 2014 

Άθροισμα 
από 2011 

Κατανομή 
2014 

Κατανομή 
2011 

Σύνολο εργαζομένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης 123.935 129.988 100% 100% 
0 375 1.265 0% 1% 
1 14.477 18.517 12% 14% 
2 18.672 13.532 15% 10% 
3 61.756 61.548 50% 47% 
4 11.016 13.952 9% 11% 
5 17.639 21.055 14% 16% 
6 0 118 0% 0% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

 

Βασικές εξελίξεις σε επαγγελματικές κατηγορίες ανά εξεταζόμενο κλάδο 

Οι βασικές εξελίξεις στο σύνολο των εξεταζόμενων κλάδων Φυτικής και ζωικής παραγωγής, 

θήρας & συναφείς δραστηριότητες και Βιομηχανίας τροφίμων σε σχέση με το επίπεδο 

εκπαίδευσης και τις επαγγελματικές κατηγορίες κατά ΣΤΕΠ- 2008 κάθε κλάδου σε τριψήφιο 

επίπεδο ανάλυσης, παρουσιάζονται παρακάτω, σε διαφορετικούς πίνακες για τα έτη 2011 και 

2014. 

 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα & συναφείς δραστηριότητες 

Σε επίπεδο επαγγελματικών κατηγοριών τριψήφιας ανάλυσης στον κλάδο Φυτικής και ζωικής 

παραγωγής το 2014, προκύπτει ότι για το σύνολο των εργαζομένων (γενικό άθροισμα), το 74% 

των εργαζομένων του κλάδου είναι Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά, ενώ ένα 12% 
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Κτηνοτρόφοι, η δεύτερη μεγαλύτερη επαγγελματική κατηγορία. Συνολικά, τα 4 πρώτα 

επαγγέλματα τριψήφιας ανάλυσης κατά ΣΤΕΠ συγκροτούν το συντριπτικό 99% των εργαζομένων 

επαγγελματιών του συγκεκριμένου κλάδου.  

Τα αποτελέσματα δεν διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς την κατανομή των επαγγελματιών 

του κλάδου με βάση τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης μελέτης, ήτοι 

του αθροίσματος των εργαζομένων των βαθμίδων δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης. Η πρώτη επαγγελματική κατηγορία, βάσει του συγκεκριμένου αθροίσματος 

(επίπεδα 3 και 4 μαζί) είναι και πάλι οι Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά, 

συγκεντρώνοντας το 79% των επαγγελματιών του κλάδου. Ακολουθούν οι Κτηνοτρόφοι (10%), οι 

Γεωργοκτηνοτρόφοι μικτών εκμεταλλεύσεων (6%) και οι Εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και 

αλιείας (4%). Οι τέσσερις αυτές επαγγελματικές κατηγορίες συγκεντρώνουν συνολικά στο 

επίπεδο εκπαίδευσης 3+4, το 99% του συνόλου των εργαζομένων του κλάδο).  

Σε σχέση με το έτερο έτος σύγκρισης, δηλ. το 2011, οι κατανομές των επαγγελμάτων δεν 

αλλάζουν επί της ουσίας. Οι διαφοροποιήσεις είναι μικρές ανά επάγγελμα στην από κοινού 

βαθμίδα 3+4, όπως άλλωστε και στο γενικό άθροισμα των εργαζομένων του κλάδου. Το 2011, 

το σύνολο των Καλλιεργητών προσανατολισμένων στην αγορά κάλυπτε το 81% των 

επαγγελματιών του κλάδου στα εκπαιδευτικά επίπεδα λυκειακής και μεταλυκειακής βαθμίδας, 

ελαφρώς υψηλότερο δηλαδή σε σχέση με το αντίστοιχο του 2014. Αξιοσημείωτο είναι πάντως το 

γεγονός ότι από το 2011 στο 2014, και οι τέσσερις πρώτες πολυπληθέστερες επαγγελματικές 

κατηγορίες στον κλάδο, επιπέδου λυκειακής και μεταλυκειακής βαθμίδας, καταγράφουν αύξηση 

στον αριθμό των εργαζομένων τους, η οποία είναι υψηλότερη στους Κτηνοτρόφους και τους 

Γεωκτηνοτρόφους (36-37%). Μεγάλη είναι επίσης η αύξηση του αριθμού της πρώτης 

επαγγελματικής κατηγορίας, των Καλλιεργητών προσανατολισμένων στην αγορά, μεταξύ των 

εργαζομένων της μεταλυκειακής εκπαίδευσης, οι οποίοι αυξάνονται από σχεδόν 6 χιλιάδες το 

2011 σε σχεδόν 9,5 χιλιάδες το 2014, καταγράφοντας έτσι άνοδο της τάξης του 60%.  
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Πίνακας 33 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στον 
κλάδο Φυτικής και ζωικής παραγωγής, θήρας & συναφών δραστηριοτήτων, 2011*

17
 

Άθροισμα από 2011  Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 
Άθροισμα 

611 Καλλιεργητές 
προσανατολισμένοι 
στην αγορά 

63% 76% 72% 81% 76% 70% 0% 81% 76% 

612 Κτηνοτρόφοι 18% 10% 10% 8% 12% 11% 0% 8% 10% 

613 
Γεωργοκτηνοτρόφοι 
μικτών 
εκμεταλλεύσεων 

9% 7% 9% 5% 7% 6% 0% 6% 7% 

921 Εργάτες γεωργίας, 
δασοκομίας και 
αλιείας 

9% 6% 7% 4% 1% 5% 0% 4% 6% 

Υπόλοιπο 0% 1% 2% 1% 4% 9% 100% 2% 1% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο 13.645 261.510 79.457 108.148 7.816 11.457 0 115.964 482.033 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

 
Πίνακας 34 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στον 
κλάδο Φυτικής και ζωικής παραγωγής, θήρας & συναφών δραστηριοτήτων, 2014* 

Άθροισμα από 2014  Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 
Άθροισμα 

611 Καλλιεργητές 
προσανατολισμένοι 
στην αγορά 

59% 74% 68% 79% 81% 77% 0% 79% 74% 

612 Κτηνοτρόφοι 24% 12% 13% 9% 11% 6% 0% 10% 12% 

613 Γεωργοκτηνοτρόφοι 
μικτών εκμεταλλεύσεων 

5% 8% 11% 7% 4% 3% 0% 6% 8% 

921 Εργάτες γεωργίας, 
δασοκομίας και αλιείας 

11% 5% 7% 4% 3% 8% 0% 4% 5% 

Υπόλοιπο 0% 1% 1% 1% 2% 6% 100% 1% 1% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο 7.149 222.092 82.625 124.123 11.650 13.404 0 135.773 461.044 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

 

 Βιομηχανία τροφίμων 

Σε επίπεδο επαγγελματικών κατηγοριών τριψήφιας ανάλυσης στον κλάδο Βιομηχανίας τροφίμων 

το 2014, προκύπτει ότι ως προς την κατανομή των επαγγελματιών του κλάδου με βάση τις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης μελέτης, ήτοι του αθροίσματος των 

εργαζομένων των βαθμίδων δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης, το 37% 

των εργαζομένων του κλάδου είναι Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή 

                                                        
17 Τα αθροίσματα είναι ταξινομημένα με βάση τη στήλη 3+4 και φθάνουν μέχρι τα επαγγέλματα τα οποία αθροίζουν στο 

1% του συνόλου της στήλης 3+4, για πάνω από 300 εργαζόμενους. Αν το ποσοστό είναι πάνω από 1%, αλλά κάτω από 

300 εργαζόμενους, τότε η ταξινόμηση σταματάει στο αντίστοιχο ποσοστό που αντιστοιχεί σε σύνολο εργαζομένων άνω 

των 300. 
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επαγγέλματα, ενώ ένα 15% Πωλητές σε καταστήματα, η δεύτερη μεγαλύτερη επαγγελματική 

κατηγορία. Οι Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής και συναφών προϊόντων 

συγκεντρώνουν επίσης ένα υψηλό ποσοστό των εργαζομένων του κλάδου στις εκπαιδευτικές 

κατηγορίες 3+4 (το 13%), όπως και οι Εργάτες μεταποίησης (7%). Τα τέσσερα πρώτα αυτά 

πολυπληθέστερα επαγγέλματα ταξινομημένα με κριτήριο το άθροισμα των στηλών 

εκπαιδευτικής βαθμίδας δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής, συγκεντρώνουν το 72% 

του συνόλου. 

Τα πρώτα δέκα επαγγέλματα τριψήφιας ανάλυσης κατά ΣΤΕΠ στις κατηγορίες 3 και 4 

συγκροτούν το συντριπτικό 89% των εργαζομένων επαγγελματιών του συγκεκριμένου κλάδου 

και περιλαμβάνουν, εκτός των τεσσάρων πρώτων, και τους Διευθυντές μεταποίησης, εξόρυξης, 

κατασκευών και διανομής (4% του συνόλου), τους Υπαλλήλους γενικών καθηκόντων (4%), τους 

Οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων (3%), τους Καθαριστές και βοηθούς οικιών, ξενοδοχείων 

και γραφείων (2%), τους Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς (2%) και τους 

Υπαλλήλους καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών (1%). Συνολικά, τα επαγγέλματα 

του κλάδου των αποφοίτων εκπαιδευτικών βαθμίδων 3 και 4 που συγκεντρώνουν πάνω από το 

1% των εργαζομένων του κλάδου, καλύπτουν το συντριπτικό 95% του συνόλου των 

συγκεκριμένων βαθμίδων ή 53.572 εργαζόμενους.  

Σε συνολικό επίπεδο (γενικό άθροισμα), τα αποτελέσματα της κατανομής των εργαζομένων δεν 

διαφοροποιούνται σημαντικά. Οι πρώτες τέσσερις επαγγελματικές κατηγορίες είναι κοινές, 

συγκεντρώνοντας το 68% του συνόλου των εργαζομένων του κλάδου, χαμηλότερο ποσοστό σε 

σχέση με το σύνολο των βαθμίδων 3+4. Άλλη διαφορά στο γενικό άθροισμα είναι ότι οι Πωλητές 

σε καταστήματα κατατάσσονται τρίτοι, με ποσοστό 11% και οι Χειριστές μηχανών παραγωγής 

ειδών διατροφής και συναφών προϊόντων δεύτεροι (15%). Οι επόμενες συγκεκριμένες 

επαγγελματικές κατηγορίες συγκεντρώνουν συνολικά το 87% του συνόλου των εργαζομένων 

(έναντι του 94% του συνόλου των βαθμίδων 3+4) (Πίνακας 36).  

Σε σχέση με το 2011 (Πίνακας 35), οι κατανομές των επαγγελμάτων διαφοροποιούνται ελαφρά 

ανά επάγγελμα στην από κοινού βαθμίδα 3+4, όπως άλλωστε και στο γενικό άθροισμα των 

εργαζομένων του κλάδου. Το 2011, οι Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα συγκέντρωναν ένα ελαφρώς μεγαλύτερο ποσοστό επαγγελματιών στην κοινή 

κατηγορία 3+4 (40%) σε σχέση με το 2014, ενώ δεύτεροι στη σχετική κατάταξη ήταν οι Χειριστές 

μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής και συναφών προϊόντων (12%) και πολύ κοντά οι 

Πωλητές σε καταστήματα (11%), οι οποίοι αύξησαν το μερίδιό τους το 2014. Μεταξύ των Τεχνιτών 

επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, οι σχετικές κατανομές στο επίπεδο 

3 και το επίπεδο 4 είναι σημαντικά διαφορετικές, αφού στην πρώτη το συγκεκριμένο επάγγελμα 

συγκεντρώνει το 42% ενώ στη δεύτερη, ένα πολύ χαμηλότερο ποσοστό (26%). Η απόκλιση αυτή 

είναι μικρότερη το 2014 πάντως, όπου στο επίπεδο 3, το συγκεκριμένο επάγγελμα έχει μειώσει τη 

σχετική κατανομή του (39%), ενώ στο επίπεδο 4, την έχει ελαφρώς αυξήσει (28%).  
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Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός ότι από το 2011 στο 2014, οι επτά πρώτες 

πολυπληθέστερες επαγγελματικές κατηγορίες στον κλάδο, επιπέδου λυκειακής και μεταλυκειακής 

βαθμίδας, εκτός της πρώτης, στην οποία ο αριθμός των εργαζομένων της δεν μεταβάλλεται το 

2014, έχουν καταγράψει αύξηση στον αριθμό των επαγγελματιών τους, η οποία είναι υψηλότερη 

στους Εργάτες μεταποίησης (50%) που φθάνουν τους 3.765 και στους Υπαλλήλους γενικών 

καθηκόντων  που φθάνουν τους 2.146 (από 1.158 άτομα), οι οποίοι και αυξάνονται κατά 46%.  

Πίνακας 35 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στον 

κλάδο Βιομηχανίας τροφίμων, 2011* 

Άθροισμα από 2011  Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 
Άθροισμα 

751 Τεχνίτες επεξεργασίας 
τροφίμων και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

27% 46% 49% 42% 26% 12% 0% 40% 39% 

816 Χειριστές μηχανών 
παραγωγής ειδών διατροφής και 
συναφών προϊόντων 

0% 20% 18% 12% 13% 4% 0% 12% 14% 

522 Πωλητές σε καταστήματα 35% 6% 8% 10% 18% 8% 0% 11% 9% 

132 Διευθυντές μεταποίησης, 
εξόρυξης, κατασκευών και 
διανομής 

0% 2% 1% 4% 0% 2% 0% 4% 3% 

932 Εργάτες μεταποίησης 0% 6% 7% 3% 5% 2% 0% 4% 4% 

833 Οδηγοί φορτηγών και 
λεωφορείων 

0% 3% 4% 3% 4% 1% 0% 3% 3% 

741 Εγκαταστάτες και 
επισκευαστές ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού 

0% 0% 1% 4% 0% 1% 0% 3% 2% 

818 Άλλοι χειριστές σταθερών 
εγκαταστάσεων και μηχανών 
παραγωγής χαρτικών 

0% 3% 2% 3% 0% 0% 0% 2% 2% 

411 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων 

0% 0% 1% 2% 1% 1% 0% 2% 1% 

432 Υπάλληλοι καταγραφής 
υλικών και υπηρεσιών 
μεταφορών 

0% 0% 0% 2% 1% 3% 0% 2% 1% 

334 Γραμματείς διοίκησης και 
ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς 

0% 0% 0% 1% 8% 5% 0% 2% 1% 

834 Χειριστές κινητού εξοπλισμού 0% 2% 0% 1% 3% 0% 0% 2% 1% 

431 Υπάλληλοι λογιστηρίου και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

0% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 1% 1% 

723 Μηχανικοί και επισκευαστές 
μηχανημάτων 

0% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 

441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 0% 0% 0% 1% 2% 1% 0% 1% 1% 

121 Διευθυντές επιχειρηματικών 
υπηρεσιών και διευθυντές 
διοίκησης 

0% 0% 0% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 

332 Πράκτορες και μεσίτες 
αγοραπωλησιών 

0% 0% 0% 1% 3% 0% 0% 1% 0% 

832 Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών 
φορτηγών και μοτοσικλετών 

39% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 
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Άθροισμα από 2011  Επίπεδο εκπαίδευσης 

413 Χειριστές μηχανών με 
πληκτρολόγιο 

0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 1% 0% 

933 Εργάτες μεταφορών και 
αποθήκης 

0% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 

Υπόλοιπο  0% 7% 5% 5% 12% 53% 100% 6% 13% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο 115 23.923 20.953 45.784 7.474 15.803 294 53.258 114.347 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

Πίνακας 36 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στον 

κλάδο Βιομηχανίας τροφίμων, 2014* 

Άθροισμα από 2014  Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 
Άθροισμα 

751 Τεχνίτες επεξεργασίας 
τροφίμων και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα 

47% 45% 38% 39% 28% 15% 0% 37% 35% 

522 Πωλητές σε 
καταστήματα 

0% 5% 8% 14% 18% 8% 0% 15% 11% 

816 Χειριστές μηχανών 
παραγωγής ειδών 
διατροφής και συναφών 
προϊόντων 

12% 23% 20% 14% 10% 9% 0% 13% 15% 

932 Εργάτες μεταποίησης 24% 9% 5% 7% 2% 4% 0% 7% 6% 

132 Διευθυντές 
μεταποίησης, εξόρυξης, 
κατασκευών και διανομής 

0% 0% 1% 4% 5% 7% 0% 4% 3% 

411 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων 

0% 0% 1% 4% 4% 3% 0% 4% 3% 

833 Οδηγοί φορτηγών και 
λεωφορείων 

0% 3% 6% 3% 4% 0% 0% 3% 3% 

911 Καθαριστές και 
βοηθοί οικιών, 
ξενοδοχείων και γραφείων 

0% 2% 2% 2% 4% 0% 0% 2% 2% 

334 Γραμματείς διοίκησης 
και ειδικευμένοι(-ες) 
γραμματείς 

0% 0% 0% 0% 10% 4% 0% 2% 1% 

432 Υπάλληλοι 
καταγραφής υλικών και 
υπηρεσιών μεταφορών 

0% 1% 3% 2% 1% 4% 0% 1% 2% 

832 Οδηγοί αυτοκινήτων, 
μικρών φορτηγών και 
μοτοσικλετών 

0% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 

962 Άλλοι ανειδίκευτοι 
εργάτες, χειρώνακτες και 
μικροεπαγγελματίες 

0% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 1% 1% 

312 Επόπτες ορυχείων, 
μεταποίησης και 
κατασκευών 

0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 1% 0% 

834 Χειριστές κινητού 
εξοπλισμού 

0% 2% 5% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 
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Άθροισμα από 2014  Επίπεδο εκπαίδευσης 

524 Άλλοι πωλητές 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 

933 Εργάτες μεταφορών 
και αποθήκης 

0% 1% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 0% 

921 Εργάτες γεωργίας, 
δασοκομίας και αλιείας 

0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 

541 Απασχολούμενοι στην 
παροχή υπηρεσιών 
προστασίας 

0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 

Υπόλοιπο  17% 7% 8% 5% 8% 44% 100% 5% 12% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο 411 19.949 18.646 48.294 8.169 18.038 0 56.462 113.507 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

 

 Εμπόριο τροφίμων 

Τα αποτελέσματα ως προς την κατανομή των επαγγελματιών του κλάδου με βάση τις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες ενδιαφέροντος, του αθροίσματος των εργαζομένων των βαθμίδων 

δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης, υποδηλώνουν ότι η πολυπληθέστερη 

επαγγελματική κατηγορία, όπως είναι άλλωστε αναμενόμενο από το χαρακτήρα του τομέα, είναι 

οι Πωλητές σε καταστήματα, οι οποίοι συγκεντρώνουν το 58% του συνόλου. Το ποσοστό αυτό 

είναι ανάλογο και στο γενικό άθροισμα των επαγγελματιών του τομέα (57%), ενώ στις 

κατηγορίες 3 και 4 ξεχωριστά, τα σχετικά ποσοστά βρίσκονται επίσης πολύ κοντά (58% και 61% 

αντίστοιχα). Οι πρώτες δέκα επαγγελματικές ομάδες, ήτοι οι Διευθυντές λιανικού και χονδρικού 

εμπορίου (8%), οι Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών (5%), οι Ταμίες και 

υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων (4%), οι Εργάτες μεταφορών και αποθήκης (3%), οι Τεχνίτες 

επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (3%), οι Ταμίες, ταμειολογιστές και 

ασκούντες συναφή επαγγέλματα (3%), οι Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και 

μοτοσικλετών (2%), οι Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων (2%), και οι Υπάλληλοι γενικών 

καθηκόντων (1%) συγκροτούν το 89% του συνόλου των επαγγελμάτων στην από κοινού 

βαθμίδα 3 και 4.  

Σε σχέση με το 2011 (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

Πίνακας 38), οι κατανομές των επαγγελμάτων αλλάζουν ελαφρά, χωρίς όμως να μεταβάλλεται η 

κατάταξη των τριών πολυπληθέστερων που καλύπτουν το 71% του συνόλου στην κατηογρία 

3+4. Το 2011, το σύνολο των Πωλητών σε καταστήματα κάλυπτε το 66% των επαγγελματιών του 

κλάδου στα εκπαιδευτικά επίπεδα λυκειακής και μεταλυκειακής βαθμίδας, αρκετά υψηλότερο 

δηλαδή σε σχέση με το αντίστοιχο του 2014. Η διαφορά αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη κατά 10 

ποσοστιαίες μονάδες συμμετοχή το 2011 της συγκεκριμένης κατηγορίας στους εργαζόμενους 

εκπαιδευτικού επιπέδου 3, αφού το αντίστοιχο ποσοστό για τη βαθμίδα 4 ήταν και πάλι 61%. 

Άλλωστε, οι Πωλητές σε καταστήματα έχουν καταγράψει συνολικά μείωση της τάξης του 15% 

από το 2011 στο 2014, φθάνοντας τις 70,5 χιλιάδες εργαζομένων στον κλάδο. Αξιοσημείωτη είναι 
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επίσης η αύξηση στη δεύτερη πολυπληθέστερη επαγγελματική κατηγορία βάσει επιπέδου 3+4, 

ήτοι στους Διευθυντές λιανικού και χονδρικού εμπορίου, οι οποίοι αυξάνονται στις 5.678 

εργαζόμενους σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή κατά 54%. Από τις πρώτες στην κατάταξη 

επαγγελματικές κατηγορίες βάσει επιπέδου 3+4, σημαντική είναι η πτώση το 2014 σε σχέση με το 

2011 στους Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών (-54%) και τους Υπάλληλοι 

γενικών καθηκόντων (-59%), οι οποίοι, από την 4η και 5η θέση αντίστοιχα στη σχετική κατάταξη 

το 2011, βρέθηκαν το 2014 στην 8η και 10η, υποδηλώνοντας μειωμένη ζήτηση και 

απασχολησιμότητα στην αγορά εργασίας του κλάδου για τα συγκεκριμένα επαγγέλματα την 

περίοδο αυτή.  

Αντίθετα, ανάμεσα στα σχετικά πολυπληθέστερα επαγγέλματα στο επίπεδο 3+4, μεγάλη είναι η 

αύξηση που καταγράφουν από το 2011 στο 2014, οι Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων 

(89%), οι Ταμίες, ταμειολογιστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (67%), οι Εργάτες 

μεταφορών και αποθήκης (86%) και οι Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών 

(123%).  

Πίνακας 37 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στον 

κλάδο Εμπορίας τροφίμων, 2014* 

Άθροισμα από 2014 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 3+4 5 6 
Γενικό 
Άθροισμα 

522 Πωλητές σε καταστήματα 100% 62% 61% 58% 61% 58% 41% 0% 57% 

142 Διευθυντές λιανικού και 
χονδρικού εμπορίου 

0% 0% 4% 9% 3% 8% 13% 0% 7% 

432 Υπάλληλοι καταγραφής 
υλικών και υπηρεσιών 
μεταφορών 

0% 3% 1% 4% 6% 5% 0% 0% 3% 

523 Ταμίες και υπάλληλοι 
έκδοσης εισιτηρίων 

0% 0% 2% 4% 4% 4% 5% 0% 3% 

933 Εργάτες μεταφορών και 
αποθήκης 

0% 6% 6% 3% 3% 3% 2% 0% 4% 

751 Τεχνίτες επεξεργασίας 
τροφίμων και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα 

0% 13% 6% 3% 1% 3% 1% 0% 4% 

421 Ταμίες, ταμειολογιστές και 
ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

0% 0% 2% 3% 2% 3% 3% 0% 2% 

832 Οδηγοί αυτοκινήτων, 
μικρών φορτηγών και 
μοτοσικλετών 

0% 3% 1% 3% 0% 2% 0% 0% 2% 

833 Οδηγοί φορτηγών και 
λεωφορείων 

0% 7% 5% 2% 1% 2% 2% 0% 3% 

411 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων 

0% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 

524 Άλλοι πωλητές 0% 0% 2% 1% 3% 1% 1% 0% 1% 

513 Σερβιτόροι, εν γένει 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 

932 Εργάτες μεταποίησης 0% 4% 5% 1% 0% 1% 1% 0% 2% 
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Άθροισμα από 2014 Επίπεδο εκπαίδευσης 

532 Απασχολούμενοι στην 
παροχή προσωπικής φροντίδας 
στον τομέα των υπηρεσιών 
υγείας 

0% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 

332 Πράκτορες και μεσίτες 
αγοραπωλησιών 

0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 

412 Γραμματείς (γενικών 
καθηκόντων) 

0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 

334 Γραμματείς διοίκησης και 
ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς 

0% 0% 0% 0% 4% 1% 3% 0% 1% 

241 Επαγγελματίες του 
χρηματοοικονομικού τομέα 

0% 0% 0% 1% 0% 1% 5% 0% 1% 

122 Διευθυντές πωλήσεων, 
έρευνας αγοράς και ανάπτυξης 

0% 0% 0% 1% 0% 1% 2% 0% 1% 

431 Υπάλληλοι λογιστηρίου και 
ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

0% 1% 1% 0% 2% 1% 0% 0% 1% 

422 Υπάλληλοι πληροφόρησης 
πελατών 

0% 0% 0% 0% 3% 1% 2% 0% 1% 

Υπόλοιπο  0% 3% 3% 4% 3% 4% 15% 0% 5% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο 375 14.477 18.672 61.756 11.016 72.772 17.639 0 123.935 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

Πίνακας 38 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στον 

κλάδο Εμπορίας τροφίμων, 2011* 

Άθροισμα από 2011 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 3+4 5 6 
Γενικό 
Άθροισμα 

522 Πωλητές σε καταστήματα 58% 72% 65% 68% 61% 66% 49% 0% 64% 

142 Διευθυντές λιανικού και 
χονδρικού εμπορίου 

0% 6% 2% 5% 6% 5% 6% 0% 5% 

432 Υπάλληλοι καταγραφής 
υλικών και υπηρεσιών 
μεταφορών 

0% 2% 3% 3% 8% 4% 0% 0% 3% 

833 Οδηγοί φορτηγών και 
λεωφορείων 

0% 3% 6% 4% 0% 4% 0% 0% 3% 

411 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων 

0% 1% 1% 4% 1% 3% 6% 0% 3% 

751 Τεχνίτες επεξεργασίας 
τροφίμων και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

0% 3% 1% 3% 1% 3% 0% 0% 2% 

431 Υπάλληλοι λογιστηρίου και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

0% 0% 0% 1% 7% 2% 3% 0% 2% 

523 Ταμίες και υπάλληλοι 
έκδοσης εισιτηρίων 

0% 0% 1% 1% 4% 2% 1% 0% 1% 

421 Ταμίες, ταμειολογιστές και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

0% 0% 0% 2% 1% 2% 2% 0% 1% 

933 Εργάτες μεταφορών και 
αποθήκης 

32% 5% 5% 2% 0% 2% 0% 0% 3% 

441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 0% 0% 0% 1% 3% 1% 1% 0% 1% 
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Άθροισμα από 2011 Επίπεδο εκπαίδευσης 

832 Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών 
φορτηγών και μοτοσικλετών 

0% 1% 1% 1% 0% 1% 2% 0% 1% 

932 Εργάτες μεταποίησης 0% 2% 2% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 

332 Πράκτορες και μεσίτες 
αγοραπωλησιών 

0% 0% 0% 1% 0% 1% 3% 0% 1% 

524 Άλλοι πωλητές 7% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 

Υπόλοιπο  3% 3% 10% 3% 6% 3% 26% 100% 8% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο 1.265 18.517 13.532 61.548 13.952 75.500 21.055 118 129.988 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

 

Συνολικά για τον τομέα, με βάση τις κύριες επαγγελματικές κατηγορίες στις βαθμίδες 

εκπαίδευσης 3+4, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα. Στην αγροτική παραγωγή η συντριπτική 

πλειονότητα (95-96%) ανήκει στην κατηγορία 6 – Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι 

και αλιείς. Στην Βιομηχανία τροφίμων, η πλειονότητα των εργαζομένων από τις εν λόγω 

εκπαιδευτικές βαθμίδες, ανήκει σε τεχνικές κύριες επαγγελματικές κατηγορίες, ήτοι στην 

κατηγορία 7 - Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα, το μερίδιο της 

οποίας έχει μειωθεί από 45% το 2011 σε 39% το 2014, καθώς και στην κατηγορία 8 - Χειριστές 

σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές 

(μονταδόροι) (19% το 2014 από 21% το 2011). Ένα 3-4% των εργαζομένων των βαθμίδων 3+4 

στη Βιομηχανία τροφίμων είναι Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα. 

Τέλος, στην Εμπορία τροφίμων, η πλειονότητα των εργαζομένων αποφοίτων των εκπαιδευτικών 

βαθμίδων 3+4 δεν ανήκει σε τεχνικής φύσης κύριες επαγγελματικής κατηγορίες, αλλά στην 

κατηγορία 5 - Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και 

υπαίθριες αγορές. Από τις πιο τεχνικές επαγγελματικές κατηγορίες στην Εμπορία τροφίμων, ένα 

3-4% ανήκει στην κατηγορία 7 και ένα 4-5% στην κατηγορία 8.  

Ως εκ τούτου, στους υπό εξέταση τομείς της αλυσίδας τροφίμων, δηλαδή την Αγροτική 

παραγωγή, τη Βιομηχανία / μεταποίηση τροφίμων και την Εμπορία τροφίμων, οι εργαζόμενοι 

απόφοιτοι δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταδευτεροβάθμιας (μεταλυκειακής) εκπαίδευσης που 

ασκούν επαγγέλματα συναφή με τεχνικό προσανατολισμό ανήκουν στην πλειονότητά τους στη 

Βιομηχανία τροφίμων.  
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Πίνακας 39 – Κατανομή εργαζομένων βασικών επαγγελματικών κατηγοριών μονοψήφιας 
επαγγελματικής κατηγορίας στις εκπαιδευτικές βαθμίδες 3+4 στους κύριους τομείς της αλυσίδας 
τροφίμων (σύνολο εργαζομένων) 

ΤΟΜΕΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 2014 2011 2014 2011 2014 2011

(1) Μέλη των βουλευομένων σωμάτων ανώτερα 

διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημόσιου 

και του ιδιωτικού τομέα

0% 0% 4% 5% 9% 6%

(2) Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, 

καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα
0% 0% 0% 1% 1% 0%

(3) Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες 

συναφή επαγγέλματα
0% 0% 4% 3% 2% 1%

(4) Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα
0% 0% 7% 8% 11% 13%

(5) Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και 

πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές
0% 0% 16% 12% 65% 70%

(6) Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι 

και αλιείς
96% 95% 0% 0% 0% 0%

(7) Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 

τεχνικά επαγγέλματα
0% 0% 39% 45% 4% 3%

(8) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και 

συναρμολογητές (μονταδόροι)

0% 0% 19% 21% 5% 4%

(9) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 

μικροεπαγγελματίες
4% 4% 11% 5% 5% 3%

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

 

Στο πλαίσιο αυτό, μια πρώτη αντιστοίχιση με τις υπάρχουσες σχολές ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΙΕΚ και τις 

βασικές ειδικότητες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν επαγγελματικές κατευθύνσεις για τους 

εργαζόμενους των τομέων της αλυσίδας λυκειακής και μεταλυκειακής βαθμίδας (βλ. Παράρτημα 

Παραδοτέου) υποδηλώνει ότι υπάρχουν πολλές «οριζόντιες» ειδικότητες, αλλά και ειδικότητες που 

συνδέονται στενότερα με κλάδους των τροφίμων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ειδικότητες των 

ΕΠΑΛ Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θες/νικης, όπως Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος, 

Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας, Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων, αλλά και των ΕΠΑΣ 

Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θες/νικης που περιλαμβάνουν τις ειδικότητες των 

Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονική Τοπίου, Θερμοκηπιακών Κατασκευών και 

Καλλιεργειών, Δενδροκομίας, Αγροτικών Μηχανημάτων, Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και 

Αγροβιοτεχνίας, Ζωοτεχνίας και οι διάφορες αντιστοιχίσεις τους με ποικίλες ειδικότητες από τα ΙΕΚ 

Αξιοποίησης Φυτικού Πλούτου, ΙΕΚ Αξιοποίησης Φυτικού Πλούτου και ΙΕΚ Τεχνολογίας 

Τροφίμων. Από τα ΕΠΑΣ ΟΓΕΕΚΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ, οι ειδικότητες Αμπελουργία – Οινοποιΐα, 

Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονική Τοπίου, Θερμοκηπιακών Κατασκευών και 

Καλλιεργειών, Αγροτικών Μηχανημάτων, Ζωοτεχνίας, Γαλακτοκομία – Τυροκομία εμπίπτουν και 

αυτές σχεδόν εξολοκλήρου σε δραστηριότητες που συνδέονται με τον παραγωγικό τομέα των 

τροφίμων, είτε της αγροτικής παραγωγής, είτε των πρώτων σταδίων μεταποίησης τροφίμων.  
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3.7  Τουρισμός και αναψυχή 

 

3.7.1 Η σημασία του κλάδου στην εγχώρια αναπτυξιακή προοπτική 

Ο διεθνής τουρισμός αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο δυναμικούς τομείς της 

παγκόσμιας οικονομίας, σημειώνοντας συνεχή άνοδο και διαφοροποίηση με την ανάδειξη νέων 

χωρών-προορισμών στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Σε αυτό συμβάλλει αφενός η οικονομική 

ανάπτυξη και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου σε αρκετές χώρες με αποτέλεσμα την αύξηση του 

διαθέσιμου εισοδήματος, αφετέρου η βελτίωση των υποδομών και των μεταφορών, γεγονός 

που καθιστά τις μετακινήσεις φθηνότερες και ταχύτερες. Η μετεξέλιξη του τουρισμού σε 

προσδιοριστικό παράγοντα κοινωνικής και οικονομικής προόδου, έχει ως αποτέλεσμα να 

αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα του διεθνούς εμπορίου, με τις εισπράξεις από τον 

αλλοδαπό τουρισμό να κατατάσσονται στην τέταρτη θέση παγκοσμίως, έπειτα από το εισόδημα 

που δημιουργείται από τις εξαγωγές καυσίμων, χημικών και προϊόντων της 

αυτοκινητοβιομηχανίας18. 

Για την ελληνική οικονομία, ο τουρισμός αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης με σημαντική 

συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, την απασχόληση και τις επενδύσεις. Ο 

τουρισμός έτσι αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο της παραγωγικής βάσης της Ελληνικής 

οικονομίας. Την τελευταία δεκαετία, ο κλάδος του τουρισμού καταλαμβάνει περίπου το 15% του 

ΑΕΠ, και απασχολεί το 19% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Η πλούσια πολιτιστική 

κληρονομιά, η εκτεταμένη ακτογραμμή και το φυσικό περιβάλλον είναι ορισμένα από τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα που καθιστούν τη χώρα από τους σημαντικότερους τουριστικούς 

προορισμούς παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, ο τουρισμός μαζί με την ναυτιλία αποτελούν τους πιο 

                                                        
18 ΙΟΒΕ. 2012. Η επίδραση του τουρισμού στην ελληνική οικονομία 

34,4 δισ. € η 
συνολική 

επίδραση ή 
15,1% του 

ΑΕΠ 

18% της 
συνολικής 

απασχόλησης 

περί τις 700 χιλ. 
θέσεις εργασίας 
υποστηρίζονται 

από  τον 
τουρισμό 
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εξωστρεφείς τομείς της ελληνικής οικονομίας, με την εισροή ταξιδιωτικού συναλλάγματος να 

επιδρά θετικά στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας, συμβάλλοντας στη μείωση του ελλείμματος 

των τρεχουσών συναλλαγών. 

Η συνεισφορά (επίδραση) του τουρισμού στην εγχώρια οικονομία διακρίνεται σε άμεση, έμμεση 

και προκαλούμενη. Η αύξηση της τελικής ζήτησης ως αποτέλεσμα της τουριστικής δαπάνης 

(εισερχόμενης και εγχώριας) επηρεάζει τις επιχειρήσεις εκείνες που το μεγαλύτερο μέρος του 

κύκλου εργασιών τους προέρχεται από την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας. Οι 

μεταβολές του επιπέδου της παραγωγής, λόγω της τουριστικής κατανάλωσης, σε συνδυασμό 

με την αύξηση των αρχικών εισροών που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις αυτές 

αντιπροσωπεύουν την άμεση επίδραση από την τουριστική κατανάλωση. Με βάση τις 

παραπάνω υποθέσεις, η άμεση επίδραση του τουρισμού στο ΑΕΠ της Ελλάδας (2010) 

εκτιμάται19 σε 15,2 δισεκ. ευρώ, η έμμεση σε 5,2 δισεκ. ευρώ και η προκαλούμενη σε 13,9 δισεκ. 

ευρώ. Έτσι, η συνολική επίδραση ανέρχεται σε 34,4 περίπου δισεκ. ευρώ, γεγονός που 

καταδεικνύει τη σημασία που διαδραματίζει ο τουρισμός στην ελληνική οικονομία, καθώς 

συνεισφέρει το 15,1% του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος της χώρας.   

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμού Τουρισμού (WTO), η Ελλάδα ήταν 17η σε επίπεδο 

διεθνών αφίξεων και 23η σε επίπεδο τουριστικών εισπράξεων το 2012. Επίσης, σύμφωνα με το 

(WEF) το 2013 η Ελλάδα κατατάσσεται στην 32η θέση μεταξύ 140 χωρών βάσει του Δείκτη 

Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας, όταν στο Γενικό Δείκτη Ανταγωνιστικότητας 

καταλαμβάνει την 91η θέση. To 2014 οι διεθνείς αφίξεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 20 εκατ. 

επισκέπτες, ενώ σημαντική άνοδος αναμένεται και στις τουριστικές εισπράξεις (περίπου κατά %) 

σε σχέση με το 2013 όταν και διαμορφώθηκαν στα 12,2 δισεκ. ευρώ ή 6,7% του ΑΕΠ της χώρας. 

Σύμφωνα με το WTTC η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2012 ανήλθε στο 

16,4%.  

Σημαντική είναι επίσης η επίδραση στην απασχόληση, δεδομένου ότι αρκετά επαγγέλματα 

επηρεάζονται άμεσα (υπηρεσίες παροχής καταλύματος, ταξιδιωτικά γραφεία, ενοικιάσεις 

αυτοκινήτων-μοτοσικλετών, εστίαση κυρίως στις νησιωτικές χώρες) αλλά και έμμεσα από την 

ανάπτυξη του τουρισμού, καθώς κινητοποιεί ένα σημαντικό αριθμό παραγωγικών μονάδων 

που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη της ζήτησης που δημιουργείται. Για το 2012 εκτιμάται 

ότι η συνολική απασχόληση στην τουριστική οικονομία ανήλθε σε 688,8 χιλ. θέσεις εργασίας, 

επίδοση που αντιστοιχεί στο 18,3% των απασχολουμένων της χώρας. 

Συνοψίζοντας, το κλαδικό οικοσύστημα του τουρισμού θεωρείται εξαιρετικής σημασίας για την 

ελληνική οικονομία και τη δημιουργία απασχόλησης, καθώς: 

 

                                                        
19 ΙΟΒΕ. 2012. Η επίδραση του τουρισμού στην ελληνική οικονομία 
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 Ο τουρισμός αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 

 Η σημασία του τουρισμού αναδεικνύει την ανάγκη προσδιορισμού των διακλαδικών 

σχέσεων και της συνεισφοράς του στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα 

 Ο τουρισμός δεν αποτυπώνεται σε ένα μεμονωμένο κλάδο, καθώς συνδέεται με ένα ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων 

 To 2010 o τουρισμός συνεισέφερε το 15,1% (ή 34,4 δισεκ. €) του συνολικού ακαθάριστου 

προϊόντος της χώρας 

 H άμεση επίδρασή του στο ΑΕΠ εκτιμάται σε 15,2 δισεκ. € 

 Για κάθε 1.000 ευρώ τουριστική δαπάνη το ακαθάριστο προϊόν της ελληνικής οικονομίας 

αυξάνεται κατά 2.220 ευρώ 

 H επίτευξη του στόχου των 20 εκατ. αφίξεων αλλοδαπών επισκεπτών στην Ελλάδα θα είχε 

ως αποτέλεσμα οι τουριστικές εισπράξεις από το εξωτερικό να ανέλθουν τουλάχιστον στα 

12,8 δισεκ. ευρώ ενώ σε όρους συνολικής επίδρασης στο ΑΕΠ η επιπλέον συνεισφορά θα 

είναι μεγαλύτερη των 7 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το 2010 

 Οι υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης αποτελούν τα 2/3 σχεδόν της άμεσης επίδρασης 

στην οικονομία από την τουριστική δαπάνη 

 Σημαντική είναι επίσης η συνεισφορά των θαλάσσιων, οδικών και αεροπορικών 

μεταφορών 

 Η έμμεση συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία εκτιμάται σε 5,2 δισεκ. € 

 Εμπόριο, Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, Κατασκευές και 

Μεταποίηση επωφελούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από την ανάπτυξη του τουριστικού 

προϊόντος  

 Στην αγορά εργασίας η άμεση και έμμεση τουριστική απασχόληση εκτιμάται σε 446 χιλ. 

θέσεις απασχόλησης 

 Ξεπερνά ωστόσο, το μέγεθος αυτό αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός 

ατόμων απασχολούνται σε τουριστικά επαγγέλματα συμπληρωματικά μιας άλλης 

εργασίας τους 

 Η απασχόληση που επηρεάζεται από την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα εκτιμάται 

σε 741 χιλ. ή 16% της συνολικής απασχόλησης στη χώρας 

 Ο τουρισμός συμβάλλει στα κρατικά έσοδα συνεισφέροντας το 5% των συνολικών 

εσόδων της κυβέρνησης από την έμμεση φορολογία 

 Η συνεισφορά του τουριστικού τομέα στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, 

αναδεικνύει τη δυναμική του στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας τα 

επόμενα έτη 

 Θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε ανεκμετάλλευτους μέχρι σήμερα πόρους-δραστηριότητες 

που θα ενισχύσουν τις αφίξεις και τα έσοδα από τον αλλοδαπό τουρισμό. 
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3.7.2 Εξελίξεις στην αγορά εργασίας του κλάδου 

Οι κλάδοι οι οποίοι θα εξετασθούν στη συνέχεια ως προς τις εξελίξεις τους στην αγορά 

εργασίας, έχουν ομαδοποιηθεί και εμφανίζονται σε δύο βασικούς κλάδους που περιλαμβάνουν 

τους εξής διψήφιους και τριψήφιους κλάδους κατά ΣΤΑΚΟΔ 2008: 

 Ξενοδοχεία, εστιατόρια και ταξιδιωτικά γραφεία που περιλαμβάνει: 

o ΣΤΑΚΟΔ 55 που αναφέρεται στα καταλύματα 

o ΣΤΑΚΟΔ 56 που αναφέρεται στις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 

o ΣΤΑΚΟΔ 79 που αναφέρεται στις δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, 

γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλων υπηρεσιών κρατήσεων και 

συναφείς δραστηριότητες  

 Μεταφορά επιβατικού κοινού και ενοικίασης μηχανοκίνητων οχημάτων που 

περιλαμβάνει: 

o ΣΤΑΚΟΔ 49.1 που αναφέρεται στις υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές 

επιβατών 

o ΣΤΑΚΟΔ 50.1 που αναφέρεται στις θαλασσιές και ακτοπλοϊκές μεταφορές 

επιβατών  

o ΣΤΑΚΟΔ 50.3 που αναφέρεται στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

o ΣΤΑΚΟΔ 51.1 που αναφέρεται στις αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

o ΣΤΑΚΟΔ 77.1 που αναφέρεται στην ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων 

οχημάτων 

Οι βασικές εξελίξεις στο σύνολο των εξεταζόμενων κλάδων την περίοδο 2011-2014 σε σχέση με 

το επίπεδο εκπαίδευσης παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Ξενοδοχεία, εστιατόρια και ταξιδιωτικά γραφεία 

Το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο Ξενοδοχεία, εστιατόρια και ταξιδιωτικά γραφεία το 2014 

έφθανε στο σύνολό του τα 318.450 άτομα, έχοντας αυξηθεί κατά 3,4% σε σχέση με το 2011. Από 

την κατανομή των εργαζομένων στα επιμέρους επίπεδα εκπαίδευσης προκύπτει ότι οι 

εργαζόμενοι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 3 

και 4 αντίστοιχα) αύξησαν τη συμμετοχή τους στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου κατά 

10,5% και 42% αντίστοιχα το 2014 σε σχέση με το 2011. Ως εκ τούτου, το ποσοστό τους στη 

συνολική κατανομή των εργαζομένων του κλάδου αυξήθηκε από 44% το 2011 σε 47% το 2014 

για τους αποφοίτους λυκειακής και από 8% σε 11% για τους αποφοίτους μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης (Πίνακας 40).  

Στον συγκεκριμένο κλάδο, οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας λυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 

εκπαίδευσης 3)  συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των εργαζομένων, 
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αποτελώντας την πιο πολυπληθή ομάδα. Τέλος το 2014 υπήρξε σημαντική αύξηση και στο 

ποσοστό των εργαζομένων με πρώτο επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης(επίπεδο 

εκπαίδευσης 5) αποτελώντας την δεύτερη πιο πολυπληθή ομάδα εργαζομένων, ξεπερνώντας σε 

συμμετοχή στο κλάδο τους απασχολούμενους της δευτεροβάθμιας μεταλυκειακής εκπαίδευσης.   

 

Μεταφορά επιβατικού κοινού και ενοικίασης μηχανοκίνητων οχημάτων 

Το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο της Μεταφοράς επιβατικού κοινού και ενοικίασης 

μηχανοκίνητων οχημάτων το 2014 έφθανε στο σύνολό του τα 32.627 άτομα, έχοντας μειωθεί 

κατά 23% σε σχέση με το 2011. Από την κατανομή των εργαζομένων στα επιμέρους επίπεδα 

εκπαίδευσης προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας λυκειακής 

εκπαίδευσης(επίπεδο 3) μείωσαν τη συμμετοχή τους στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου 

κατά 41% σε σχέση με το 2011. Αντίθετη τάση παρουσιάζουν εργαζόμενοι της δευτεροβάθμιας 

μεταλυκειακής εκπαίδευσης καθώς αυξάνουν την συμμετοχή τους κατά 12,4%.   Ως εκ τούτου, το 

ποσοστό των εργαζομένων της δευτεροβάθμιας λυκειακής εκπαίδευσης στη συνολική κατανομή 

των εργαζομένων του κλάδου μειώθηκε από 34% το 2011 σε 26% το 2014, ενώ  για τους 

αποφοίτους της δευτεροβάθμιας μεταλυκειακής εκπαίδευσης αυξήθηκε από 14% το 2011 σε 20% 

το 2014 (Πίνακας 40). 

Πίνακας 40 –Αριθμός και κατανομή εργαζομένων στο οικοσύστημα του Τουρισμού 

Ξενοδοχεία, εστίαση και ταξιδιωτικά γραφεία 
(ΣΤΑΚΟΔ 55,56,79) 

Άθροισμα 
από 2014 

Άθροισμα 
από 2011 

Κατανομή 
2014 

Κατανομή 
2011 

Σύνολο εργαζομένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης 
318.450 307.896 

 
100% 100% 

0 2.188 2.904 1% 1% 

1 40.210 54.752 13% 18% 

2 42.865 51.879 13% 17% 

3 149.659 135.378 47% 44% 

4 36.179 25.496 11% 8% 

5 47.245 37.488 15% 12% 

6 103 0 0% 0% 

Μεταφορά επιβατικού κοινού και ενοικίασης 
μηχανοκίνητων οχημάτων 
(ΣΤΑΚΟΔ 49.1,50.1,50.3,51.1,77.1) 

Άθροισμα 
από 2014 

Άθροισμα 
από 2011 

Κατανομή 
2014 

Κατανομή 
2011 

Σύνολο εργαζομένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης 32.627 42.505 
 

100% 100% 

0 - - - - 

1 1.186 3.140 4% 7% 

2 2.597 2.350 8% 6% 

3 8.549 14.407 26% 34% 

4 6.451 5.739 20% 14% 

5 13.534 16.682 41% 39% 

6 309 187 1% 0% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 
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Στον συγκεκριμένο κλάδο, οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας λυκειακής εκπαίδευσης 

συγκεντρώνουν το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου. Οι 

εργαζόμενοι με πρώτο επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (επίπεδο 5) παρουσιάζουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στον κλάδο φτάνοντας το 41% του κλάδου το 2014. 

 

Βασικές εξελίξεις σε επαγγελματικές κατηγορίες ανά εξεταζόμενο κλάδο 

Οι βασικές εξελίξεις στο σύνολο των εξεταζόμενων κλάδων Ξενοδοχεία, εστίαση και ταξιδιωτικά 

γραφεία καθώς και Μεταφορά επιβατικού κοινού και ενοικίασης μηχανοκίνητων οχημάτων σε 

σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης και τις επαγγελματικές κατηγορίες κατά ΣΤΕΠ-2008 κάθε κλάδου 

σε τριψήφιο επίπεδο ανάλυσης, παρουσιάζονται παρακάτω, σε διαφορετικούς πίνακες για τα 

έτη 2011 και 2014. 

 Ξενοδοχεία, εστίαση και ταξιδιωτικά γραφεία 

Σε επίπεδο επαγγελματικών κατηγοριών τριψήφιας ανάλυσης στον κλάδο Ξενοδοχεία, εστίαση 

και ταξιδιωτικά γραφεία το 2014, προκύπτει ότι ως προς την κατανομή των επαγγελματιών του 

κλάδου με βάση τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης μελέτης, δηλαδή 

του αθροίσματος των εργαζομένων των βαθμίδων δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης, το 44%  των εργαζομένων του κλάδου είναι Σερβιτόροι, εν γένει, ενώ οι Μάγειροι με 

ποσοστό 12% αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη επαγγελματική κατηγορία. Επιπλέον, οι 

Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων συγκεντρώνουν επίσης ένα υψηλό ποσοστό των 

εργαζομένων του κλάδου στις εκπαιδευτικές κατηγορίες 3+4 (το 8%), όπως και οι Υπάλληλοι 

πληροφόρησης πελατών (8%). Με βάση την ταξινόμηση, που στηρίχθηκε στο κριτήριο του 

αθροίσματος των στηλών της εκπαιδευτικής βαθμίδας δευτεροβάθμιας λυκειακής και 

μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 3+4), προκύπτει ότι τα τέσσερα πρώτα επαγγέλματα 

αποτελούν το 72% του συνόλου.   

Τα πρώτα επτά επαγγέλματα τριψήφιας ανάλυσης κατά ΣΤΕΠ στις κατηγορίες 3 και 4 συνθέτουν 

το 81% των εργαζομένων επαγγελματιών του συγκεκριμένου κλάδου και περιλαμβάνουν, εκτός 

των τεσσάρων πρώτων, και τους Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων (5%), 

τους Οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων (2%), Οικονόμοι και διαχειριστές κτηρίων (2%). Στο 

σύνολο, τα επαγγέλματα του κλάδου των αποφοίτων εκπαιδευτικών βαθμίδων 3 και 4 που 

συγκεντρώνουν πάνω από το 1% των εργαζομένων του κλάδου, καλύπτουν το 89% του 

συνόλου των συγκεκριμένων βαθμίδων. 

Σε συνολικό επίπεδο (γενικό άθροισμα), τα αποτελέσματα της κατανομής των εργαζομένων δεν 

παρουσιάζουν διαφοροποίηση. Συγκεκριμένα, τα τέσσερα πρώτα επαγγέλματα, που 

μελετήθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο και παρουσίαζαν το υψηλότερο ποσοστό στο 

επίπεδο εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης (στήλη 3+4), δεν 
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μεταβάλλουν σημαντικά το ποσοστό τους και στο γενικό άθροισμα. Επί παραδείγματι, 

Σερβιτόροι, εν γένει κατέχουν ποσοστό 43% στο γενικό άθροισμα. Επιπλέον και οι Μάγειροι 

κατέχουν μία σημαντική θέση στο γενικό άθροισμα με ποσοστό 12% (Πίνακας 42).  

Σε σχέση με το 2011 (Πίνακας 41Πίνακας 42), οι κατανομές των επαγγελμάτων διαφοροποιούνται 

σημαντικά ανά επάγγελμα στην από κοινού βαθμίδα 3+4, όπως άλλωστε και στο γενικό 

άθροισμα των εργαζομένων του κλάδου. Συγκεκριμένα, το 2011 οκτώ επαγγέλματα 

συγκέντρωναν πάνω από το 1% της βαθμίδας 3+4, ενώ το 2014 ανέρχονται σε δώδεκα. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα την ανακατανομή στην συμμετοχή κάποιων επαγγελμάτων τόσο στο γενικό 

άθροισμα όσο και στην βαθμίδα 3+4. Το 2011, οι εργαζόμενοι ως Σερβιτόροι, εν γένει 

συγκέντρωναν ένα ελαφρώς μεγαλύτερο ποσοστό επαγγελματιών στην κοινή κατηγορία 3+4 

(45%) σε σχέση με το 2014, ενώ οι δεύτεροι στη σχετική κατάταξη, που με βάση το έτος 2011 ήταν 

οι εργαζόμενοι ως Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων (19%), χάνουν μερίδιο από την 

συμμετοχή τους και καταλήγουν το 2014 να βρίσκονται στην τρίτη θέση στην σχετική κατάταξη 

(8%). Αντίθετα, οι εργαζόμενοι ως Μάγειροι που βρίσκονταν στην τρίτη θέση στην σχετική 

κατηγορία το 2011 (9%) καταλήγουν να αυξάνουν την συμμέτοχη τους και να φτάνουν στην 

δεύτερη θέση το 2014 με αυξημένο ποσοστό (12%). Επίσης, το 2014 εμφανίζονται στην σχετική 

κατάταξη νέα επαγγέλματα (επιπλέον τέσσερα) τα οποία αποκτούν σημασία σε επίπεδο 

εκπαίδευσης  δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν οι εργαζόμενοι ως Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων όπου το 2014 

εμφανίζονται στην σχετική κατανομή με βάση την από κοινού βαθμίδα 3+4 με ποσοστό 2%, σε 

αντίθεση με το 2011 που κατείχαν ποσοστό χαμηλότερο του 1%. Αντίστοιχη περίπτωση 

αποτελούν οι εργαζόμενοι στην Βοήθεια παρασκευής τροφίμων(2%), Πωλητές σε 

καταστήματα(2%), Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες(2%), 

Διευθυντές άλλων υπηρεσιών(1%) και Καλλιτέχνες εν γένει(1%). Επιπλέον, οι σχετικές κατανομές 

στο επίπεδο 3 και στο επίπεδο 4 παρουσιάζουν αποκλίσεις σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Επί 

παραδείγματι, στους Σερβιτόρους, εν γένει στο επίπεδο 3 το συγκεκριμένο επάγγελμα 

συγκεντρώνει το 45% και στο επίπεδο 4 το 44% για το 2011, ενώ η απόκλιση μεταξύ των 

κατηγοριών να αυξάνεται το 2014  σε 47% και 35% αντίστοιχα. 

Τέλος, σημαντικό σημείο αποτελεί και το γεγονός ότι υπήρξε αύξηση στον αριθμό των 

εργαζομένων στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης που διαπραγματεύεται η έρευνα. Συγκεκριμένα, 

στο επίπεδο εκπαίδευσης 3 ο αριθμός των απασχολουμένων παρουσίασε αύξηση της τάξης 

του 10,5%. Αντίστοιχη τάση παρατηρείται και στο επίπεδο εκπαίδευσης 4 με τους 

απασχολούμενους στον κλάδο να αυξάνονται κατά 42%.  
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Πίνακας 41 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στο 
κλάδο Ξενοδοχεία, εστίαση και ταξιδιωτικά γραφεία, 2011*

20
 

Άθροισμα από 2011 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 

Άθροισμα 

513 Σερβιτόροι, εν γένει 40% 35% 40% 45% 44% 32% - 45% 41% 
141 Διευθυντές 
ξενοδοχείων και 
εστιατορίων 22% 18% 18% 20% 13% 18% - 19% 19% 

512 Μάγειροι 21% 12% 10% 8% 12% 6% - 9% 9% 
422 Υπάλληλοι 
πληροφόρησης πελατών 3% 2% 2% 6% 10% 17% - 6% 6% 
941 Βοήθεια παρασκευής 
τροφίμων 14% 10% 5% 5% 3% 1% - 5% 5% 
911 Καθαριστές και βοηθοί 
οικιών, ξενοδοχείων και 
γραφείων 0% 12% 11% 4% 1% 3% - 3% 6% 
515 Οικονόμοι και 
διαχειριστές κτιρίων 0% 3% 2% 2% 1% 2% - 2% 2% 
522 Πωλητές σε 
καταστήματα 0% 0% 2% 1% 1% 0% - 1% 1% 

Υπόλοιπο  0% 8% 10% 9% 16% 22% - 10% 11% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο 2.904 54.752 51.879 135.378 25.496 37.488 - 160.873 307.896 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

 

Πίνακας 42 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στο 
κλάδο Ξενοδοχεία, εστίαση και ταξιδιωτικά γραφεία, 2014* 

Άθροισμα από 2014 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 

Άθροισμα 

513 Σερβιτόροι, εν γένει 49% 39% 39% 47% 33% 42% 0% 44% 43% 

512 Μάγειροι 36% 17% 16% 10% 19% 6% 0% 12% 12% 
141 Διευθυντές ξενοδοχείων και 
εστιατορίων 0% 0% 7% 8% 8% 12% 0% 8% 8% 
422 Υπάλληλοι πληροφόρησης 
πελατών 0% 4% 4% 7% 13% 14% 0% 8% 8% 
911 Καθαριστές και βοηθοί 
οικιών, ξενοδοχείων και 
γραφείων 5% 18% 13% 5% 2% 3% 0% 5% 7% 

                                                        
20 Τα αθροίσματα είναι ταξινομημένα με βάση τη στήλη 3+4 και φθάνουν μέχρι τα επαγγέλματα τα οποία αθροίζουν στο 

1% του συνόλου της στήλης 3+4, για πάνω από 300 εργαζόμενους. Αν το ποσοστό είναι πάνω από 1%, αλλά κάτω από 

300 εργαζόμενους, τότε η ταξινόμηση σταματάει στο αντίστοιχο ποσοστό που αντιστοιχεί σε σύνολο εργαζομένων άνω 

των 300. 
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Άθροισμα από 2014 Επίπεδο εκπαίδευσης 

833 Οδηγοί φορτηγών και 
λεωφορείων 0% 2% 2% 2% 4% 0% 0% 2% 2% 
515 Οικονόμοι και διαχειριστές 
κτιρίων 0% 3% 2% 3% 0% 0% 100% 2% 2% 
941 Βοήθεια παρασκευής 
τροφίμων 1% 7% 5% 2% 2% 1% 0% 2% 3% 

522 Πωλητές σε καταστήματα 0% 2% 3% 2% 1% 1% 0% 2% 2% 
962 Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες, 
χειρώνακτες και 
μικροεπαγγελματίες 10% 0% 2% 2% 1% 1% 0% 2% 1% 
143 Διευθυντές άλλων 
υπηρεσιών 0% 0% 0% 1% 1% 3% 0% 1% 1% 

265 Καλλιτέχνες εν γένει 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 

Υπόλοιπο  0% 7% 6% 9% 15% 19% 0% 11% 11% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο 2.188 40.210 42.865 149.659 36.179 47.245 103 185.838 318.450 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 
 

 Μεταφορά επιβατικού κοινού και ενοικίασης μηχανοκίνητων οχημάτων 

Σε επίπεδο επαγγελματικών κατηγοριών τριψήφιας ανάλυσης στον κλάδο της Μεταφοράς 

επιβατικού κοινού και ενοικίασης μηχανοκίνητων το 2014, προκύπτει ότι ως προς την κατανομή 

των επαγγελματιών του κλάδου με βάση τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ενδιαφέροντος της 

συγκεκριμένης μελέτης, δηλαδή του αθροίσματος των εργαζομένων των βαθμίδων 

δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης, το πολυπληθέστερο επάγγελμα του 

κλάδου είναι οι Ελεγκτές πλοίων και αεροσκαφών με ποσοστό 13%, ενώ ένα 12% αφορά τους 

Υπάλληλους γενικών καθηκόντων τη δεύτερη μεγαλύτερη επαγγελματική κατηγορία. Οι 

Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών συγκεντρώνουν επίσης ένα υψηλό ποσοστό των 

εργαζομένων του κλάδου στις εκπαιδευτικές κατηγορίες 3+4 (το 10%), όπως και οι Ταξιδιωτικοί 

συνοδοί, εισπράκτορες και ξεναγοί (9%). Τα τέσσερα πρώτα αυτά πολυπληθέστερα 

επαγγέλματα ταξινομημένα με κριτήριο το άθροισμα των στηλών εκπαιδευτικής βαθμίδας 

δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής, συγκεντρώνουν το 44% του συνόλου. Πλέον των 

παραπάνω τεσσάρων πολυπληθέστερων επαγγελμάτων, σημαντικό μερίδιο στο κλάδο 

κατέχουν και οι εργαζόμενοι ως Ναυτικοί-πλήρωμα καταστρώματος και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα που κατέχουν ένα ποσοστό 7% του συγκεκριμένου κλάδου καθώς και οι 

Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου(5%), Τεχνολόγοι επιστημών 

φυσικής μηχανικής(4%) όπως επίσης και οι Οδηγοί φορτηγών και λεωφορίων(4%), Υπάλληλοι 

καταγραφής υλικών και υπηρεσιών(4%).  

Τα αποτελέσματα στο συνολικό επίπεδο παρουσιάζουν διαφοροποίηση σχετικά με την 

συμμετοχή στο κλάδο των πολυπληθέστερων επαγγελμάτων. Συγκεκριμένα πέραν την αύξησης 
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στο ποσοστό συμμετοχής στο κλάδο των Ελεγκτών πλοίων και αεροσκαφών που εμφανίζουν 

συμμετοχή 21%, τα περισσότερα επαγγέλματα εμφανίζουν μείωση στο ποσοστό συμμετοχής, οι 

Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων συμμετέχουν με μόλις ένα 7% στο γενικό άθροισμα σε σύγκριση 

με το 12% στην βαθμίδα εκπαίδευσης 3+4 (Πίνακας 44). 

Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του 2011 (Πίνακας 43) παρατηρούνται διαφορές κυρίως ως 

προς την εισαγωγή νέων επαγγελμάτων. Συγκεκριμένα η κατανομή των κυριότερων 

επαγγελμάτων το 2011 αποτελούνταν από 17 επαγγέλματα που συγκέντρωναν πάνω από το 1% 

στη βαθμίδα 3+4. Ενώ το 2014 από 17 επαγγέλματα που συνιστούν πάνω από το 1% στην υπό 

εξέταση βαθμίδα εκπαίδευσης, με διαφορές όμως που παρατηρούνται στη φύση των 

επαγγελμάτων που συνθέτουν την κατανομή. Πέραν την ανακατανομής που παρατηρείται στην 

σύνθεση του κλάδου, μεταβολές παρατηρούνται και στα ποσοστά συμμετοχής των 

επαγγελμάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων που 

κατείχαν ποσοστό 27% το 2011 αποτελώντας την πολυπληθέστερη επαγγελματική ομάδα και 

καταλήγουν το 2014 με ποσοστό 12% στην εκπαιδευτική βαθμίδα 3+4 αποτελώντας πλέον την 

δεύτερη πιο πολυπληθή επαγγελματική ομάδα. Αντιθέτως οι Ελεγκτές και τεχνικοί πλοίων και 

αεροσκαφών αυξάνουν την συμμετοχή τους το 2014 φτάνοντας το 13% στην βαθμίδα 3+4, 

ορίζοντας το επάγγελμα με τους περισσότερους εργαζόμενους,  σε σύγκριση με το 11% που 

παρατηρούνταν το 2011. Επιπλέον, σημαντικές μεταβολές παρατηρήθηκαν και σε άλλα 

επαγγέλματα όπως στους εργαζόμενους ως Ναυτικοί-πλήρωμα καταστρώματος και συναφή 

επαγγέλματα που παρουσίασαν αύξηση στην συμμετοχή τους καθώς το ποσοστό τους 

διαμορφώθηκε στο 7% το 2014 από 4% το 2011, όπως επίσης και στους Υπαλλήλους 

πληροφόρησης πελατών με το ποσοστό τους να διαμορφώνεται στο 10% το 2014 σε σύγκριση 

με το 2% το 2011.   

Πέρα των επαγγελμάτων στα οποία καταγράφονται αναπροσαρμογές στην συμμετοχή τους 

στην βαθμίδα εκπαίδευσης 3+4, ανακατανομές εμφανίζονται και στην σύνθεση των 

επαγγελμάτων. Επί παραδείγματι, εργαζόμενοι ως Άλλοι πωλητές, Μάγειροι, Ταμίες και 

υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων αλλά και Εργάτες μεταφορών και αποθήκης καταλήγουν το 2014 

να μην συμμετέχουν στην σύνθεση των βασικών επαγγελμάτων που ορίζονται με βάση την 

κατάταξη στην δευτεροβάθμια λυκειακή και μεταλυκειακή εκπαίδευση. Στην αντίθετη περίπτωση 

κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες βρίσκονται το 2014 στην κατανομή, που διαμορφώνεται με 

βάση την βαθμίδα 3+4, σε σύγκριση με την μη συμμετοχή τους το 2011 στη αντίστοιχη κατανομή. 

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν οι εργαζόμενοι ως Επαγγελματίες του 

χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου (5%), οι εργαζόμενοι ως Τεχνολόγοι επιστημών 

φυσικής και μηχανικής(4%) καθώς και οι εργαζόμενοι ως Γραμματείς (γενικών καθηκόντων)(3%).  

Επιπλέον, διαφορές καταγράφονται και στα ποσοστά που κατέχουν τα επαγγέλματα στις 

βαθμίδες εκπαίδευσης 3+4 μεταξύ των ετών. Μεταξύ των σημαντικών μεταβολών βρίσκονται οι 

Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων με το ποσοστό τους στην εκπαιδευτική βαθμίδα 3 και στην 4 το 
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2011 να βρίσκεται στο 29% και 20% αντίστοιχα, ενώ τα ποσοστά καταλήγουν το 2014 να 

βρίσκονται στο 14% και 10% αντίστοιχα. Δηλαδή παρατηρήθηκε μία μείωση στην συμμετοχή των 

συγκεκριμένων βαθμίδων εκπαίδευσης στην επαγγελματική κατηγορία με αντίστοιχη μείωση και 

στον αριθμό των εργαζομένων στις βαθμίδες αυτές. Στην περίπτωση των εργαζομένων ως 

Εκλεκτές και τεχνικοί πλοίων και αεροσκαφών το ποσοστό των εργαζομένων στην βαθμίδα 

εκπαίδευσης 3 το 2011 βρίσκεται στο 9% και το 2014 μειώνεται στο 5%. Στην αντίθετη περίπτωση 

το ποσοστό των εργαζομένων στην βαθμίδα 4 αυξάνεται από 15% το 2011 στο 22% στο 2014 

αυξάνοντας του απόφοιτους δευτεροβάθμιας μεταλυκειακής εκπαίδευσης στο επάγγελμα. 

Παρόμοιες τάσεις παρατηρούνται και στα υπόλοιπα επαγγέλματα.  

Τέλος, σε συνολικό επίπεδο (γενικό άθροισμα) η κατανομή των εργαζομένων παρουσιάζει 

διαφοροποιήσεις σχετικά με τα ποσοστά που συμμετέχουν στην κατανομή με βάση την βαθμίδα 

3+4. Συγκεκριμένα τα περισσότερα επαγγέλματα παρουσιάζουν χαμηλότερο ποσοστό στην 

γενική κατανομή από το αντίστοιχο ποσοστό στην βαθμίδα 3+4. Σημαντική εξαίρεση αποτελούν 

οι εργαζόμενοι ως Ελεγκτές και τεχνικοί πλοίων και αεροσκαφών καθώς η συμμετοχή τους στο 

γενικό σύνολο  φτάνει το 2014 στο 21% και παρόλο που είναι μειωμένη σε σχέση με το 2011 που 

βρίσκονταν στο 23%, αποτελεί ένα αρκετά υψηλό ποσοστό για το σύνολο του κλάδου (Πίνακας 

44). 

Πίνακας 43 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στο 
κλάδο Μεταφορά επιβατικού κοινού και ενοικίασης μηχανοκίνητων οχημάτων, 2011* 

Άθροισμα από 2011 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 

Άθροισμα 
411 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων - 0% 1% 29% 20% 5% 0% 27% 15% 
315 Ελεγκτές και τεχνικοί πλοίων 
και αεροσκαφών - 3% 20% 9% 15% 43% 0% 11% 23% 
511 Ταξιδιωτικοί συνοδοί, 
εισπράκτορες και ξεναγοί - 9% 12% 9% 11% 6% 0% 10% 8% 
831 Μηχανοδηγοί και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα - 4% 5% 8% 4% 0% 0% 6% 4% 

441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου - 0% 0% 4% 4% 0% 0% 4% 2% 
835 Ναυτικοί - πλήρωμα 
καταστρώματος και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα - 20% 15% 5% 2% 0% 0% 4% 4% 
431 Υπάλληλοι λογιστηρίου και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα - 0% 0% 0% 10% 2% 0% 3% 2% 

524 Άλλοι πωλητές - 0% 0% 2% 3% 0% 0% 3% 1% 
741 Εγκαταστάτες και 
επισκευαστές ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού - 0% 12% 4% 0% 2% 0% 3% 3% 
833 Οδηγοί φορτηγών και 
λεωφορείων - 0% 0% 3% 0% 0% 0% 2% 1% 
422 Υπάλληλοι πληροφόρησης 
πελατών - 0% 0% 3% 0% 4% 0% 2% 2% 

512 Μάγειροι - 4% 0% 2% 3% 0% 0% 2% 1% 
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Άθροισμα από 2011 Επίπεδο εκπαίδευσης 

723 Μηχανικοί και επισκευαστές 
μηχανημάτων - 4% 0% 2% 2% 0% 0% 2% 1% 
523 Ταμίες και υπάλληλοι 
έκδοσης εισιτηρίων - 0% 0% 3% 0% 0% 0% 2% 1% 
933 Εργάτες μεταφορών και 
αποθήκης - 10% 20% 3% 0% 0% 0% 2% 3% 
832 Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών 
φορτηγών και μοτοσικλετών - 2% 0% 0% 5% 1% 0% 2% 1% 
432 Υπάλληλοι καταγραφής 
υλικών και υπηρεσιών 
μεταφορών - 2% 0% 1% 4% 1% 0% 2% 1% 

Υπόλοιπο  - 43% 14% 13% 16% 35% 100% 14% 25% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο - 3.140 2.350 14.407 5.739 16.682 187 20.146 42.505 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

Πίνακας 44 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στο 
κλάδο Μεταφορά επιβατικού κοινού και ενοικίασης μηχανοκίνητων οχημάτων,  2014* 

Άθροισμα από 2014 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 

Άθροισμα 
315 Ελεγκτές και τεχνικοί 
πλοίων και αεροσκαφών - 0% 3% 5% 22% 34% 30% 13% 21% 
411 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων - 0% 0% 14% 10% 4% 0% 12% 7% 
422 Υπάλληλοι 
πληροφόρησης πελατών - 0% 0% 11% 8% 6% 0% 10% 7% 
511 Ταξιδιωτικοί συνοδοί, 
εισπράκτορες και ξεναγοί - 0% 3% 6% 13% 5% 0% 9% 6% 
835 Ναυτικοί - πλήρωμα 
καταστρώματος και 
ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα - 30% 30% 11% 3% 2% 0% 7% 8% 
331 Επαγγελματίες του 
χρηματοοικονομικού και 
μαθηματικού κλάδου - 0% 0% 0% 11% 1% 0% 5% 3% 
311 Τεχνολόγοι επιστημών 
φυσικής και μηχανικής - 0% 0% 0% 10% 1% 0% 4% 2% 
833 Οδηγοί φορτηγών και 
λεωφορείων - 5% 4% 7% 1% 1% 0% 4% 3% 
432 Υπάλληλοι 
καταγραφής υλικών και 
υπηρεσιών μεταφορών - 0% 2% 4% 2% 1% 0% 4% 2% 
412 Γραμματείς (γενικών 
καθηκόντων) - 0% 0% 1% 7% 3% 0% 3% 3% 
832 Οδηγοί αυτοκινήτων, 
μικρών φορτηγών και 
μοτοσικλετών - 0% 0% 5% 0% 0% 0% 3% 1% 
143 Διευθυντές άλλων 
υπηρεσιών - 0% 0% 5% 0% 2% 0% 3% 2% 
441 Άλλοι υπάλληλοι 
γραφείου - 0% 0% 4% 0% 1% 0% 2% 2% 

723 Μηχανικοί και - 0% 10% 0% 5% 1% 70% 2% 3% 
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Άθροισμα από 2014 Επίπεδο εκπαίδευσης 

επισκευαστές 
μηχανημάτων 
741 Εγκαταστάτες και 
επισκευαστές 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού - 0% 1% 0% 5% 1% 0% 2% 2% 
931 Εργάτες ορυχείων και 
κατασκευών - 0% 0% 4% 0% 0% 0% 2% 1% 
541 Απασχολούμενοι στην 
παροχή υπηρεσιών 
προστασίας - 24% 5% 4% 0% 0% 0% 2% 2% 

Υπόλοιπο   40% 42% 19% 2% 37% 0% 12% 25% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο - 1.186 2.597 8.549 6.451 13.534 309 15.001 32.627 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

Σε επίπεδο μονοψήφιας πλέον ανάλυσης των βασικών επαγγελματικών κατηγοριών, όπως 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, προκύπτει ότι η πολυπληθέστερη κατηγορία στον 

κλάδο των Ξενοδοχείων είναι η 5 - Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 

καταστήματα και υπαίθριες αγορές (59% το 2011 και 63% το 2014), ενώ στη Μεταφορά 

επιβατικού κοινού, ένα μεγάλο ποσοστό (34% το 2014 από 40% το 2011) είναι Υπάλληλοι 

γραφείου. Τα τεχνικά επαγγέλματα στις βαθμίδες 3+4 καλύπτουν συνολικά το 2014 το 44% του 

συνόλου των επαγγελμάτων στις κατηγορίες 3  - Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες 

συναφή επαγγέλματα, 7 – Ειδικευμένοι τεχνίτες και 8 – Χειριστές, έχοντας αυξηθεί κατά 10 

ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2011.  

Πίνακας 45. Κατανομή εργαζομένων βασικών επαγγελματικών κατηγοριών μονοψήφιας επαγγελματικής 
κατηγορίας στις εκπαιδευτικές βαθμίδες 3+4 στους κύριους τομείς της αλυσίδας τροφίμων (σύνολο 

εργαζομένων) 
ΚΛΑΔΟΙ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2014 2011 2014 2011

(1) Μέλη των βουλευομένων σωμάτων ανώτερα 

διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα

4% 3% 10% 20%

(2) Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, 

καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα
0% 1% 1% 1%

(3) Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες 

συναφή επαγγέλματα
23% 14% 1% 1%

(4) Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα
34% 40% 11% 9%

(5) Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών 

και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες 

αγορές

14% 19% 63% 59%

(6) Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, 

δασοκόμοι και αλιείς
0% 0% 0% 0%

(7) Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 

τεχνικά επαγγέλματα
5% 5% 1% 1%

(8) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 

και συναρμολογητές (μονταδόροι)

16% 15% 3% 1%

(9) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 

μικροεπαγγελματίες
3% 3% 9% 9%

Μεταφορά 

επιβατικού κοινού

Ξενοδοχεία, εστίαση και 

ταξιδιωτικά γραφεία

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 
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Με βάση την παραπάνω ανάλυση και λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των επαγγελμάτων 

αλλά και την εξέλιξη του αριθμού των απασχολουμένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης στους 

κλάδους Ξενοδοχεία, εστίαση και ταξιδιωτικά γραφεία και Μεταφορά επιβατικού κοινού και 

ενοικίασης μηχανοκίνητων οχημάτων την περίοδο 2011-2014, θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια 

η καταγραφή των ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ και των ΕΠΑ.Σ.(ΟΑΕΔ και ΟΤΕΚ) που παρουσιάζουν κάποιο 

βαθμό συσχέτισης με τις επαγγελματικές ειδικότητες που παρουσιάζουν το 2014 την υψηλότερη 

συγκέντρωση εργαζομένων και έχουν άμεση συσχέτιση με την φύση του κλάδου.  

1. Σχετικά με το κλάδο των Ξενοδοχείων, εστιατορίων και ταξιδιωτικών γραφείων: 

Αρχικώς, εξετάζοντας το πολυπληθέστερο επάγγελμα του κλάδου δηλαδή οι εργαζόμενοι ως 

Σερβιτόροι, εν γένει η ειδικότητα των Ι.Ε.Κ. που σχετίζεται περισσότερο με τις δραστηριότητες του 

επαγγέλματος είναι κυρίως του ειδικού ξενοδοχειακών υπηρεσιών και τροφοδοσίας. Η αντίστοιχη 

ειδικότητα στην περίπτωση των ΕΠΑ.Σ. είναι των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

Σχετικά με τις δραστηριότητες των εργαζομένων ως Μάγειροι οι ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. και των 

ΕΠΑ.Σ. (ΟΑΕΔ και ΟΤΕΚ) που σχετίζονται είναι του τεχνικού μαγειρικής τέχνης και της μαγειρικής 

τέχνης αντίστοιχα. 

Οι ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. που συνάδουν με την επαγγελματική κατηγορία των 

Διευθυντών ξενοδοχείων και εστιατορίων είναι οι: 

 διοικητικό και οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων 

 ειδικός ξενοδοχειακών υπηρεσιών και τροφοδοσίας 

και αντίστοιχα για τα ΕΠΑ.Σ. είναι υπαλλήλων διοικητικών καθηκόντων καθώς και η ειδικότητα 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.  

Η τέταρτη πιο πολυπληθής ομάδα στο συγκεκριμένο κλάδο αποτελείται από τους εργαζόμενους 

ως Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών με τις αντίστοιχες ειδικότητες που παρέχονται από τα 

προγράμματα σπουδών των Ι.Ε.Κ. να είναι: 

 υπάλληλος τουριστικός γραφείου 

 ειδικός τουριστικός πρακτορείου 

και στη περίπτωση των ΕΠΑ.Σ. των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

Επίσης, οι δραστηριότητες συναφείς με την Βοήθεια παρασκευής τροφίμων καλύπτονται κυρίως 

από τις παρακάτω ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. : 

 ειδικός ξενοδοχειακών υπηρεσιών και τροφοδοσίας 

 υπεύθυνος μονάδας συστηματοποιημένου επισιτισμού(catering) 

 με ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ως αντίστοιχη ειδικότητα των ΕΠΑ.Σ. καθώς και τεχνολογίας και 

ελέγχου τροφίμων από ΕΠΑ.Λ. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.  
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Τέλος, σχετικά με τους εργαζόμενους ως Διευθυντές άλλων υπηρεσιών οι σχετικές ειδικότητες 

των Ι.Ε.Κ. είναι: 

 διοικητικό και οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων 

 ειδικός ξενοδοχειακών υπηρεσιών και τροφοδοσίας 

με τις αντίστοιχες ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ να είναι υπάλληλος διοικητικών καθηκόντων 

καθώς και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που προσφέρεται επίσης και από τα ΕΠΑ.Σ. ΟΤΕΚ. 

 

2. Αναφορικά με το κλάδο της Μεταφοράς επιβατικού κοινού και ενοικίασης μηχανοκίνητων 

οχημάτων: 

Σχετικά με τους επαγγελματίες ως Ελεγκτές και τεχνικοί πλοίων και αεροσκαφών, δηλαδή την 

πολυπληθέστερη επαγγελματική ομάδα το 2014, οι ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. που συνάδουν με αυτή 

την επαγγελματική κατηγορία είναι οι κάτωθι: 

 τεχνικός οργάνων μέτρησης, 

 τεχνικός συναρμολόγησης ηλεκτρονικών μικροσυσκευών, 

 τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας, 

 τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού, 

 τεχνικός μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής, 

 τεχνικός θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, 

 τεχνικός μεταλλικών επιφανειών, και 

 τεχνικός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 

ενώ οι αντίστοιχες ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. είναι οι ακόλουθες: 

 τεχνικός ηλεκτρονικών συσκευών, εγκαταστάσεων και υπολογιστικών μονάδων, 

 εγκαταστάτης ψυκτικών και κλιματιστικών έργων, 

 τεχνίτης μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου, 

 τεχνίτης θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, 

 τεχνίτης μεταλλικών κατασκευών, 

 τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας, και 

 τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών. 

Για τη δεύτερη πιο πολυπληθή ομάδα εργαζομένων στο κλάδο δηλαδή τους εργαζόμενους ως 

Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων η ειδικότητα των Ι.Ε.Κ που βρίσκεται πιο κοντά στις 

δραστηριότητες των συγκεκριμένων εργαζομένων αφορά το διοικητικό και οικονομικό στέλεχος 

επιχειρήσεων, ενώ στην περίπτωση των ΕΠΑ.Σ. είναι η ειδικότητα των υπαλλήλων διοικητικών 

καθηκόντων.   
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Αναφορικά με τους εργαζόμενους ως Ταξιδιωτικοί συνοδοί, εισπράκτορες και συνοδοί οι 

ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των συγκεκριμένων επαγγελμάτων 

είναι: 

 ο υπάλληλος τουριστικού γραφείου, 

 ο ειδικός τουριστικού πρακτορείου, και 

 ο τουριστικός συνοδός, 

με την ειδικότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ως αντίστοιχη των ΕΠΑ.Σ.. 

Επίσης οι Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου σχετίζονται με τις 

ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.: 

 ο ειδικός μηχανογραφημένου λογιστηρίου, 

 ο ειδικός φοροτεχνικός γραφείου, και 

 το διοικητικό και οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων 

ενώ η αντίστοιχη ειδικότητα των ΕΠΑ.Σ. είναι των υπαλλήλων οικονομικών καθηκόντων.  

Επιπλέον οι ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των Υπάλληλων 

καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών οι οποίες είναι: 

 διοικητικό και οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων, και 

 ειδικός φοροτεχνικού γραφείου, 

και αντίστοιχων των ΕΠΑ.Σ. είναι η ειδικότητα του υπαλλήλου οικονομικών καθηκόντων.  

Επιπλέον, οι Γραμματείς γενικών καθηκόντων σχετίζονται με την ειδικότητα του διοικητικού και 

οικονομικού στελέχους επιχειρήσεων στην περίπτωση των Ι.Ε.Κ. και με την ειδικότητα του 

υπαλλήλου διοικητικών καθηκόντων στην περίπτωση των ΕΠΑ.Σ. 

Επιπλέον, στην επαγγελματική κατηγορία που αφορά του εργαζόμενους ως Άλλοι υπάλληλοι 

γραφείου οι πιο στενά σχετιζόμενες δραστηριότητες που προσφέρονται από τα Ι.Ε.Κ. αφορούν 

τους γραμματείς διεύθυνσης και αντίστοιχα από τα ΕΠΑ.Σ. οι υπάλληλοι διοικητικών καθηκόντων. 

Αντίθετα, οι δραστηριότητες των εργαζομένων ως Μηχανικοί και επισκευαστές μηχανημάτων 

καλύπτονται από ένα ευρύτερο φάσμα ειδικοτήτων που προσφέρονται από τα Ι.Ε.Κ. και 

παρακάτω παρουσιάζονται κυρίως τα πλησιέστερα στους υπό μελέτη κλάδους όπως: 

 τεχνικός Η/Υ και ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου 

 τεχνικός συναρμολόγησης ηλεκτρονικών μικροσυσκευών  

 τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού 

 τεχνικός αυτοκινήτων οχημάτων 

 τεχνικός μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής 

 τεχνικός μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών 

 τεχνικός θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων  

 τεχνικός ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων οχημάτων  
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 τεχνικός ανελκυστήρων 

 τεχνικός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

 τεχνικός ηλεκτρολόγος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

με τις αντίστοιχες ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. να είναι τεχνιτών ηλεκτρονικών συσκευών, 

εγκαταστάσεων και υπολογιστικών μονάδων, επίσης εγκαταστατών ψυκτικών και κλιματιστικών 

έργων, ακόμη τεχνιτών μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου, επιπλέον,  τεχνικοί θερμικών και 

υδραυλικών εγκαταστάσεων, τεχνιτών ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου καθώς και 

τεχνιτών ηλεκτρολογικών εργασιών.   

 Οι  εργαζόμενοι ως Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οι ειδικότητες 

των Ι.Ε.Κ. που σχετίζονται με αυτή την επαγγελματική κατηγορία είναι: 

 ο τεχνικός συναρμολόγησης ηλεκτρονικών μικροσυσκευών, και 

 ο τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας. 

ενώ η αντίστοιχη ειδικότητα των ΕΠΑ.Σ. που σχετίζεται με τους εγκαταστάτες και επισκευαστές 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού είναι των τεχνιτών ηλεκτρονικών συσκευών, εγκαταστάσεων και 

υπολογιστικών μονάδων. 

Επιπλέον, σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες των Υπαλλήλων πληροφόρησης 

πελατών καθώς και οι Διευθυντές άλλων υπηρεσιών οι συγκεκριμένες επαγγελματικές 

κατηγορίες έχουν καλυφθεί από την προηγούμενη ενότητα (ενότητα που αναφέρεται στο κλάδο 

Ξενοδοχεία, εστιατόρια και ταξιδιωτικά γραφεία στις αντίστοιχες περιπτώσεις. 
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3.8 Διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων και μεταφορές 

 

3.8.1 Η σημασία του κλάδου στην εγχώρια αναπτυξιακή προοπτική 

Ο ακριβής ορισμός των οικονομικών δραστηριοτήτων στον κλάδο των logistics αναφέρεται σε 

ένα σύνολο δραστηριοτήτων οι οποίες αφορούν στη συνολική διαχείριση του εφοδιασμού μίας 

επιχείρησης ή μίας αγοράς και περιλαμβάνει επιμέρους δραστηριότητες όπως η μεταφορά 

πρώτων υλών και τελικών εμπορευμάτων, η αποθήκευσή τους, η διαχείριση των αποθεμάτων, 

ο συντονισμός των δρομολογίων και ο έλεγχος της διανομής των τελικών προϊόντων. 

Τα logistics μπορούν να οριστούν ως η διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου μίας 

αποτελεσματικής και οικονομικής ροής και αποθήκευσης των πρώτων υλών, των 

ημικατεργασμένων αποθεμάτων, των έτοιμων προϊόντων και της σχετικής πληροφορίας από το 

σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης, με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων τω 

πελατών. Σύμφωνα με έναν εναλλακτικό, σύγχρονο ορισμό, η δραστηριότητα των logistics 

συνίσταται στη μεταφορά των εμπορευμάτων από το σημείο παραγωγής τους στον κατάλληλο 

τόπο, στην κατάλληλη μορφή, την κατάλληλη χρονική στιγμή και με το κατάλληλο κόστος2122.  

Στο μεγαλύτερό τους μέρος, οι υπηρεσίες οι οποίες περιέχονται στα logistics λαμβάνουν χώρα 

στο εσωτερικό κάθε είδους επιχειρήσεων (εμπορικών, βιομηχανικών και επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών), δεν αποτελούν δηλαδή κάποιον ιδιαίτερο κλάδο της οικονομίας και δεν 

καταγράφονται ως τέτοιος στις επίσημες στατιστικές. Αποτελούν δηλαδή μία οριζόντια μορφή 

                                                        
21 ΚΕΠΕ. 2014. Το αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020: Προβλέψεις, προϋποθέσεις ανάπτυξης και μηχανισμοί 

χρηματοδότησης 

22 ΣΕΒ. 2013. Έκθεση για μεταβολές σε επαγγέλματα και ειδικότητες και σε δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού στον 

τομέα της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

οδικές 
μεταφορές 

εμπορευμάτων  
το 46% της 
ΑΠΑ του 
κλάδου 

7,7 εκ. ευρώ  
μέσης 

προστιθέμενης 
αξίας ετησίως 

στις αεροπορικές 
μεταφορές  

8 δις. 
κύκλος 

εργασιών 
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δραστηριότητας η οποία έχει εφαρμογή σε κάθε έναν μεμονωμένο κλάδο και όχι κάποια 

ξεχωριστή μορφή δραστηριότητας η οποία ασκείται από συγκεκριμένες επιχειρήσεις που 

διαθέτουν τη σχετική ειδίκευση. 

Η επίδραση της τεχνολογίας στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του κλάδου σχετίζεται 

προφανώς με μία ποικιλία τεχνολογικών εφαρμογών και καινοτομιών, από ειδικά προγράμματα 

λογισμικού για τη διαχείριση των αποθεμάτων και τον έλεγχο των παραγγελιών μέχρι την 

κατασκευή και χρήση σύγχρονων και ταχύτατων μέσων μεταφοράς. Η επίδραση αυτή 

περιλαμβάνει, με άλλα λόγια, και τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες βρίσκονται πέραν του ελέγχου 

των εταιρειών ή των επαγγελματιών του κλάδου, όπως για παράδειγμα αυτές που συνδέονται με 

τις απαιτούμενες μεταφορικές ή τηλεπικοινωνιακές υποδομές. 

Η βασική στρατηγική στον τομέα των μεταφορών κατά την περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με τις 

προτεραιότητες του ΣΕΣ 2014-2020 και των κοινοτικών πολιτικών (Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές 

και Ευρώπη 2020) είναι η αποτελεσματική λειτουργία ενός επαρκώς διασυνδεδεμένου (με 

περιφερειακά, Διευρωπαϊκά και Μεσογειακά δίκτυα) εθνικού μεταφορικού συστήματος για την 

έξυπνη, διατηρήσιμη και κοινωνικά συνεκτική ανάπτυξη της χώρας.  

Η προστιθέμενη αξία των logistics αφορά συνοπτικά τους παρακάτω κλάδους  

 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων 

 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 

 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 

 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 

 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

 Αποθήκευση 

 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 

 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

 Διακίνηση φορτίων 

 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

Οι επιχειρήσεις του κλάδου των logistics ανήλθαν σε 32.241, εκ των οποίων οι 22.911 ανήκαν 

στον υποκλάδο των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων, οι 5.236 στον υποκλάδο 52.29 και οι 

1.996 στις συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές δραστηριότητες. Ο συνολικός κύκλος εργασιών 

των επιχειρήσεων του κλάδου διαμορφώνεται σε 8,1 δισ. ευρώ. Οι αεροπορικές μεταφορές 

εμπορευμάτων, καθώς και οι συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές δραστηριότητες, 

αποτελούν τους υποκλάδους με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών ανά επιχείρηση23. 

Οι οδικές μεταφορές εμπορευμάτων αποτελούν τον μεγαλύτερο υποκλάδο των logistics στην 

ελληνική οικονομία, με την προστιθέμενη αξία τους να φτάνει τα 1.468 εκ. ευρώ, ποσό το οποίο 

αντιστοιχεί στο 46,1% της προστιθέμενης αξίας του κλάδου και στο 0,7% της συνολικής 

προστιθέμενης αξίας που παράγεται στην ελληνική οικονομία. Οι λοιπές υποστηρικτικές 

                                                        
23 Στοιχεία 2007 
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δραστηριότητες είναι ο δεύτερος κλάδος στην κλίμακα σπουδαιότητας συνεισφέροντας στο 

σύνολο σχεδόν μισό δισ. ευρώ, λίγο λιγότερο δηλαδή από το 1/6 της συνολικής προστιθέμενης 

αξίας του κλάδου. Οι συναφείς με τις μεταφορές δραστηριότητες, προσθέτουν από κοινού 786,6 

εκ. ευρώ προστιθέμενης αξίας, ήτοι σχεδόν το ¼ σε σχέση με τον κλάδο και το 0,4% σε σχέση με 

τη συνολική εθνική οικονομία.  

Σημαντική είναι και η συμβολή του κλάδου των θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών 

εμπορευμάτων, ο οποίος παράγει το 7,7% της συνολικής προστιθέμενης αξίας του κλάδου, ενώ 

μικρότερη είναι η σημασία υποκλάδων όπως η αποθήκευση και η διακίνηση φορτίων και σχεδόν 

μηδενική αυτή των υποκλάδων των αεροπορικών και των εσωτερικών πλωτών μεταφορών 

εμπορευμάτων. 

Σε σχέση με τη μέση προστιθέμενη αξία ανά επιχείρηση, η καλύτερη και με μεγάλη διαφορά 

επίδοση παρατηρείται στον κλάδο των συναφών προς τις αεροπορικές μεταφορές 

δραστηριοτήτων – τον κλάδο με την τρίτη μεγαλύτερη συμβολή στην προστιθέμενη αξία - όπου 

η κάθε επιχείρηση παράγει κατά μέσο όρο 7,7 εκ. ευρώ προστιθέμενης αξίας ετησίως. Υψηλή 

μέση προστιθέμενη αξία σε σχέση με τον μέσο όρο του κλάδου παρουσιάζουν και οι κλάδοι της 

αποθήκευσης, των συναφών με τις πλωτές μεταφορές δραστηριοτήτων και των θαλάσσιων και 

ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων. Αντιθέτως, η χαμηλότερη προστιθέμενη αξία ανά 

επιχείρηση, τη εξαιρέσει των εσωτερικών πλωτών μεταφορών οι οποίες στην Ελλάδα είναι ούτως 

ή άλλως σχεδόν ανύπαρκτες, παρατηρείται στον υποκλάδο των οδικών μεταφορών 

εμπορευμάτων, ο οποίος είναι κατά τα’ άλλα υπεύθυνος για το ήμισυ σχεδόν της συνολικής 

προστιθέμενης αξίας του κλάδου.  

Κυρίαρχος στόχος είναι η ενίσχυση της γεωπολιτικής και οικονομικής θέσης και εξωστρέφειας 

της χώρας ως πύλη εισόδου (gateway) και διαμετακομιστικός κόμβος (transshipment hub) 

διεθνών εμπορευματικών ροών στα Βαλκάνια και την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 

Ανατολικής Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη 

περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμων διατροπικών (ιδιαίτερα μεταξύ θαλασσίων, 

σιδηροδρομικών και οδικών μέσων) συστημάτων μεταφορών, με τη λειτουργία ολοκληρωμένων 

εφοδιαστικών πλατφορμών (logistics platforms) βασισμένες σε κύρια αστικά κέντρα, για τον 

συντονισμό και την προώθηση των εφοδιαστικών αλυσίδων με ανταγωνιστικό κόστος, σε 

σύγκριση με τις γειτονικές χώρες και χώρες της Βόρειας Ευρώπης.      

Το αεροδρόμιο της Αθήνας μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη ενός διεθνούς δια-τροπικού 

εμπορευματικού κόμβου στην Αττική, σε συνδυασμό με τον λιμένα Πειραιώς, ενώ ο 

εκσυγχρονισμός και η αύξηση της διαχειριστικής απόδοσης των περιφερειακών αεροδρομίων 

θα συμβάλλουν σε μια πιο ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και στην αποκέντρωση των 

εμπορευματικών ροών. 
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Σημαντική προϋπόθεση της επίτευξης των στόχων αποτελεί η ολοκληρωμένη πολύ-επίπεδη 

διακυβέρνηση των μεταφορικών δικτύων, για τον συντονισμό των επιμέρους πολιτικών, τη 

διακλαδική συνεργασία και τον ενιαίο ρυθμιστικό έλεγχο, οργάνωση και ποιοτική αξιολόγησή 

τους.   

 

3.8.2 Εξελίξεις στην αγορά εργασίας του κλάδου 

Οι κλάδοι οι οποίοι θα εξετασθούν στη συνέχεια ως προς τις εξελίξεις τους στην αγορά 

εργασίας περιλαμβάνουν τους εξής διψήφιους κλάδους κατά ΣΤΑΚΟΔ 2008: 

 Αποθήκευση και συναφείς δραστηριότητες (διψήφιος κλάδος 52) 

 Μεταφορές (ομαδοποίηση των τριψήφιων κλάδων 49.2 – Σιδηροδρομικές μεταφορές 

εμπορευμάτων, 49.4 – Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, 50.2 - Θαλάσσιες και 

ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων, 50.4- Εσωτερικές πλωτές μεταφορές 

εμπορευμάτων) 

Οι δύο τομείς που παρουσιάζονται συνιστούν τους βασικούς τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας 

και μεταφορών και αποτελούν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα με αρκετές όμως 

ανομοιογένειες. Για το λόγο αυτό δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω σύζευξη των τομέων αυτών 

μεταξύ τους και ως εκ τούτου παρουσιάζονται διακριτά ως προς τις εξελίξεις τους στην αγορά 

εργασίας και τα βασικά επαγγέλματα που περιλαμβάνουν, με βάση όμως την ταξινόμησή τους 

ως προς τις εκπαιδευτικές κατηγορίες λυκειακού και μεταλυκειακου επιπέδου που αποτελούν και 

το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

Οι βασικές εξελίξεις στο σύνολο των εξεταζόμενων κλάδων την περίοδο 2011-2014 σε σχέση με 

το επίπεδο εκπαίδευσης παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Αποθήκευση και συναφείς δραστηριότητες 

Το σύνολο των εργαζόμενων στον κλάδο της Αποθήκευσης για το 2014 έφτανε στα 29.613 

άτομα, έχοντας μειωθεί σημαντικά κατά 23% σε σχέση με το 2011. Από την κατανομή των 

εργαζόμενων στα επιμέρους επίπεδα εκπαίδευσης προκύπτει ότι  οι εργαζόμενοι απόφοιτοι  της 

δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 3 και 4 αντίστοιχα) μείωσαν 

την συμμετοχή τους στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου κατά 24% και 20% αντίστοιχα το 

2014 σε σχέση με το 2011. Προκύπτει όμως, ότι το ποσοστό τους στη συνολική κατανομή των 

εργαζόμενων του κλάδου  παρέμεινε ίδιο στο 46% το 2014 για τους αποφοίτους λυκειακής 

εκπαίδευσης και μεταβλήθηκε μόνο κατά 1% για τους απόφοιτους μεταλυκειακής εκπαίδευσης. 

Σημαντικό είναι επίσης ότι οι εργαζόμενοι στο δεύτερο επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

(επίπεδο 6), μηδενίστηκαν από συνολικά 263 το 2011. 
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Στον συγκεκριμένο κλάδο, οι απόφοιτοι λυκείου συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό στο 

σύνολο των εργαζομένων του κλάδου για το 2014 και ακολουθούν οι απόφοιτοι 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (επίπεδο 5), οι οποίοι συγκεντρώνουν 22% το 2014. 

 

Μεταφορές  

Το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο των Μεταφορών για τον 2014 έφτανε στα 36.225 

άτομα, έχοντας αυξηθεί  κατά 4% σε σχέση με το 2011. Από την κατανομή των εργαζόμενων στα 

επιμέρους επίπεδα εκπαίδευσης προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας 

λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης (επίπεδο 3 και 4 αντίστοιχα) αύξησαν την συμμετοχή 

τους στο σύνολο των εργαζόμενων του κλάδου κατά 5% και 12% αντίστοιχα σε σχέση με το 

2011. Ως εκ τούτου προκύπτει ότι το ποσοστό τους στη συνολική κατανομή των εργαζόμενων 

του κλάδου παρέμεινε στα ίδια ποσοστά 41% και 5% για το 2014. Ακόμα, οι εργαζόμενοι στο 

επίπεδο 6 αυξήθηκαν το 2014 σε 254. Στον συγκεκριμένο κλάδο οι απόφοιτοι λυκείου 

συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου και 

ακολουθούν οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (επίπεδο 5) συγκεντρώνοντας στη 

συνολική κατανομή 25%. Τα ποσοστά των εργαζομένων στους απόφοιτους κατώτερης 

εκπαίδευσης (επίπεδο 2) μειώθηκε κατά 43% το 2014 και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

αυξήθηκε σημαντικά κατά 154%  

Πίνακας 46. Αριθμός και κατανομή εργαζομένων στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Μεταφορών 

Αποθήκευση(52) Άθροισμα από 2014 Άθροισμα από 2011 Κατανομή 2014 Κατανομή 2011 

Σύνολο εργαζομένων ανά επίπεδο 
εκπαίδευσης 

29.613 38.946 100% 100% 

0 0 74 0% 0% 

1 2.013 2.313 7% 6% 

2 3.443 4.515 12% 12% 

3 13.482 17.971 46% 46% 

4 4.087 5.170 14% 13% 

5 6.588 8.640 22% 22% 

6 0 263 0% 1% 

Μεταφορές (492,494,52,504,521) Άθροισμα από 2014 Άθροισμα από 2011 Κατανομή 2014 Κατανομή 2011 

Σύνολο εργαζομένων ανά επίπεδο 
εκπαίδευσης 

36.225 34.669 100% 100% 

0 0 116 0% 0% 

1 5.264 6.617 15% 19% 

2 4.830 8.480 13% 24% 

3 15.016  14.250 41% 41% 

4 1.896 1.690 5% 5% 

5 8.965 3.516 25% 10% 

6 254 0 1% 0% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 
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Οι βασικές εξελίξεις στο σύνολο των εξεταζόμενων κλάδων Αποθήκευσης και συναφών 

δραστηριοτήτων και Μεταφορών σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης και τις επαγγελματικές 

κατηγορίες κατά ΣΤΕΠ 2008 κάθε κλάδου σε τριψήφιο επίπεδο ανάλυσης, παρουσιάζονται 

παρακάτω, σε διαφορετικούw πίνακες για τα έτη 2011 και 2014. 

 

 Αποθήκευση και συναφείς δραστηριότητες 

Σε επίπεδο επαγγελματικών κατηγοριών τριψήφιας ανάλυσης στον κλάδο Αποθήκευσης το 2014, 

προκύπτει ότι για το σύνολο των εργαζομένων (γενικό άθροισμα), το 14% των εργαζομένων του 

κλάδου είναι Οδηγοί φορτηγών λεωφορείων, ενώ ένα 12% Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και 

υπηρεσιών μεταφορών, η δεύτερη μεγαλύτερη επαγγελματική κατηγορία. Συνολικά, τα 10 πρώτα 

επαγγέλματα τριψήφιας ανάλυσης κατά ΣΤΕΠ συγκροτούν το 73% των εργαζομένων 

επαγγελματιών του συγκεκριμένου κλάδου. 

Τα αποτελέσματα δεν διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς την κατανομή των επαγγελματιών 

του κλάδου με βάση τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης μελέτης, ήτοι 

του αθροίσματος των εργαζομένων των βαθμίδων δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης. Οι υπάλληλοι γενικών καθηκόντων καταλαμβάνουν την 3η θέση σε σχέση με το 

2011 όπου κατείχαν την 1η. Οι οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων ανέρχονται στην 1η θέση από 

την 2η το 2011. Οι πρώτες δέκα επαγγελματικές ομάδες, δηλαδή οι Οδηγοί φορτηγών και 

λεωφορείων (15%), οι Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών (11%), οι 

υπάλληλοι  γενικών καθηκόντων(9%), οι Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 

μικροεπαγγελματίες (8%), οι χειριστές κινητού εξοπλισμού (8%), οι επαγγελματίες του 

χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου (8%), οι εργάτες μεταφορών και 

αποθήκευσης(7%), οι Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών (6%), οι 

Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς (5%) και οι Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης 

εισιτηρίων(3%)   συγκροτούν το 80% του συνόλου των επαγγελμάτων στην από κοινού βαθμίδα 

3 και 4. 

Σε σχέση με το 2011, οι κατανομές των επαγγελμάτων διαφοροποιούνται ελαφρά ανά 

επάγγελμα στην από κοινού βαθμίδα 3+4, όπως άλλωστε και στο γενικό άθροισμα των 

εργαζομένων του κλάδου. Το 2011, οι υπάλληλοι γενικών καθηκόντων συγκέντρωσαν ένα 

μεγαλύτερο ποσοστό επαγγελματιών στην κοινή κατηγορία 3+4 (18%) σε σχέση με το 2014, ενώ 

δεύτεροι στη σχετική κατάταξη ήταν οι  οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων (12%) και πολύ κοντά 

οι υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών (10%). Συνολικά, οι 10 πρώτες 

επαγγελματικές κατηγορίες συγκέντρωσαν στην κατηγορία 3+4 μαζί το 76% του συνόλου των 

επαγγελμάτων. Επίσης ανάμεσα  στα πολυπληθέστερα επαγγέλματα, οι οδηγοί φορτηγών και 

λεωφορείων μειώνουν τη συμμέτοχη τους κατά 18% σε σχέση με το 2011,σε επίπεδο βασικής 

εκπαίδευσης (επίπεδο 1) και κατά 3% σε επίπεδο κατώτερης εκπαίδευσης (επίπεδο 2). Συνολικά, με 
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βάση το επίπεδο 3+4 οι παραπάνω υφίστανται σημαντική μείωση κατά 61% και οι υπάλληλοι 

καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφοράς κατά 14%. Επιπλέον, το αριθμητικό σύνολο για 

την επαγγελματική βαθμίδα 3+4 μαζί μειώνεται κατά 24% για το 2014. 

 

Πίνακας 47. Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στον 
κλάδο Αποθήκευσης και συναφών δραστηριοτήτων, 2011*

24
 

Άθροισμα από 2011  Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 

Άθροισμα 
411 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων 

0% 0% 0% 19% 14% 2% 0% 18% 11% 

833 Οδηγοί φορτηγών και 
λεωφορείων 

0% 38% 32% 13% 6% 2% 0% 12% 13% 

432 Υπάλληλοι καταγραφής 
υλικών και υπηρεσιών 
μεταφορών 

0% 0% 0% 10% 11% 4% 0% 10% 7% 

333 Πράκτορες παροχής 
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις 

0% 0% 0% 10% 1% 9% 0% 8% 7% 

832 Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών 
φορτηγών και μοτοσικλετών 

0% 12% 6% 8% 2% 0% 0% 7% 6% 

431 Υπάλληλοι λογιστηρίου και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

0% 0% 0% 4% 9% 3% 0% 5% 4% 

933 Εργάτες μεταφορών και 
αποθήκης 

100% 29% 31% 5% 5% 3% 0% 5% 9% 

741 Εγκαταστάτες και 
επισκευαστές ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού 

0% 0% 2% 4% 5% 0% 0% 4% 3% 

421 Ταμίες, ταμειολογιστές και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

0% 0% 0% 4% 4% 3% 0% 4% 3% 

834 Χειριστές κινητού εξοπλισμού 0% 5% 6% 4% 0% 1% 0% 3% 3% 

422 Υπάλληλοι πληροφόρησης 
πελατών 

0% 0% 6% 3% 3% 4% 0% 3% 3% 

511 Ταξιδιωτικοί συνοδοί, 
εισπράκτορες και ξεναγοί 

0% 0% 0% 1% 7% 0% 0% 2% 1% 

441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 0% 0% 0% 2% 2% 1% 0% 2% 2% 

132 Διευθυντές μεταποίησης, 
εξόρυξης, κατασκευών και 
διανομής 

0% 0% 3% 3% 0% 2% 100% 2% 3% 

241 Επαγγελματίες του 
χρηματοοικονομικού τομέα 

0% 0% 0% 0% 8% 11% 0% 2% 4% 

334 Γραμματείς διοίκησης και 
ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς 

0% 0% 0% 1% 3% 0% 0% 2% 1% 

Υπόλοιπο 0% 16% 14% 9% 20% 55% 0% 11% 20% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο 74 2.314 4.515 17.971 5.170 8.640 263 23.141 38.946 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

                                                        
24 Τα αθροίσματα είναι ταξινομημένα με βάση τη στήλη 3+4 και φθάνουν μέχρι τα επαγγέλματα τα οποία αθροίζουν στο 

1% του συνόλου της στήλης 3+4, για πάνω από 300 εργαζόμενους. Αν το ποσοστό είναι πάνω από 1%, αλλά κάτω από 

300 εργαζόμενους, τότε η ταξινόμηση σταματάει στο αντίστοιχο ποσοστό που αντιστοιχεί σε σύνολο εργαζομένων άνω 

των 300. 
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Πίνακας 48. Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στον 
κλάδο Αποθήκευσης & συναφών δραστηριοτήτων, 2014* 

Άθροισμα από 2014  Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 

Άθροισμα 
833 Οδηγοί φορτηγών και 
λεωφορείων 

- 20% 29% 15% 16% 2% - 15% 14% 

432 Υπάλληλοι καταγραφής 
υλικών και υπηρεσιών 
μεταφορών 

- 0% 14% 13% 5% 14% - 11% 12% 

411 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων 

- 0% 0% 10% 6% 8% - 9% 7% 

962 Άλλοι ανειδίκευτοι 
εργάτες, χειρώνακτες και 
μικροεπαγγελματίες 

- 0% 10% 8% 5% 13% - 8% 9% 

834 Χειριστές κινητού 
εξοπλισμού 

- 9% 9% 10% 4% 0% - 8% 7% 

331 Επαγγελματίες του 
χρηματοοικονομικού και 
μαθηματικού κλάδου 

- 0% 0% 8% 9% 0% - 8% 5% 

933 Εργάτες μεταφορών και 
αποθήκης 

- 39% 3% 8% 4% 0% - 7% 7% 

832 Οδηγοί αυτοκινήτων, 
μικρών φορτηγών και 
μοτοσικλετών 

- 0% 13% 6% 3% 0% - 6% 5% 

334 Γραμματείς διοίκησης 
και ειδικευμένοι(-ες) 
γραμματείς 

- 0% 3% 0% 21% 3% - 5% 4% 

523 Ταμίες και υπάλληλοι 
έκδοσης εισιτηρίων 

- 12% 0% 2% 5% 1% - 3% 3% 

143 Διευθυντές άλλων 
υπηρεσιών 

- 0% 0% 4% 0% 0% - 3% 2% 

441 Άλλοι υπάλληλοι 
γραφείου 

- 0% 0% 1% 5% 2% - 2% 1% 

522 Πωλητές σε 
καταστήματα 

- 0% 0% 3% 0% 0% - 2% 1% 

412 Γραμματείς (γενικών 
καθηκόντων) 

- 0% 0% 2% 3% 4% - 2% 2% 

422 Υπάλληλοι 
πληροφόρησης πελατών 

- 0% 0% 1% 4% 7% - 2% 3% 

241 Επαγγελματίες του 
χρηματοοικονομικού τομέα 

- 0% 0% 1% 7% 12% - 2% 4% 

Υπόλοιπο - 20% 19% 8% 3% 34% - 7% 14% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο 0 2.013 3.443 13.482 4.087 6.588 0 17.569 29.613 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 
 

 Μεταφορές  

Σε επίπεδο επαγγελματικών κατηγοριών τριψήφιας ανάλυσης στον κλάδο Μεταφορών το 2014, 

προκύπτει ότι για το σύνολο των εργαζομένων (γενικό άθροισμα), το 45% των εργαζομένων του 

κλάδου είναι Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων, ενώ ένα 14% Οδηγοί αυτοκίνητων, μικρών 
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φορτηγών  και μοτοσικλετών , η δεύτερη μεγαλύτερη επαγγελματική κατηγορία. Συνολικά, τα 4 

πρώτα επαγγέλματα τριψήφιας ανάλυσης κατά ΣΤΕΠ συγκροτούν το 66% των εργαζομένων 

επαγγελματιών του συγκεκριμένου κλάδου.  

Τα αποτελέσματα δεν διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς την κατανομή των επαγγελματιών 

του κλάδου με βάση τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης μελέτης, ήτοι 

του αθροίσματος των εργαζομένων των βαθμίδων δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης. Η πρώτη επαγγελματική κατηγορία, βάσει του συγκεκριμένου αθροίσματος 

(επίπεδα 3 και 4 μαζί) είναι και πάλι οι Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων, συγκεντρώνοντας το 

47% των επαγγελματιών του κλάδου. Ακολουθούν οι οδηγοί αυτοκινήτων μικρών φορτηγών και 

λεωφορείων(14%), οι υπάλληλοι λογιστηρίου και οι ασκούντες συναφή επαγγέλματα (6%) και 

υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών (5%). Οι τέσσερις αυτές 

επαγγελματικές κατηγορίες συγκεντρώνουν συνολικά στο επίπεδο εκπαίδευσης 3+4, το 72% του 

συνόλου των εργαζομένων του κλάδου. Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 2014 

εμφανίζονται επαγγέλματα που δεν είχαν ποσοστό συμμετοχής το 2011. Η πρώτη επαγγελματική 

κατηγορία με βάση το άθροισμα 3 και 4 είναι  οι υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα που συμμετέχουν με ποσοστό 6%, ακολουθούν οι υπάλληλοι καταγραφής υλικών 

και υπηρεσιών μεταφορών(5%), οι ελεγκτές και τεχνικοί πλοίων και αεροσκαφών(4%), οι 

μηχανοδηγοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα(4%), οι ναυτικοί – πλήρωμα καταστρώματος 

και ασκούντες συναφή επαγγέλματα(3%), οι μάγειροι(2%), μηχανικοί και επισκευαστές 

μηχανημάτων(2%) και οι άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες(2%). 

Σε σχέση με το έτερο έτος σύγκρισης, δηλ. το 2011 οι κατανομές των επαγγελμάτων δεν 

αλλάζουν επί της ουσίας. Οι διαφοροποιήσεις είναι μικρές ανά επάγγελμα στην από κοινού 

βαθμίδα 3+4, όπως άλλωστε και στο γενικό άθροισμα των εργαζομένων του κλάδου. Το 2011, οι 

τέσσερις πρώτες επαγγελματικές κατηγορίες καλύπτουν το 86% του συνόλου των 

επαγγελμάτων στην από κοινού βαθμίδα 3+4. Ακόμα, το σύνολο των Οδηγών φορτηγών και 

λεωφορείων κάλυπτε το 72% των επαγγελμάτων του κλάδου στα εκπαιδευτικά επίπεδα λυκειακής 

και μεταλυκειακής βαθμίδας , που είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο του 

2014. Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός ότι από το 2011 στο 2014, και οι τέσσερις πρώτες 

πολυπληθέστερες επαγγελματικές κατηγορίες στον κλάδο, επιπέδου λυκειακής και μεταλυκειακής 

βαθμίδας, καταγράφουν σημαντικές αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα και με βάση το άθροισμα 3 και 

4 μαζί, οι οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων παρουσιάζουν μείωση (60%), οι οδηγοί 

αυτοκινήτων μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών αυξάνονται κατά 66%, οι εργάτες μεταφορών 

και αποθήκευσης από 486 το 2011 εξαλείφονται εντελώς το 2014, ενώ οι υπάλληλοι γενικών 

καθηκόντων καταγράφουν άνοδο της τάξης 44%. Από τις πολυπληθέστερες ομάδες οι οδηγοί 

φορτηγών και λεωφορείων μειώθηκαν από το 2011 στο 2014 σε  επίπεδο λυκειακής εκπαίδευσης 

κατά  20%.Οι οδηγοί αυτοκινήτων μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών την αύξησαν κατά 51%, 
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ενώ οι υπάλληλοι γενικών καθηκόντων  την αύξησαν κατά 29%. Ακόμα, το αριθμητικό σύνολο 

για την επαγγελματική βαθμίδα 3+4 μαζί αυξάνεται κατά 6% για το 2014. 

Πίνακας 49. Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στον 
κλάδο Μεταφορών, 2011* 

Άθροισμα από 2011  Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 
Άθροισμα 

833 Οδηγοί φορτηγών 
και λεωφορείων 

100% 70% 74% 74% 57% 14% - 72% 66% 

832 Οδηγοί 
αυτοκινήτων, μικρών 
φορτηγών και 
μοτοσικλετών 

0% 13% 13% 10% 0% 4% - 9% 10% 

933 Εργάτες μεταφορών 
και αποθήκης 

0% 9% 4% 3% 0% 0% - 3% 4% 

411 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων 

0% 0% 0% 2% 5% 8% - 2% 2% 

Υπόλοιπο 0% 8% 9% 11% 38% 74% - 14% 18% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο 116 6.617 8.480 14.250 1.690 3.516 0 15.940 34.669 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

 

Πίνακας 19 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης στον 
κλάδο Μεταφορών, 2014* 

Άθροισμα από 2011  Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 
Άθροισμα 

833 Οδηγοί φορτηγών και 
λεωφορείων 

- 71% 68% 44% 69% 16% 0% 47% 45% 

832 Οδηγοί αυτοκινήτων, 
μικρών φορτηγών και 
μοτοσικλετών 

- 14% 15% 14% 11% 15% 0% 14% 14% 

431 Υπάλληλοι λογιστηρίου 
και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

- 0% 0% 7% 0% 0% 0% 6% 3% 

432 Υπάλληλοι καταγραφής 
υλικών και υπηρεσιών 
μεταφορών 

- 0% 0% 6% 0% 5% 0% 5% 4% 

315 Ελεγκτές και τεχνικοί 
πλοίων και αεροσκαφών 

- 2% 0% 4% 6% 28% 0% 4% 9% 

831 Μηχανοδηγοί και 
ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

- 3% 0% 4% 0% 0% 0% 4% 2% 

835 Ναυτικοί - πλήρωμα 
καταστρώματος και 
ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

- 5% 0% 2% 8% 3% 0% 3% 3% 

411 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων 

- 0% 0% 3% 0% 3% 0% 3% 2% 
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Άθροισμα από 2011  Επίπεδο εκπαίδευσης 

512 Μάγειροι - 0% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 1% 

723 Μηχανικοί και 
επισκευαστές μηχανημάτων 

- 0% 3% 3% 2% 4% 0% 2% 3% 

962 Άλλοι ανειδίκευτοι 
εργάτες, χειρώνακτες και 
μικροεπαγγελματίες 

- 0% 0% 3% 0% 0% 0% 2% 1% 

Υπόλοιπο 0% 8% 9% 11% 38% 74% - 14% 18% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο 116 6.617 8.480 14.250 1.690 3.516 0 15.940 34.669 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

 

Συνολικά, το πλήθος των εργαζομένων στις βασικές, μονοψήφιες επαγγελματικές κατηγορίες 

στις εκπαιδευτικές βαθμίδες 3+4 στις Μεταφορές, ανήκουν κατά πλειονότητα στην επαγγελματική 

κατηγορία 8 - Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπου συγκεντρώνουν 

συνολικά το 70% το 2014, ποσοστό που έχει όμως μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το 2011 (82%). 

Στην Αποθήκευση, ένα μεγάλο ποσοστό του συνόλου των εργαζομένων αποφοίτων λυκειακής 

και μεταλυκειακής εκπαιδευτικής βαθμίδας συγκεντρώνεται επίσης στην κατηγορία 8 (29% το 

2014), αλλά και, εκτός από την κατηγορία 4 – Υπάλληλοι (28% το 2014 έναντι 44% το 2011), και 

στην κατηγορία 3- Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (14% το 

2014). 

Πίνακας 50. Κατανομή εργαζομένων βασικών επαγγελματικών κατηγοριών μονοψήφιας επαγγελματικής 
κατηγορίας στις εκπαιδευτικές βαθμίδες 3+4 στους κύριους τομείς της Διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων 

και μεταφορών (σύνολο εργαζομένων) 

ΚΛΑΔΟΙ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2014 2011 2014 2011

(1) Μέλη των βουλευομένων σωμάτων ανώτερα 

διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα

3% 3% 0% 2%

(2) Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και 

συναφή επαγγέλματα
2% 2% 0% 0%

(3) Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα
14% 12% 4%

1%

(4) Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα
28% 44% 14% 5%

(5) Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές 

σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές
7% 5% 8%

2%

(6) Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και 

αλιείς
0% 0% 0% 0%

(7) Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 

επαγγέλματα
2% 6% 2%

4%

(8) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 

μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές 

(μονταδόροι)

29% 22% 70% 82%

(9) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 

μικροεπαγγελματίες
15% 6% 2% 5%

Αποθήκευση Μεταφορές

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 
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Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του αριθμού των απασχολούμενων ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

στο οικοσύστημα της Διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων και μεταφορών την περίοδο 2011-

2014, θα επιχειρηθεί στη συνέχεια η καταγραφή των ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. 

(Παράρτημα) που συνάδουν σε κάποιο βαθμό – καθώς η απόλυτη ταύτιση ζήτησης και 

προσφοράς ειδικοτήτων είναι δύσκολη – με τις επαγγελματικές ειδικότητες που παρουσίασαν το 

2014 την υψηλότερη συγκέντρωση εργαζομένων. 

Οι ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων καταγραφής 

υλικών και υπηρεσιών μεταφορών είναι οι κάτωθι: 

 διοικητικό και οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων 

 ειδικός φοροτεχνικού γραφείου, 

ενώ των ΕΠΑ.Σ. είναι η ειδικότητα του υπαλλήλου οικονομικών καθηκόντων. 

Σε σχέση με τους υπάλληλους γενικών καθηκόντων η μόνη ειδικότητα που συνάδει με αυτή την 

επαγγελματική κατηγορία είναι το διοικητικό και οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων στην 

περίπτωση των Ι.Ε.Κ. και η ειδικότητα των υπαλλήλων διοικητικών καθηκόντων στην περίπτωση 

των ΕΠΑ.Σ. 

Οι ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. που σχετίζονται με την ειδικότητα των χειριστών κινητού εξοπλισμού είναι: 

 τεχνικός αυτοκίνητων οχημάτων 

 τεχνικός μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών 

ενώ η ειδικότητα των ΕΠΑ.Σ. που σχετίζεται με την ειδικότητα των χειριστών κινητού εξοπλισμού 

είναι των τεχνιτών μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου και τεχνιτών αμαξωμάτων. 

Οι ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. που σχετίζονται με την ειδικότητα των επαγγελματιών του 

χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου είναι: 

 ο ειδικός μηχανογραφημένου λογιστηρίου, 

 ο ειδικός φοροτεχνικός γραφείου, και 

 το διοικητικό και οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων, 

ενώ η ειδικότητα των ΕΠΑ.Σ. που σχετίζεται με την ειδικότητα των επαγγελματιών του 

χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου είναι των υπαλλήλων οικονομικών καθηκόντων. 

Επιπλέον, οι γραμματείς διοίκησης και γραμματείς γενικών καθηκόντων σχετίζονται με την 

ειδικότητα του διοικητικού και οικονομικού στελέχους επιχειρήσεων στην περίπτωση των Ι.Ε.Κ. και 

με την ειδικότητα του υπαλλήλου διοικητικών καθηκόντων στην περίπτωση των ΕΠΑ.Σ 

Αναφορικά, με τους ταμίες και υπαλλήλους έκδοσης εισιτηρίων οι ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. που 

σχετίζονται με αυτή την επαγγελματική κατηγορία είναι : 

 ειδικός πωλήσεων 

  υπάλληλος τουριστικού γραφείου 
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και στην ειδικότητα ΕΠΑ.Σ σχετίζεται με τους υπαλλήλους οικονομικών καθηκόντων και των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

Ακόμα, η ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. που σχετίζεται με την ειδικότητα διευθυντές άλλων υπηρεσιών είναι 

διοικητικό και οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων , ενώ στην κατηγορία ΕΠΑ.Σ εντάσσεται στους 

υπαλλήλους διοικητικών καθηκόντων. 

Έπονται στη συνέχεια οι ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των πωλητών 

σε καταστήματα οι οποίες είναι οι κάτωθι : 

 Ειδικός εμπορίας - διαφήμισης και προώθησης προϊόντων(marketing) 

  Ειδικός πωλήσεων 

 Ειδικός εμπορικών επιχειρήσεων 

και στην ειδικότητα ΕΠΑ.Σ σχετίζεται με τους υπαλλήλους οικονομικών καθηκόντων. 

Εξάλλου, σε ότι αφορά τους υπαλλήλους πληροφόρησης πελατών, οι σχετιζόμενες ειδικότητες 

που παρέχουν τα προγράμματα σπουδών των Ι.Ε.Κ. είναι: 

 ο υπάλληλος τουριστικού γραφείου, και 

 ο ειδικός τουριστικού πρακτορείου, 

ενώ η αντίστοιχη ειδικότητα που προσφέρουν οι ΕΠΑ.Σ. είναι των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων 

Οι ειδικότητες των  Ι.Ε.Κ. που σχετίζονται με τους υπαλλήλους λογιστηρίου και ασκούντες 

συναφή επαγγέλματα είναι   : 

 ειδικός μηχανογραφημένου λογιστηρίου 

 ειδικός φοροτεχνικού γραφείου 

 διοικητικό και οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων 

και η αντιστοιχία με την ειδικότητα ΕΠΑ.Σ είναι υπάλληλος οικονομικών καθηκόντων 

Σχετικά με τους ελεγκτές και τεχνικούς πλοίων και αεροσκαφών η ειδικότητα Ι.Ε.Κ. που συνάδει με 

τις αρμοδιότητες τους είναι  τεχνικοί μηχανών θαλάσσης και σκαφών ενώ με των ΕΠΑ.Σ είναι  

αυτή των τεχνιτών μηχανών και συστημάτων αυτοκίνητου. 

Αναφορικά με την ειδικότητα του μάγειρα οι απαραίτητες δεξιότητες που προσφέρονται στα Ι.Ε.Κ. 

και στις ΕΠΑ.Σ. από τις ειδικότητες του τεχνικού μαγειρικής τέχνης και της μαγειρικής τέχνης 

αντίστοιχα. 

Επίσης, οι μηχανικοί και επισκευαστές μηχανημάτων σχετίζονται με τις ειδικότητες Ι.Ε.Κ. : 

 τεχνικός μηχανημάτων έργων 

 τεχνικός ανελκυστήρων  

 τεχνικός Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών 

και με τις ειδικότητες ΕΠΑ.Σ των τεχνιτών μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου και τεχνιτών 

ηλεκτρολογικών εργασιών αντίστοιχα 
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Κλείνοντας την παρούσα ενότητα, οι επαγγελματικές κατηγορίες η οποίες από τα διαθέσιμα 

στοιχεία δεν προέκυψε ότι σχετίζονται – σε κάποιο έστω βαθμό – με ειδικότητες που 

προσφέρονται από τα Ι.Ε.Κ. και τις ΕΠΑ.Σ. είναι η ειδικότητα των οδηγών φορτηγών και 

λεωφορείων, οι οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών και οι ναυτικοί και 

πλήρωμα καταστρώματος. 
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3.9 Κατασκευές – Δομικά Προϊόντα 

 

3.9.1 Η σημασία του κλάδου στην εγχώρια αναπτυξιακή προοπτική 

Ο κατασκευαστικός τομέας και τα δομικά υλικά είναι ένας παραδοσιακά σημαντικός τομέας της 

ελληνικής οικονομίας, του οποίου η ευρωστία, άρα και οι προοπτικές απασχόλησης σε αυτόν, 

εξαρτώνται από την ευρύτερη οικονομική άνθηση της οικονομίας. Ο κλάδος πέρα από την 

αυτόνομη συμβολή του στην κατασκευή κατοικιών κλπ. μπορεί να λειτουργήσει και 

υποστηρικτικά σε άλλους κλάδους, καθώς η ανάπτυξη π.χ. του τουρισμού ή της ενέργειας 

συνεπάγεται κατασκευαστική δραστηριότητα. Έτσι, τομείς με υψηλό αναπτυξιακό ενδιαφέρον, 

όπως η περιβαλλοντική βιομηχανία, η ενέργεια, η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας συνδέονται 

έμμεσα και με τον κλάδο των κατασκευών. Για το λόγο αυτό συμπεριλαμβάνεται στα 

οικοσυστήματα της παρούσας μελέτης, καθώς ακόμα και αν οι προοπτικές του αυτόνομα δεν 

θεωρούνται να είναι ευοίωνες τα επόμενα χρόνια, εντούτοις λόγω των σημαντικών συνεργειών 

που δημιουργεί στην οικονομία, αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά, σε όρους 

δραστηριότητας και απασχόλησης25.  

Πέραν τούτου, είναι ένας τομέας που προσφέρει σημαντικές θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα 

της ζήτησης εργασίας σε σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο, και ιδιαίτερα σε σχέση με ειδικότητες 

και επαγγελματικό προσανατολισμό τεχνικής κατεύθυνσης. Μάλιστα, από σχετικές έρευνες του 

ΙΟΒΕ26 αναφορικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο του τομέα επισημαίνεται ότι ο βασικός λόγος για 

τη δυσκολία εξεύρεσης υποψήφιου εργαζόμενου είναι ότι δεν πληροί τις προδιαγραφές για τη 

                                                        
25 IOBE. 2014. Έκθεση πρόβλεψης μεταβολών στον τομέα Κατασκευών και δομικών υλικών. ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

26 Ό. π. 

Στο 11% η 
συνολική 

επίδραση στην 
οικονομία 

8 δισεκ. ευρώ 
η 

προστιθέμενη 
αξία στην 
οικονομία 

290 χιλ. 
εργαζόμενοι 

στην ευρύτερη 
αλυσδία αξίας 

των 
Κατασκευών 
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θέση εργασίας, με ένα μικρό ποσοστό των επιχειρήσεων να δηλώνει ότι οι υποψήφιοι έχουν 

περισσότερα προσόντα από αυτά που απαιτεί η θέση εργασίας.  

Ο τομέας περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας της ελληνικής 

οικονομίας, και ως εκ τούτου, επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται από τις εξελίξεις στην οικονομία 

στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό. Η σημαντική άνθηση του τομέα την προηγούμενη 15ετία, 

ακολουθήθηκε από υποχώρηση εξαιτίας της κρίσης, η οποία και αποτυπώνεται ανάγλυφα στα 

βασικά οικονομικά μεγέθη του τομέα. Η μείωση της εγχώριας δραστηριότητας έχει προκαλέσει 

και την αύξηση των εξαγωγών, με αποτέλεσμα, ο εξαγωγικός προσανατολισμός να αποτελεί 

πλέον πυλώνα αντίδρασης στην ύφεση της οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς ωστόσο να 

παραβλέπεται η βαρύτητα που πρέπει να δίνεται στην εγχώρια ζήτηση, εξαιτίας και του 

συμβατικού χαρακτήρα του κύριου όγκου των δραστηριοτήτων της αλυσίδας αξίας. Η 

οικονομική κρίση έχει επηρεάσει το σύνολο της οικονομίας άλλωστε, με όλες σχεδόν τις 

επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς να αντιμετωπίζουν μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα 

επιβίωσης.  

Η σημασία και η βαρύτητα του κατασκευαστικού τομέα ως καθοριστικού αναπτυξιακού 

παράγοντα της χώρας είναι αδιαμφισβήτητη, όμως τα διαρθρωτικά προβλήματα που 

παρουσιάζει και η κρίση την οποία διέρχεται, καταδεικνύουν τη σημασία λήψης των κατάλληλων 

μέτρων που θα βοηθήσουν στην ανάκαμψή του και ως εκ τούτου και στη δυνατότητα 

απορρόφησης εργατικού δυναμικού. Οι νέες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο τομέας 

τα επόμενα έτη, είναι η διαδικασία οικονομικής ανασυγκρότησης, η εξαγωγική δυναμική και 

ευστάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, η ενεργειακή εξοικονόμηση, η ανάπτυξη 

της καινοτομίας, το ρυθμιστικό πλαίσιο κ.α., τα οποία εκτιμάται ότι αποτελούν θέματα που θα 

επηρεάσουν τον τομέα τα επόμενα έτη.  

 

3.9.2 Εξελίξεις στην αγορά εργασίας του κλάδου 

Ο τομέας των Κατασκευών και Δομικών Προϊόντων περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος 

δραστηριοτήτων στην ελληνική οικονομία. Η παρουσία του κατασκευαστικού τομέα εντοπίζεται 

στην εξόρυξη, την βιομηχανία, στον αμιγώς Κατασκευαστικό κλάδο, το εμπόριο αλλά και τις 

υπηρεσίες. Η καταγραφή των κλάδων που ανήκουν στον ευρύτερο τομέα των κατασκευών έχει 

στηριχτεί σε διεθνείς μελέτες27 που έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό για τον τομέα. H τελική 

λίστα με τους κλάδους του τομέα έχει προσαρμοστεί με βάση την ανάλυση του τομέα των 

Κατασκευών και Δομικών Προϊόντων καθώς και των Μεταλλικών Κατασκευών και Βιομηχανικού 

                                                        
27 FWC Sector Competitiveness Studies N°B1/ENTR/06/054 – Sustainable Competitiveness of the Construction Sector, 

ECORYS SCS Group 

UK Construction, An economic analysis of the sector, 2013, Department for Business, Innovation and Skills 

Study of the Construction Sector - Research report on skill needs, 2008, Methodological Centre for Vocational 

Education and Training 
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Εξοπλισμού που έγινε στο πλαίσιο του έργου «Έρευνα στις Επιχειρήσεις για την Πρόβλεψη των 

Μεταβολών στα Περιφερειακά Παραγωγικά Συστήματα και τις Τοπικές Αγορές Εργασίας» του 

ΣΕΒ, που υλοποιείται από το ΙΟΒΕ και το ΕΜΠ. 

Ο πυρήνας του τομέα αποτελείται από τον κλάδο των κατασκευών και των παραγόμενων 

δομικών προϊόντων και περιγράφεται από τους κλάδους 41-43 (Κατασκευές), σύμφωνα με τη 

Στατιστική ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής δραστηριότητας του 2008 (ΣΤΑΚΟΔ-2008, Nace, 

Rev.2).  

Οι βασικοί κλάδοι 41-43 αφορούν τον πυρήνα του τομέα των Κατασκευών, δηλαδή των άμεσων 

κλάδων που ανήκουν στον τομέα. Ωστόσο, περιφερειακά του τομέα δημιουργούνται ισχυρές 

συνέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια φυσική προέκταση του τομέα. Τέτοιοι 

κλάδοι είναι οι κλάδοι εξόρυξης (Κλάδοι 7-9), καθώς τα βασικά δομικά προϊόντα προέρχονται 

κυρίως από Α’ ύλες εξόρυξης (τσιμέντο, δομική άσβεστος, κονιάματα, αλουμίνιο κ.ά.), οι 

βιομηχανικοί κλάδοι του τομέα (23-25), ενώ στον τομέα ανήκει επίσης και ο κλάδος εμπορίας 

των δομικών προϊόντων, χονδρικής (Κλάδος 46 - Χονδρικό Εμπόριο) και λιανικής πώλησης 

(Κλάδος 47). Ταυτόχρονα, μια επιπλέον επέκταση του τομέα θα μπορούσε να θεωρηθεί ο 

κλάδος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (Κλάδος 68 - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας), αλλά και 

ο κλάδος 71 που αφορά αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών 

τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις.  

Έτσι, οι κλάδοι που ενσωματώνονται στον ευρύτερο τομέα των Κατασκευών παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα, και τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν στηρίζονται στην κλαδική αυτή 

διάρθρωση. 

Πίνακας 51. Κλάδοι Κατασκευαστικού Τομέα 

 ΣΤΑΚΟΔ Περιγραφή ΣΤΑΚΟΔ 

Εξόρυξη 7 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 
8 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 
9 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 

Βιομηχανία 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 
24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 

εξοπλισμού 
Κατασκευές 41 Κατασκευές κτηρίων 

42 Έργα πολιτικού μηχανικού 
43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 

Υπηρεσίες 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και 
αναλύσεις 

Στον κλάδο 25 δεν περιλαμβάνονται οι παρακάτω τρεις υποκλάδοι, οι οποίοι εκτιμάται ότι δεν ανήκουν στον ευρύτερο 
κατασκευαστικό τομέα: 

 25.3: Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση 
 25.4: Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών 
 25.7: Κατασκευή μαχαιροπήρουνων, εργαλείων και σιδηρικών 
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Συνολικά, το πλήθος των εργαζομένων στις βασικές, μονοψήφιες επαγγελματικές κατηγορίες 

στις εκπαιδευτικές βαθμίδες 3+4 στους κύριους τομείς του εξεταζόμενου οικοσυστήματος, είναι 

κατά πλειονότητα τεχνολογικής κατεύθυνσης, ιδιαίτερα στη Βιομηχανία και τις Κατασκευές. Στους 

δύο αυτούς τομείς, η επαγγελματική κατηγορία 7 - Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 

τεχνικά επαγγέλματα, αλλά και η 8 - Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 

συγκεντρώνουν συνολικά το 75% και 85% αντίστοιχα. Στην εξόρυξη, οι αντίστοιχες κατηγορίες 

συγκεντρώνουν επίσης μεγάλο ποσοστό (73% το 2014 από 65% το 2011), με την κατηγορία 8 να 

υπερτερεί σαφώς, ενώ στις Υπηρεσίες, ένα μεγάλο ποσοστό του συνόλου των εργαζομένων 

αποφοίτων λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαιδευτικής βαθμίδας συγκεντρώνεται, εκτός από την 

κατηγορία 4 – Υπάλληλοι, και στην κατηγορία 3- Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες 

συναφή επαγγέλματα (37% το 2014 από 44% το 2011). 

Πίνακας 52. Κατανομή εργαζομένων βασικών επαγγελματικών κατηγοριών μονοψήφιας επαγγελματικής 
κατηγορίας στις εκπαιδευτικές βαθμίδες 3+4 στους κύριους τομείς των Κατασκευών και δομικών προϊόντων 

(σύνολο εργαζομένων) 

ΚΛΑΔΟΙ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011

(1) Μέλη των βουλευομένων σωμάτων 

ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη 

του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα

0% 9% 4% 3% 3% 4% 0% 2%

(2) Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, 

καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα
0% 5% 0% 0% 0% 0% 8% 1%

(3) Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και 

ασκούντες συναφή επαγγέλματα
0% 0% 4% 7% 2% 2% 37% 44%

(4) Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες 

συναφή επαγγέλματα
7% 14% 8% 10% 3% 4% 45% 46%

(5) Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών 

και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες 

αγορές

0% 6% 3% 2% 1% 0% 0% 1%

(6) Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, 

δασοκόμοι και αλιείς
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

(7) Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες 

συναφή τεχνικά επαγγέλματα
31% 23% 55% 50% 75% 76% 7% 5%

(8) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 

εξοπλισμού και συναρμολογητές 

(μονταδόροι)

42% 42% 19% 23% 11% 7% 0% 0%

(9) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 

μικροεπαγγελματίες
21% 2% 8% 5% 5% 7% 3% 1%

ΥπηρεσίεςΕξόρυξη Βιομηχανία Κατασκευές

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΟΒΕ 

Στους παρακάτω πίνακες αναλύονται τα στοιχεία απασχόλησης, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, στο 

σύνολο του Κατασκευαστικού τομέα, αλλά και στους επιμέρους τομείς του, δηλαδή της 

εξόρυξης (κλάδοι 7-9), της βιομηχανίας του τομέα (κλάδοι 23-25), του αμιγώς κατασκευαστικού 

τομέα (κλάδοι 41-43), και των υπηρεσιών (κλάδος 71). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στους 

κλάδους που αναλύονται εντοπίζεται πληθώρα επαγγελμάτων, συνεπώς τα στοιχεία θα πρέπει 

να αξιολογηθούν αντίστοιχα. 

Στο σύνολο του τομέα των Κατασκευών η απασχόληση προσέγγισε το 2011 τα 400 χιλ. άτομα 

περίπου. Η βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας επηρέασε και τον κατασκευαστικό κλάδο, με 
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αποτέλεσμα η συνολική απασχόληση να μειωθεί στα 282 χιλ. άτομα σε όλους τους επιμέρους 

κλάδους του κατασκευαστικού τομέα. Στον ευρύτερο τομέα εντοπίζεται πληθώρα επαγγελμάτων 

από όλες σχεδόν τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Σημαντικό τμήμα της συνολικής απασχόλησης 

εντοπίζεται στην εκπαιδευτική βαθμίδα 3 (ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), με 31,3% το 2014 

της συνολικής απασχόλησης του τομέα, ενώ σε σχέση με το 2011 δεν καταγράφεται σημαντική 

μεταβολή. Στα ίδια επίπεδα το 2014 διαμορφώθηκε και το μερίδιο των απασχολουμένων με 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση (κατηγορία 5), με ποσοστό 31,4%, ενώ σε αυτή την κατηγορία 

καταγράφηκε σημαντική άνοδος μεταξύ των ετών 2011-2014. Η αύξηση στην κατηγορία αυτή 

συνοδεύτηκε με μείωση στο ποσοστό των απασχολουμένων στην εκπαιδευτική βαθμίδα 

1(βασική εκπαίδευση), με ποσοστό 16,3% έναντι 22,1%, αλλά και στην κατηγορία 2 από 16,7% σε 

13,9% το 2014. 

Πίνακας 53 – Αριθμός και κατανομή εργαζομένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης στον τομέα των Κατασκευών 

Τομέας Κατασκευών Αριθμός εργαζομένων Κατανομή 

Βαθμίδα εκπαίδευσης 2011 2014 2011 2014 

0 1.678 464 0,4% 0,2% 
1 87.658 46.054 22,1% 16,3% 
2 66.287 39.362 16,7% 13,9% 
3 125.662 88.432 31,7% 31,3% 
4 24.977 19.025 6,3% 6,7% 
5 88.563 88.887 22,3% 31,4% 
6 2.011 408 0,5% 0,1% 

Σύνολο εργαζομένων  396.836 282.633 100,0% 100,0% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΟΒΕ 

Σε σύγκριση με τη συνολική οικονομία δεν παρατηρούνται διαφορές στις κατηγορίες 3 και 5, 

καθώς και στο σύνολο της οικονομία παρατηρούνται ίδια ποσοστά, ενώ στην κατηγορία 

εκπαιδευτικής βαθμίδας 4, ο κλάδος εμφανίζει χαμηλότερο ποσοστό (6,7%) έναντι του συνόλου 

(9%). Αναλύοντας τα επιμέρους οικοσυστήματα του τομέα στους επόμενους πίνακες (Πίνακας 

54, Πίνακας 55, Πίνακας 56, Πίνακας 57), προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Στους 

κλάδους εξόρυξης (Πίνακας 54) το ποσοστό της απασχόλησης στην ανώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (επίπεδο 3), που αποτελεί και βασικό στοιχείο ανάλυσης, είναι στο 30,4%, δηλαδή 

σχεδόν το 1/3 των εργαζομένων στους κλάδους εξόρυξης είναι απόφοιτοι ανώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γενικό και επαγγελματικό λύκειο), με σχετική κάμψη σε σύγκριση 

με το 2011 (34,5%). Σε σύγκριση με το σύνολο του τομέα, εντοπίζεται μεγαλύτερο ποσοστό στην 

κατηγορία της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μη Πανεπιστημιακή (Επίπεδο 4), με ποσοστό 

11,2%, σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με το 2011 και ανώτερο του τομέα (6,7%). Τέλος, ένα 

σημαντικό ποσοστό 24,4% έχει βασική εκπαίδευση (επίπεδο 1), έναντι χαμηλότερου ποσοστού το 

2011 (20,2%). 
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Πίνακας 54 – Αριθμός και κατανομή εργαζομένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης στους κλάδους εξόρυξης 

Εξόρυξη (Κλάδοι 7-9) Αριθμός εργαζομένων Κατανομή 

Βαθμίδα εκπαίδευσης 2011 2014 2011 2014 

0   0,0% 0,0% 
1 1.268 1.686 20,2% 24,4% 
2 1.183 991 18,8% 14,3% 
3 2.171 2.102 34,5% 30,4% 
4 197 773 3,1% 11,2% 
5 1.471 1.362 23,4% 19,7% 
6   0,0% 0,0% 

Σύνολο εργαζομένων  6.290 6.915 100,0% 100,0% 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΟΒΕ 

Στο βιομηχανικό σκέλος του τομέα σημαντικό ποσοστό καταγράφεται στις κατηγορίες 3 και 4, 

δηλαδή ανώτερης δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχεδόν το 50% της 

συνολικής απασχόλησης του τομέα (41,3% + 8,5%), ενώ το μερίδιο αυτό δεν κατέγραψε 

σημαντική μεταβολή από το 2011. Άνοδος καταγράφεται στο μερίδιο των απασχολούμενων με 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση (επίπεδο 5), κατά 5 μονάδες περίπου, στο 176% το 2014, ενώ κάμψη 

καταγράφεται στους αποφοίτους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (επίπεδο 1). 

Πίνακας 55 – Αριθμός και κατανομή εργαζομένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης στους κλάδους βιομηχανίας 

Βιομηχανία (Κλάδοι 23-25) Αριθμός εργαζομένων Κατανομή 

Βαθμίδα εκπαίδευσης 2011 2014 2011 2014 

0 171 177 0,2% 0,3% 
1 16.876 9.888 21,1% 16,9% 
2 13.338 9.009 16,7% 15,4% 
3 32.760 24.152 41,0% 41,3% 
4 6.528 4.948 8,2% 8,5% 
5 10.170 10.256 12,7% 17,6% 
6 0 0 0,0% 0,0% 

Σύνολο εργαζομένων  79.843 58.429 100% 100% 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΟΒΕ 

Στον πυρήνα των κατασκευών, στους κλάδους 41-43, σχεδόν το 40% των εργαζομένων είναι 

απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (επίπεδο 3), με άνοδο τα τελευταία έτη, ενώ 

στο επίπεδο 4 το μερίδιο είναι κοντά στο 7%. Η χαρτογράφηση της απασχόλησης στους 

κατασκευαστικούς κλάδους προσομοιάζει αρκετά με το βιομηχανικό τμήμα. Έτσι, το 22,5% των 

εργαζομένων είναι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ αντίστοιχο ποσοστό καταγράφεται στο 

επίπεδο 2 (γυμνάσιο). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σημειώνεται άνοδος στο μερίδιο της 

απασχόλησης με πανεπιστημιακή εκπαίδευση (επίπεδο 5), στο 12,4% το 2014. 
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Πίνακας 56 – Αριθμός και κατανομή εργαζομένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης στους κλάδους Κατασκευών  

Κατασκευές (Κλάδοι 41-43) Αριθμός εργαζομένων Κατανομή 

Βαθμίδα εκπαίδευσης 2011 2014 2011 2014 

0 1.508 288 0,6% 0,2% 
1 69.402 34.049 28,2% 22,5% 
2 51.442 29.011 20,9% 19,1% 
3 87.847 59.067 35,7% 39,0% 
4 13.340 10.275 5,4% 6,8% 
5 22.102 18.877 9,0% 12,4% 
6 162 58 0,1% 0,0% 

Σύνολο εργαζομένων  245.803 151.624 100% 100% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΟΒΕ 

Στον τομέα των υπηρεσιών, όπου ενσωματώνονται οι υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών, 

σημειώνεται ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων πανεπιστημίου, στο 88,9%, καθώς 

λόγω αντικειμένου συμμετέχουν κυρίως άτομα με πτυχίο. Στις κατηγορίες ανώτερης 

δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμια μη Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (επίπεδα 3 και 4)τα 

ποσοστά είναι αρκετά χαμηλά, περίπου 9,3% αθροιστικά για το 2014, έναντι 12% το 2011. 

Πίνακας 57 – Αριθμός και κατανομή εργαζομένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης στους κλάδους Υπηρεσιών  

Υπηρεσίες (Κλάδος 71) Αριθμός εργαζομένων Κατανομή 

Βαθμίδα εκπαίδευσης 2011 2014 2011 2014 

0 0 0 0,0% 0,0% 
1 111 431 0,2% 0,7% 
2 325 351 0,5% 0,5% 
3 2.883 3.112 4,4% 4,7% 
4 4.913 3.029 7,6% 4,6% 
5 54.820 58.392 84,5% 88,9% 
6 1.849 350 2,8% 0,5% 

Σύνολο εργαζομένων  64.900 65.665 100,0% 100,0% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΟΒΕ 

 

Βασικές εξελίξεις σε επαγγελματικές κατηγορίες ανά εξεταζόμενο κλάδο 

Οι βασικές εξελίξεις σε όρους επαγγελμάτων στον Κατασκευαστικό τομέα σε σχέση με το 

επίπεδο εκπαίδευσης και τις επαγγελματικές κατηγορίες κατά ΣΤΕΠ-2008, παρουσιάζονται 

παρακάτω, σε διαφορετικούς πίνακες για τα έτη 2011 και 2014. Τα επαγγέλματα αυτά έχουν 

ταξινομηθεί με βάση το μερίδιο τους στις εκπαιδευτικές βαθμίδες 3 και 4, δηλαδή λυκειακής και 

μεταλυκειακής βαθμίδας μαζί. Έτσι, αθροίζονται οι δύο αυτές εκπαιδευτικές  βαθμίδες μαζί, 

καθώς αποτελούν το βασικό αντικείμενο της μελέτης, και επιλέγονται τα επαγγέλματα τα οποία 

αθροίζουν πάνω από το 1% του συνόλου της στήλης 3+4, για πάνω από 300 εργαζόμενους. Αν 

το ποσοστό είναι πάνω από 1%, αλλά κάτω από 300 εργαζόμενους, τότε η ταξινόμηση 

σταματάει στο αντίστοιχο ποσοστό που αντιστοιχεί σε σύνολο εργαζομένων άνω των 300. 
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Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του αριθμού των απασχολούμενων ανά επίπεδο 

εκπαίδευσης στον Κατασκευαστικό τομέα την περίοδο 2011-2014, επιχειρείται στο τέλος της 

ανάλυσης κάθε οικοσυστήματος του Κατασκευαστικού κλάδου, η καταγραφή των ειδικοτήτων 

Ι.Ε.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. /ΟΑΕΔ (Παράρτημα) που συνάδουν σε κάποιο βαθμό – καθώς η απόλυτη 

ταύτιση ειδικοτήτων είναι δύσκολη – με τις επαγγελματικές ειδικότητες που παρουσίασαν το 2014 

την υψηλότερη συγκέντρωση εργαζομένων. 

 

Εξόρυξη (κλάδοι 7-9) 

Στον κλάδο εξόρυξης απασχολούνταν 6.915 άτομα το 2014, με άνοδο κατά 10%, ενώ ιδιαίτερα 

στην εκπαιδευτική βαθμίδα 3+4 λυκειακής και μεταλυκειακής βαθμίδας η άνοδος της 

απασχόλησης ήταν 21,4%, στα 2.874 άτομα το 2014, δηλαδή στο 41% της απασχόλησης στην 

εξόρυξης, έναντι 37%. 

Σε επίπεδο επαγγελματικών κατηγοριών τριψήφιας ανάλυσης στους κλάδους εξόρυξης το 2014 

(Πίνακας 59Πίνακας 33), προκύπτει ότι για το σύνολο των κατηγοριών λυκειακής και 

μεταλυκειακής βαθμίδας το 24,6% των εργαζομένων του κλάδου είναι Χειριστές κινητού 

εξοπλισμού (κατηγορία 834), ενώ ένα 13,7% είναι εργάτες ορυχείων και κατασκευών. Τα δύο 

αυτά επαγγέλματα στο σύνολο της απασχόλησης του κλάδου αντιστοιχούν στο 12,5% και 7,8% 

αντίστοιχα για το 2011. Ακολουθούν τα επαγγέλματα των εγκαταστατών και επισκευαστών 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με ποσοστό 11,8% και οι χειριστές εγκαταστάσεων ορυχείων και 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας μεταλλευμάτων με ποσοστό 10% για το 2014. Συνολικά, τα 4 

πρώτα επαγγέλματα τριψήφιας ανάλυσης κατά ΣΤΕΠ συγκροτούν το 61% των εργαζομένων 

επαγγελματιών του συγκεκριμένου κλάδου στις επαγγελματικές βαθμίδες 3+4 δηλαδή λυκειακής 

και μεταλυκειακής βαθμίδας.  

Από αυτά τα επαγγέλματα οι χειριστές κινητού εξοπλισμού εντοπίζονται και το 2011 στην πρώτη 

θέση, με χαμηλότερο ποσοστό, συνεπώς υπάρχει μια ήπια ενίσχυση του μεριδίου τους το 2011 

στο 24,6%, έναντι 21,1% το 2011. Οι εγκαταστάτες ορυχείων και κατασκευών παρόλο που 

εντοπίζονται το 2014, δεν καταγράφονταν σε υψηλές θέσεις το 2011, όπως και οι εγκαταστάτες 

και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Τέλος, οι χειριστές εγκαταστάσεων ορυχείων και 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας μεταλλευμάτων, υποχωρούν το 2014 στο 10%, έναντι 18,6% το 

2011.  

Συνολικά, οι επαγγελματικές κατηγορίες που ικανοποιούν τις στατιστικές συνθήκες επιλογής του 

δείγματος, αφορούν στο 61% του συνόλου της απασχόλησης των εκπαιδευτικών βαθμίδων 3+4, 

και το 42,5% της συνολικής απασχόλησης του κλάδου για το 2014. 
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Πίνακας 58 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

στους κλάδους εξόρυξης, 2011 (7-9)*28 

Άθροισμα από 2011 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 
Άθροισμα 

834 Χειριστές κινητού 
εξοπλισμού 

- 3,9% 8,8% 18,5% 49,4% 0,0% - 21,1% 10,4% 

811 Χειριστές 
εγκαταστάσεων ορυχείων 
και εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας 
μεταλλευμάτων 

- 38,9% 20,4% 20,3% 0,0% 9,0% - 18,6% 20,8% 

411 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων 

- 0,0% 0,0% 12,1% 0,0% 11,8% - 11,1% 6,9% 

723 Μηχανικοί και 
επισκευαστές μηχανημάτων 

- 0,0% 2,9% 11,2% 0,0% 0,0% - 10,3% 4,4% 

Υπόλοιπο - 57,2% 67,9% 37,9% 50,6% 79,2% - 38,9% 57,5% 

Σύνολο - 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% 

Αριθμητικό σύνολο - 1.268 1.183 2.171 197 1.471 - 2.368 6.290 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 
 
Πίνακας 59 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης 
στους κλάδους εξόρυξης (7-9), 2014* 

Άθροισμα από 2014 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 Γενικό 
Άθροισμα 

834 Χειριστές κινητού 
εξοπλισμού 

- 
3,4% 10,0% 12,2% 58,3% 0,0% - 24,6% 12,5% 

931 Εργάτες ορυχείων και 
κατασκευών 

- 
0,0% 14,4% 18,8% 0,0% 0,0% - 13,7% 7,8% 

741 Εγκαταστάτες και 
επισκευαστές ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού 

- 
0,0% 0,0% 2,7% 36,6% 11,4% - 11,8% 7,2% 

811 Χειριστές εγκαταστάσεων 
ορυχείων και εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας μεταλλευμάτων 

- 
63,8% 29,3% 13,7% 0,0% 11,7% - 10,0% 26,2% 

Υπόλοιπο - 32,8% 46,2% 52,7% 5,1% 76,9% - 39,9% 46,4% 

Σύνολο - 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% 

Αριθμητικό σύνολο - 1.686 991 2.102 773 1.362 0 2.874 6.915 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

 

Αντιστοίχιση με ειδικότητες ΙΕΚ/ΕΠΑ.Σ./ΟΑΕΔ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αντιστοίχιση των πολυπληθέστερων επαγγελματικών 

κατηγοριών στους κλάδους εξόρυξης για το 2014, με τις προσφερόμενες ειδικότητες ΙΕΚ και 

ΕΠΑΣ. και ΟΑΕΔ. 

                                                        
28 Τα αθροίσματα στους πίνακες που ακολουθούν είναι ταξινομημένα με βάση τη στήλη 3+4 και φθάνουν μέχρι τα 

επαγγέλματα τα οποία αθροίζουν στο 1% του συνόλου της στήλης 3+4, για πάνω από 300 εργαζόμενους. Αν το 

ποσοστό είναι πάνω από 1%, αλλά κάτω από 300 εργαζόμενους, τότε η ταξινόμηση σταματάει στο αντίστοιχο ποσοστό 

που αντιστοιχεί σε σύνολο εργαζομένων άνω των 300. 



144 

Πίνακας 60. Αντιστοίχιση επαγγελματικών κατηγοριών στους κλάδους εξόρυξης με ειδικότητες 
ΙΕΚ/ΕΠΑΣ/ΟΑΕΔ 

Πολυπληθέστερες Επαγγελματικές 
Κατηγορίες στους κλάδους εξόρυξης το 
2014 

Αντιστοίχιση με ειδικότητες ΙΕΚ Αντιστοίχιση με ειδικότητες ΕΠΑ.Σ. 
/ΟΑΕΔ 

834 Χειριστές κινητού εξοπλισμού  τεχνικός μηχανημάτων έργου, 
 τεχνικός αυτοκινήτων οχημάτων 

 τεχνικός Μηχανών και 
Συστημάτων Αυτοκινήτου 

931 Εργάτες ορυχείων και κατασκευών  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση 

741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

 Τεχνικός εσωτερικών ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων, 

 Τεχνικός ηλεκτρονικός 
βιομηχανικών εφαρμογών 

 Τεχνικός ηλεκτρολογικών 
εργασιών. 

811 Χειριστές εγκαταστάσεων ορυχείων 
και εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
μεταλλευμάτων 

 Δεν υπάρχει αντιστοίχιση  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση 

 

Βιομηχανία τομέα (κλάδοι 23-25) 

Στους βιομηχανικούς κλάδους του τομέα των κατασκευών η συνολική απασχόληση μειώθηκε 

κατά -26,8% μεταξύ 2011-2014, κυρίως λόγω της ισχυρής κάμψης στον κλάδο 23 που αφορά 

δομικά προϊόντα, (-38%), ενώ στους κλάδους μετάλλων (24-25) η κάμψη ήταν αρκετά ηπιότερη (-

10%), λόγω της ενίσχυσης των εξαγωγών. Παρόμοια κάμψη στο σύνολο των κλάδων 

παρατηρήθηκε στις εκπαιδευτικές βαθμίδες 3+4, με μείωση της απασχόλησης κατά -25,9%, ενώ 

και πάλι ο κλάδος 23 συμπαρέσυρε τη μεγάλη πτώση. Η απασχόληση στις εκπαιδευτικές 

βαθμίδες 3+4 αντανακλά και πάλι το 50% της συνολικής απασχόλησης των βιομηχανικών 

κλάδων του τομέα. 

Σε επίπεδο επαγγελματικών κατηγοριών τριψήφιας ανάλυσης στους βιομηχανικούς κλάδους του 

τομέα το 2014 (Πίνακας 62), προκύπτει ότι για το σύνολο των κατηγοριών λυκειακής και 

μεταλυκειακής βαθμίδας, το μεγαλύτερο μερίδιο αφορά τους σιδηρουργούς, κατασκευαστές, με 

ποσοστό 26,5%, στο σύνολο των κατηγοριών λυκειακής και μεταλυκειακής βαθμίδας, έναντι 

27,8% το 2011 (Πίνακας 61), ενώ ακολουθούν οι χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, 

τεχνίτες μεταλλικών δομικών κατασκευών και σιδηρουργοί με ποσοστό 16,1% για το 2014, 

έναντι αρκετά χαμηλότερου μεριδίου το 2011. Όπως προκύπτει και από μελέτες29 που έχουν 

εκπονηθεί για τον κλάδο των μετάλλων, τα συναφή επαγγέλματα καταγράφουν μια άνοδο τα 

τελευταία έτη, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων του κλάδου απουσιάζει το βασικό 

στάδιο εκπαίδευσης, ειδικά για συγκολλητές. Ακολουθούν οι εργάτες μεταποίησης με μερίδιο 

6,2% στο σύνολο των κατηγοριών λυκειακής και μεταλυκειακής βαθμίδας, ενώ το 2011το μερίδιο 

ήταν στο 2,8%. Οι χειριστές εξοπλισμού επεξεργασίας και φινιρίσματος μεταλλικών προϊόντων 

αφορούν το 5,7% της συνολικής απασχόλησης στην εκπαιδευτική βαθμίδα 3+4, ενώ το μερίδιο 

                                                        
29 IOBE. 2014. Έκθεση πρόβλεψης μεταβολών στον τομέα Κατασκευών και δομικών υλικών. ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΙΟΒΕ 2014. Έκθεση για μεταβολές σε επαγγέλματα και ειδικότητες και σε δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού στον 

τομέα των Μεταλλικών Κατασκευών. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
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τους το 2011 ήταν ελαφρώς υψηλότερο στο 8,2%. Οι χειριστές κινητού εξοπλισμού αντιστοιχούν 

στο 5,5% του κλάδου, με άνοδο σε σχέση με το 2011 (3,7%), ενώ αυξήθηκε το μερίδιο και στους 

διευθυντές μεταποίησης, εξόρυξης, κατασκευών και διανομής στο 4,2%, έναντι 2,4% το 2011. 

Κάμψη στο σχετικό μερίδιο καταγράφεται στο ποσοστό της κατηγορίας των υπαλλήλων 

γενικών καθηκόντων, από το 5,4% στο 3%, ενώ οι χειροτέχνες σημείωσαν μικρή άνοδο στο 3,5% 

το 2014, έναντι 2,5% το 2011. Οι χειριστές εγκαταστάσεων ορυχείων και εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας μεταλλευμάτων, σημείωσαν κάμψη στο σχετικό τους μερίδιο στην κατηγορία της 

λυκειακής και μεταλυκειακής βαθμίδας, στο 1,9%, έναντι4,3% το 201, ενώ όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως μείωση καταγράφηκε στη συγκεκριμένη κατηγορία και στους κλάδους εξόρυξης.  

Οι τεχνολόγοι ελέγχου διαδικασίας, ενώ καταγράφονται στις πρώτες θέσεις το 2011, δεν 

αποτυπώνονται το 2014, ενώ οι μηχανικοί και επισκευαστές μηχανημάτων ενίσχυαν ελαφρώς το 

μερίδιο τους στο 2,5%, έναντι 2% το 2011. 

Τα πρώτα 21 επαγγέλματα για το 2014, αντιστοιχούν στο 92% του συνόλου στην εκπαιδευτική 

βαθμίδα 3+4, και στο 85,9% του συνόλου της απασχόλησης των βιομηχανικών κλάδων του 

τομέα των κατασκευών.  

Πίνακας 61 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης 
στους βιομηχανικούς κλάδους των Κατασκευών (23-25), 2011* 

Άθροισμα από 2011 Επίπεδο εκπαίδευσης   

Τριψήφιοι κωδικοί  
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 Γενικό  
Άθροισμα 

722 Σιδηρουργοί, κατασκευαστές 
εργαλείων  

71,6% 44,5% 54,2% 28,3% 25,4% 11,7% - 27,8% 33,8% 

721 Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, 
ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών 
δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί  

- 8,5% 7,8% 8,6% 6,2% 2,9% - 8,2% 7,5% 

812 Χειριστές εξοπλισμού 
επεξεργασίας και φινιρίσματος 
μεταλλικών προϊόντων 

- 3,8% 5,0% 7,4% 11,9% 0,0% - 8,2% 5,7% 

411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων - 0,0% 0,0% 5,8% 3,2% 7,1% - 5,4% 3,6% 

811 Χειριστές εγκαταστάσεων 
ορυχείων και εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας μεταλλευμάτων 

- 7,3% 1,6% 5,2% 0,0% 0,0% - 4,3% 3,9% 

711 Κτίστες  - 6,0% 4,0% 4,8% 0,6% 1,3% - 4,1% 4,1% 

834 Χειριστές κινητού εξοπλισμού - 5,8% 3,4% 4,2% 1,1% 0,0% - 3,7% 3,6% 

833 Οδηγοί φορτηγών και 
λεωφορείων 

- 2,1% 2,2% 3,2% 3,8% 0,0% - 3,3% 2,4% 

932 Εργάτες μεταποίησης - 2,7% 1,8% 3,0% 1,9% 1,2% - 2,8% 2,4% 

132 Διευθυντές μεταποίησης, 
εξόρυξης, κατασκευών και διανομής 

10,9% 1,1% 0,9% 3,2% 0,9% 4,6% - 2,8% 2,4% 

741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

- 0,0% 2,1% 2,5% 3,6% 2,5% - 2,7% 2,0% 

731 Χειροτέχνες - 1,8% 0,0% 2,0% 5,0% 0,0% - 2,5% 1,6% 

313 Τεχνολόγοι ελέγχου διαδικασίας - 0,0% 0,0% 1,9% 4,3% 1,4% - 2,3% 1,3% 

818 Άλλοι χειριστές σταθερών 
εγκαταστάσεων και μηχανών 
παραγωγής χαρτικών 

- 2,3% 2,8% 2,2% 1,0% 2,9% - 2,0% 2,3% 
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Άθροισμα από 2011 Επίπεδο εκπαίδευσης   

723 Μηχανικοί και επισκευαστές 
μηχανημάτων 

- 0,2% 2,6% 2,3% 0,7% 0,0% - 2,0% 1,5% 

754 Άλλοι τεχνίτες  - 2,5% 1,8% 0,5% 6,6% 0,4% - 1,5% 1,6% 

412 Γραμματείς (γενικών 
καθηκόντων) 

- 0,0% 0,0% 1,3% 2,1% 0,0% - 1,4% 0,7% 

312 Επόπτες ορυχείων, μεταποίησης 
και κατασκευών 

- 0,0% 0,7% 1,5% 0,9% 2,8% - 1,4% 1,2% 

441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου - 0,0% 0,7% 1,3% 1,2% 0,0% - 1,3% 0,7% 

933 Εργάτες μεταφορών και 
αποθήκης 

- 2,9% 0,3% 1,4% 0,0% 0,7% - 1,2% 1,3% 

311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής 
και μηχανικής 

- 0,0% 0,0% 0,2% 5,9% 10,8% - 1,1% 1,9% 

911 Καθαριστές και βοηθοί οικιών, 
ξενοδοχείων και γραφείων 

17,5% 2,3% 1,8% 1,3% 0,0% 0,0% - 1,0% 1,4% 

Υπόλοιπο 0,0% 6,2% 6,0% 8,0% 13,7% 49,8% - 8,9% 13,1% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο 171 16.876 13.338 32.760 6.528 10.170 - 39.288 79.843 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

 
Πίνακας 62 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης 
στους βιομηχανικούς κλάδους των Κατασκευών (23-25), 2014* 

Άθροισμα από 2014 Επίπεδο εκπαίδευσης   

Τριψήφιοι κωδικοί  
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 Γενικό  
Άθροισμα 

722 Σιδηρουργοί, κατασκευαστές 
εργαλείων  

100,0% 33,8% 43,4% 26,5% 26,7% 12,2% 
 

26,5% 28,1% 

721 Χύτες μετάλλων, 
συγκολλητές, ελασματουργοί, 
τεχνίτες μεταλλικών δομικών 
κατασκευών, σιδηρουργοί  

0,0% 25,2% 21,0% 17,8% 8,0% 1,3% 
 

16,1% 15,8% 

932 Εργάτες μεταποίησης 0,0% 2,1% 4,8% 6,6% 4,2% 1,0% 
 

6,2% 4,4% 

812 Χειριστές εξοπλισμού 
επεξεργασίας και φινιρίσματος 
μεταλλικών προϊόντων 

0,0% 5,5% 3,8% 5,5% 6,6% 0,0% 
 

5,7% 4,4% 

834 Χειριστές κινητού εξοπλισμού 0,0% 2,0% 1,3% 5,2% 7,2% 8,6% 
 

5,5% 4,8% 

132 Διευθυντές μεταποίησης, 
εξόρυξης, κατασκευών και 
διανομής 

0,0% 0,0% 3,3% 3,7% 7,0% 1,2% 
 

4,2% 2,8% 

731 Χειροτέχνες 0,0% 0,0% 0,6% 4,2% 0,0% 9,0% 
 

3,5% 3,4% 

411 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων 

0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 9,7% 8,7% 
 

3,0% 3,3% 

833 Οδηγοί φορτηγών και 
λεωφορείων 

0,0% 2,1% 1,7% 3,4% 0,0% 0,0% 
 

2,8% 2,0% 

723 Μηχανικοί και επισκευαστές 
μηχανημάτων 

0,0% 1,4% 0,8% 3,0% 0,0% 0,0% 
 

2,5% 1,6% 

811 Χειριστές εγκαταστάσεων 
ορυχείων και εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας μεταλλευμάτων 

0,0% 4,6% 0,9% 1,8% 2,3% 1,9% 
 

1,9% 2,2% 

431 Υπάλληλοι λογιστηρίου  0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 1,9% 1,0% 
 

1,8% 1,1% 

741 Εγκαταστάτες και 
επισκευαστές ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού 

0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 3,6% 7,9% 
 

1,8% 2,3% 
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Άθροισμα από 2014 Επίπεδο εκπαίδευσης   

522 Πωλητές σε καταστήματα 0,0% 2,3% 0,0% 1,2% 3,5% 0,4% 
 

1,6% 1,3% 

711 Κτίστες  0,0% 10,1% 6,6% 1,8% 0,0% 0,7% 
 

1,5% 3,6% 

712 Τεχνίτες αποπεράτωσης 
κτιρίων  

0,0% 2,5% 1,1% 1,6% 0,0% 0,0% 
 

1,4% 1,3% 

312 Επόπτες ορυχείων, 
μεταποίησης και κατασκευών 

0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 2,5% 0,0% 
 

1,3% 0,7% 

818 Άλλοι χειριστές σταθερών 
εγκαταστάσεων και μηχανών 
παραγωγής χαρτικών 

0,0% 0,0% 0,9% 1,3% 1,4% 1,0% 
 

1,3% 0,9% 

754 Άλλοι τεχνίτες  0,0% 0,0% 0,4% 1,5% 0,0% 0,0% 
 

1,3% 0,7% 

343 Eπαγγελματίες του 
καλλιτεχνικού και πολιτιστικού 
τομέα και της μαγειρικής 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,4% 0,0% 
 

1,1% 0,5% 

931 Εργάτες ορυχείων και 
κατασκευών 

0,0% 0,7% 0,5% 1,3% 0,0% 1,4% 
 

1,1% 1,0% 

Υπόλοιπο 0,0% 7,8% 7,3% 7,7% 9,1% 43,8% - 8,0% 14,1% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% 

Αριθμητικό σύνολο 177 9.888 9.009 24.152 4.948 10.256 - 29.099 58.429 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

 

Αντιστοίχιση με ειδικότητες ΙΕΚ/ΕΠΑ.Σ./ΟΑΕΔ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αντιστοίχιση των πολυπληθέστερων επαγγελματικών 

κατηγοριών στους βιομηχανικούς  κλάδους για το 2014, με τις προσφερόμενες ειδικότητες ΙΕΚ και 

ΕΠΑΣ. και ΟΑΕΔ. 

Πίνακας 63. Αντιστοίχιση επαγγελματικών κατηγοριών στους Βιομηχανικούς κλάδους με ειδικότητες 
ΙΕΚ/ΕΠΑΣ/ΟΑΕΔ 

Πολυπληθέστερες Επαγγελματικές 
Κατηγορίες στους βιομηχανικούς 
κλάδους το 2014 

Αντιστοίχιση με ειδικότητες ΙΕΚ Αντιστοίχιση με ειδικότητες ΕΠΑ.Σ. 
/ΟΑΕΔ 

722 Σιδηρουργοί, κατασκευαστές 
εργαλείων 

 Τεχνικός μεταλλικών επιφανειών 
 Τεχνικός εργαλειομηχανών 

αριθμητικού ελέγχου CNC 

 Τεχνικών μεταλλικών 
κατασκευών 

 Τεχνιτών εργαλειομηχανών 
721 Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, 
ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών 
δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί  

 Τεχνικός μεταλλικών επιφανειών  Τεχνικών μεταλλικών 
κατασκευών 

932 Εργάτες μεταποίησης  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση 

812 Χειριστές εξοπλισμού επεξεργασίας 
και φινιρίσματος μεταλλικών προϊόντων 

 Τεχνικός μεταλλικών επιφανειών 
 Τεχνικός εργαλειομηχανών 

αριθμητικού ελέγχου CNC 

 Τεχνικών μεταλλικών 
κατασκευών 

 Τεχνιτών εργαλειομηχανών 
834 Χειριστές κινητού εξοπλισμού  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση 

132 Διευθυντές μεταποίησης, εξόρυξης, 
κατασκευών και διανομής 

 Τεχνικός μηχανημάτων έργου, 
 Τεχνικός αυτοκινήτων οχημάτων 

 Τεχνικός Μηχανών και 
Συστημάτων Αυτοκινήτου 

731 Χειροτέχνες*  Τεχνικός Δομικών Έργων 
 Τεχνικός Επισκευής και 

Συντήρησης Ιστορικών και 
Παραδοσιακών Κτιρίων 

 Τεχνικός Συντήρησης Έργων 
Τέχνης 

 Τεχνικός Χειροποίητης 

 Τεχνιτών Κτιριακών Έργων 
 Συντηρητών Έργων Τέχνης - 

Αποκατάστασης 
 Κεραμικής - Αγγειοπλαστικής 
 Αργυροχρυσοχοΐα 
 Σχεδιαστών Εσωτερικών Χώρων 
 Ξυλουργών - Επιπλοποιών 
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Κεραμικής 
 Αργυροχρυσοχοΐα 
 Τεχνικός Χειροποίητου 

Κοσμήματος 
 Τεχνικός Διακόσμησης 
 Ειδικός Σχεδιασμού Επίπλου 

 Σχεδιαστών Επίπλου 

411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση 

833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση 

723 Μηχανικοί και επισκευαστές 
μηχανημάτων 

 Τεχνικός μηχανημάτων έργου, 
 Τεχνικός αυτοκινήτων οχημάτων 
 Τεχνικός μοτοποδηλάτων και 

μοτοσυκλετών  

 Τεχνικός Μηχανών και 
Συστημάτων Αυτοκινήτου 

811 Χειριστές εγκαταστάσεων ορυχείων 
και εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
μεταλλευμάτων 

 Δεν υπάρχει αντιστοίχιση  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση 

431 Υπάλληλοι λογιστηρίου  Ειδικός μηχανογραφημένου 
λογιστηρίου 

 Ειδικός φοροτεχνικού γραφείου 
 Ειδικός κοστολόγησης στη 

Βιομηχανία-Βιοτεχνία 
 Στέλεχος κοστολόγησης στη 

Βιομηχανία-Βιοτεχνία 
 Διοικητικό και οικονομικό 

στέλεχος επιχειρήσεων 

 Υπάλληλος διοικητικών 
καθηκόντων 

 Υπάλληλος οικονομικών 
καθηκόντων 

741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

 Τεχνικός εσωτερικών ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων, 

 Τεχνικός ηλεκτρονικός 
βιομηχανικών εφαρμογών 

 Τεχνικός ηλεκτρολογικών 
εργασιών 

522 Πωλητές σε καταστήματα  Ειδικός πωλήσεων 
 Ειδικός εμπορίας-διαφήμισης 

και προώθησης προϊόντων 
 Ειδικός εμπορικών επιχειρήσεων 

 Υπάλληλος διοικητικών 
καθηκόντων 

 Υπάλληλος οικονομικών 
καθηκόντων 

711 Κτίστες   Τεχνικός δομικών έργων  Τεχνικών κτιριακών έργων 

712 Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων   Τεχνικός δομικών έργων  Τεχνικών κτιριακών έργων 

312 Επόπτες ορυχείων, μεταποίησης και 
κατασκευών 

 Δεν υπάρχει αντιστοίχιση  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση 

818 Άλλοι χειριστές σταθερών 
εγκαταστάσεων και μηχανών παραγωγής 
χαρτικών 

 Τεχνικός εργαλειομηχανών 
αριθμητικού ελέγχου CNC 

 Τεχνιτών εργαλειομηχανών 

754 Άλλοι τεχνίτες   Δεν υπάρχει αντιστοίχιση  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση 

343 Eπαγγελματίες του καλλιτεχνικού 
και πολιτιστικού τομέα και της 
μαγειρικής 

 Δεν υπάρχει αντιστοίχιση λόγω 
του τομέα 

 Δεν υπάρχει αντιστοίχιση λόγω 
του τομέα 

931 Εργάτες ορυχείων και κατασκευών  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση 

*η αντιστοίχιση έχει πραγματοποιηθεί με βάση την 4ψηφια ταξινόμηση επαγγελμάτων, για τα οποία όμως δεν 
υπάρχουν στοιχεία και συνεπώς δεν μπορεί να εκτιμηθεί η βαρύτητα κάθε επιμέρους κατηγορίας. 
 

Κατασκευαστικοί Κλάδοι (41-43) 

Η μεγάλη ύφεση της ελληνικής οικονομίας επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τον κατασκευαστικό 

κλάδο με αποτέλεσμα η πτώση στην απασχόληση να προσεγγίσει το -38,3% μεταξύ 2011-2014, 

ενώ απασχολούνται πλέον 151 χιλ. άτομα. Στην εκπαιδευτική βαθμίδα 3+4 λυκειακής και 

μεταλυκειακής βαθμίδας, η απασχόληση μειώθηκε κατά -31,5% την ίδια περίοδο και έχει 
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διαμορφωθεί πλέον στα 69 χιλ. άτομα, δηλαδή το 45% της συνολικής απασχόλησης, έναντι 41% 

το 2011. 

Σε επίπεδο επαγγελματικών κατηγοριών τριψήφιας ανάλυσης στους κατασκευαστικούς κλάδους 

του τομέα το 2014, προκύπτει ότι για το σύνολο των κατηγοριών λυκειακής και μεταλυκειακής 

βαθμίδας, οι κτίστες αλλά και η κατηγορία τεχνίτες αποπεράτωσης κτηρίων από κοινού 

καλύπτουν το 43,3% (22%+21,2%) της απασχόλησης στην εκπαιδευτική βαθμίδα 3+4, έναντι 

46,3% το 2011 (Πίνακας 64), με μικρή αλλαγή στην μεταξύ τους κατάταξη. Οι εγκαταστάτες και 

επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού διατηρούνται στην 3η θέση, με αύξηση μεριδίου στο 

20,6% για το 2014, ενώ τα τρία πρώτα επαγγέλματα αφορούν τα 2/3 της απασχόλησης στις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες 3+4. Ακολουθούν οι ελαιοχρωματιστές, βαφείς, καθαριστές με σχετικό 

μερίδιο στο 5,9%, έναντι διπλάσιου μεριδίου 10,6% το 2011, οι χειριστές κινητού εξοπλισμού 

διατήρησαν το μερίδιο τους, κοντά στο 5,5%, ενώ κάμψη παρατηρείται στους εργάτες ορυχείων 

και κατασκευών, στο 4,9%, από 6,9%. 

Συνολικά, οι επαγγελματικές κατηγορίες που ικανοποιούν τις στατιστικές συνθήκες επιλογής του 

δείγματος, αφορούν στο 92% του συνόλου της απασχόλησης των εκπαιδευτικών βαθμίδων 3+4, 

και το 87% της συνολικής απασχόλησης του κλάδου για το 2014. 

Πίνακας 64 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης 
στους κλάδους των Κατασκευών (41-43), 2011* 

 Επίπεδο εκπαίδευσης   

Τριψήφιοι κωδικοί επαγγελμάτων 0 1 2 3 4 5 6 3+4 Γενικό 
Άθροισμα 

712 Τεχνίτες αποπεράτωσης 
κτιρίων  

15,2% 24,5% 27,8% 24,7% 22,0% 7,0% 0,0% 24,3% 23,5% 

711 Κτίστες  29,3% 33,9% 28,5% 23,6% 9,7% 7,9% 0,0% 21,8% 25,4% 

741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

0,0% 3,2% 3,1% 14,8% 27,9% 6,4% 0,0% 16,6% 8,9% 

713 Ελαιοχρωματιστές, βαφείς, 
καθαριστές  

48,2% 12,7% 14,0% 11,1% 6,8% 5,6% 0,0% 10,6% 11,7% 

931 Εργάτες ορυχείων και 
κατασκευών 

7,3% 11,2% 13,0% 7,4% 3,6% 2,8% 0,0% 6,9% 9,0% 

834 Χειριστές κινητού εξοπλισμού 0,0% 7,8% 6,3% 5,8% 3,9% 2,2% 0,0% 5,5% 6,0% 

132 Διευθυντές μεταποίησης, 
εξόρυξης, κατασκευών και 
διανομής 

0,0% 1,8% 1,9% 3,6% 1,1% 7,0% 0,0% 3,3% 2,9% 

411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 0,0% 0,6% 0,0% 1,5% 5,4% 1,9% 0,0% 2,0% 1,2% 

833 Οδηγοί φορτηγών και 
λεωφορείων 

0,0% 1,7% 1,6% 1,6% 1,8% 0,7% 0,0% 1,6% 1,5% 

311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής 
και μηχανικής 

0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 6,4% 15,1% 0,0% 1,0% 1,8% 

Υπόλοιπο 0% 3% 4% 6% 11% 43% 100% 6% 8% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο 1.508 69.402 51.442 87.847 13.340 22.102 162 101.187 245.803 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 
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Πίνακας 65 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης 
στους κλάδους των Κατασκευών (41-43), 2014* 

 Επίπεδο εκπαίδευσης   

Τριψήφιοι κωδικοί επαγγελμάτων 0 1 2 3 4 5 6 3+4 Γενικό 
Άθροισμα 

711 Κτίστες  9,2% 39,7% 39,2% 24,1% 10,2% 8,0% 0,0% 22,0% 27,5% 

712 Τεχνίτες αποπεράτωσης 
κτιρίων  

59,4% 21,9% 22,0% 21,4% 20,3% 7,7% 0,0% 21,2% 19,9% 

741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

0,0% 2,3% 3,0% 19,4% 27,7% 11,4% 0,0% 20,6% 11,9% 

713 Ελαιοχρωματιστές, βαφείς, 
καθαριστές  

31,4% 15,0% 13,0% 6,6% 2,3% 2,2% 0,0% 5,9% 8,9% 

834 Χειριστές κινητού εξοπλισμού 0,0% 5,3% 6,4% 6,2% 2,9% 0,5% 0,0% 5,7% 5,1% 

931 Εργάτες ορυχείων και 
κατασκευών 

0,0% 5,9% 6,6% 5,5% 1,5% 0,0% 0,0% 4,9% 4,8% 

833 Οδηγοί φορτηγών και 
λεωφορείων 

0,0% 4,1% 1,8% 4,2% 0,0% 0,6% 0,0% 3,6% 3,0% 

721 Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, 
ελασματουργοί, τεχνίτες 
μεταλλικών δομικών κατασκευών, 
σιδηρουργοί 

0,0% 1,2% 1,9% 2,8% 2,0% 1,5% 0,0% 2,6% 2,0% 

132 Διευθυντές μεταποίησης, 
εξόρυξης, κατασκευών και 
διανομής 

0,0% 0,0% 2,3% 2,5% 2,8% 4,5% 0,0% 2,6% 2,2% 

411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 0,0% 0,1% 0,1% 0,9% 3,5% 6,3% 0,0% 1,3% 1,4% 

742 Εγκαταστάτες και επισκευαστές 
ηλεκτρονικού και 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 

0,0% 0,2% 0,0% 0,8% 2,7% 0,8% 0,0% 1,1% 0,.6% 

Υπόλοιπο 0% 4% 4% 6% 24% 57% 100% 8% 13% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο 288 34.049 29.011 59.067 10.275 18.877 58 69.342 151.624 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

 

Αντιστοίχιση με ειδικότητες ΙΕΚ/ΕΠΑ.Σ./ΟΑΕΔ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αντιστοίχιση των πολυπληθέστερων επαγγελματικών 

κατηγοριών στους κατασκευαστικούς κλάδους για το 2014, με τις προσφερόμενες ειδικότητες ΙΕΚ 

και ΕΠΑΣ. και ΟΑΕΔ. 
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Πίνακας 66. Αντιστοίχιση επαγγελματικών κατηγοριών στους κατασκευαστικούς κλάδους με ειδικότητες 
ΙΕΚ/ΕΠΑΣ/ΟΑΕΔ 

Πολυπληθέστερες Επαγγελματικές 
Κατηγορίες στους κατασκευαστικούς 
κλάδους το 2014 

Αντιστοίχιση με ειδικότητες ΙΕΚ Αντιστοίχιση με ειδικότητες ΕΠΑ.Σ. 
/ΟΑΕΔ 

711 Κτίστες   Τεχνικός δομικών έργων  Τεχνικών κτιριακών έργων 

712 Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων   Τεχνικός δομικών έργων  Τεχνικών κτιριακών έργων 

741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

 Τεχνικός εσωτερικών ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων, 

 Τεχνικός ηλεκτρονικός 
βιομηχανικών εφαρμογών 

 Τεχνικός ηλεκτρολογικών 
εργασιών 

713 Ελαιοχρωματιστές, βαφείς, 
καθαριστές  

 Τεχνικός δομικών έργων  Τεχνικών κτιριακών έργων 

834 Χειριστές κινητού εξοπλισμού  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση 

931 Εργάτες ορυχείων και κατασκευών  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση 

833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση 

721 Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, 
ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών 
δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί 

 Τεχνικός μεταλλικών επιφανειών  Τεχνικών μεταλλικών 
κατασκευών 

132 Διευθυντές μεταποίησης, εξόρυξης, 
κατασκευών και διανομής 

 Διοικητικό και οικονομικό 
στέλεχος επιχειρήσεων 

 Υπάλληλος διοικητικών 
καθηκόντων 

 Υπάλληλος οικονομικών 
καθηκόντων 

411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση 

742 Εγκαταστάτες και επισκευαστές 
ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού 

 Τεχνικός εσωτερικών ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων, 

 Τεχνικός ηλεκτρονικός 
βιομηχανικών εφαρμογών 

 Τεχνικός ραδιοτηλεοπτικών και 
ηλεκτροακουστικών διατάξεων 

 Τεχνικός συστημάτων 
τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης 
πληροφορίας 
Τεχνικός ηλεκτρολογίας 
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

 Τεχνικός ηλεκτρολογικών 
εργασιών. 

 Τεχνικών ηλεκτρονικών 
συσκευών, Εγκαταστάσεων και 
υπολογιστικών μονάδων 

 

Κλάδοι Υπηρεσιών (71) 

Στον κλάδο 71, Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών-τεχνικές δοκιμές 

και αναλύσεις η απασχόληση διατηρήθηκε στα ίδια σχεδόν επίπεδα, κοντά στις 65 χιλ. άτομα, 

ενώ στην εκπαιδευτική βαθμίδα 3+4 λυκειακής και μεταλυκειακής βαθμίδας, η απασχόληση 

μειώθηκε κατά -22% την ίδια περίοδο, καταλαμβάνοντας κάτω από το 10% της συνολικής 

απασχόλησης του κλάδου. Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του κλάδου το μεγαλύτερο 

μερίδιο καλύπτεται με άτομα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, κατά 89%, δηλαδή πολιτικούς 

μηχανικούς και αρχιτέκτονες. 

Σε επίπεδο επαγγελματικών κατηγοριών τριψήφιας ανάλυσης στον κλάδο κατασκευαστικών 

υπηρεσιών του τομέα το 2014, προκύπτει ότι για το σύνολο των κατηγοριών λυκειακής και 
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μεταλυκειακής βαθμίδας, οι τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής  βρίσκονται στην 

υψηλότερη θέση από πλευράς μεριδίου στην εκπαιδευτική βαθμίδα 3+4 λυκειακής και 

μεταλυκειακής κατηγορίας, με ποσοστό 16,9%, έναντι σημαντικά υψηλότερου ποσοστού 28% το 

2011. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται οι γραμματείς διοίκησης και οι υπάλληλοι γενικών 

καθηκόντων με 16,1% και 15,1% μερίδια αντίστοιχα, έναντι ποσοστών 10,3% και 25% το 2011. Οι 

υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών αντιστοιχούν στο 8,2%, ενώ το 2011 δεν βρίσκονται στις 

υψηλότερες θέσεις. Η κατηγορία των εγκαταστατών και επισκευαστών ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού, ενώ παρουσιάζονται στα στοιχεία του 2011 με μερίδιο 4,6%, δεν βρίσκονται στη 

λίστα του 2014. Συνολικά, οι επαγγελματικές κατηγορίες που ικανοποιούν τις στατιστικές 

συνθήκες επιλογής του δείγματος, αφορούν στο 81% του συνόλου της απασχόλησης των 

εκπαιδευτικών βαθμίδων 3+4, αλλά μόλις στο 18% της συνολικής απασχόλησης λόγω της 

ιδιαιτερότητας του κλάδου για το 2014. 

Πίνακας 67 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης 
στους κλάδους των Κατασκευών Υπηρεσιών (71), 2011* 

 Επίπεδο εκπαίδευσης   

Τριψήφιοι κωδικοί 
επαγγελμάτων 

0 1 2 3 4 5 6 3+4 
Γενικό 

Άθροισμα 
311 Τεχνολόγοι επιστημών 
φυσικής και μηχανικής 

0,0% 0,0% 0,0% 14,2% 36,1% 10,3% 0,0% 28,0% 12,0% 

411 Υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων 

0,0% 57,4% 0,0% 35,1% 19,0% 1,4% 0,0% 25,0% 4,2% 

334 Γραμματείς διοίκησης και 
ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς 

0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 14,6% 0,3% 0,0% 10,3% 1,5% 

412 Γραμματείς (γενικών 
καθηκόντων) 

0,0% 0,0% 0,0% 16,3% 5,4% 0,1% 0,0% 9,4% 1,2% 

441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 8,5% 0,0% 0,0% 7,0% 0,8% 

741 Εγκαταστάτες και 
επισκευαστές ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού 

0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 3,6% 0,0% 0,0% 4,6% 0,5% 

Υπόλοιπο 0% 43% 100% 21% 13% 88% 100% 16% 80% 

Σύνολο 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο - 111 325 2.883 4.913 54.820 1.849 7.796 64.900 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 
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Πίνακας 68 – Κατανομή εργαζομένων τριψήφιας επαγγελματικής κατηγορίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης 
στους κλάδους των Κατασκευών Υπηρεσιών (71), 2014* 

 Επίπεδο εκπαίδευσης   

Τριψήφιοι κωδικοί επαγγελμάτων 
0 1 2 3 4 5 6 3+4 

Γενικό 
Άθροισμα 

311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής 
και μηχανικής 

0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 31,0% 7,4% 0,0% 16,9% 8,1% 

334 Γραμματείς διοίκησης και 
ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς 

0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 27,6% 0,0% 0,0% 16,1% 1,5% 

411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 0,0% 7,5% 0,0% 23,1% 6,9% 1,8% 0,0% 15,1% 3,1% 

441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 0,0% 0,0% 0,0% 17,5% 5,8% 0,0% 0,0% 11,7% 1,1% 

422 Υπάλληλοι πληροφόρησης 
πελατών 

0,0% 0,0% 0,0% 16,1% 0,0% 0,0% 0,0% 8,2% 0,8% 

412 Γραμματείς (γενικών 
καθηκόντων) 

0,0% 44,5% 44,3% 11,9% 4,0% 0,1% 0,0% 8,0% 1,3% 

241 Επαγγελματίες του 
χρηματοοικονομικού τομέα 

 0,0% 0,0% 0,0% 10,2% 2,0% 0,0% 5,0% 2,2% 

Υπόλοιπο 0% 48% 56% 23% 14% 89% 100% 19% 82% 

Σύνολο 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Αριθμητικό σύνολο - 431 351 3.112 3.029 58.392 350 6.141 65.665 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

Αντιστοίχιση με ειδικότητες ΙΕΚ/ΕΠΑ.Σ./ΟΑΕΔ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αντιστοίχιση των πολυπληθέστερων επαγγελματικών 

κατηγοριών στον κλάδο κατασκευαστικών υπηρεσιών για το 2014, με τις προσφερόμενες 

ειδικότητες ΙΕΚ και ΕΠΑΣ. και ΟΑΕΔ. 

Πίνακας 69. Αντιστοίχιση επαγγελματικών κατηγοριών στους κλάδους υπηρεσιών με ειδικότητες 
ΙΕΚ/ΕΠΑΣ/ΟΑΕΔ 

Πολυπληθέστερες Επαγγελματικές 
Κατηγορίες στον κλάδο 
κατασκευαστικών υπηρεσιών το 2014 

Αντιστοίχιση με ειδικότητες ΙΕΚ Αντιστοίχιση με ειδικότητες ΕΠΑ.Σ. 
/ΟΑΕΔ 

311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και 
μηχανικής 

 Τεχνικός δομικών έργων 
 Τεχνικός ηλεκτρονικός 

βιομηχανικών εφαρμογών 
 Τεχνικός μεταλλικών επιφανειών 

 Τεχνικών κτιριακών έργων 
 Τεχνικών μεταλλικών 

κατασκευών 
 

334 Γραμματείς διοίκησης και 
ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς 

 Γραμματέας διεύθυνσης 
 Γραμματέας νομικών 

επαγγελμάτων 

 Υπάλληλος διοικητικών 
καθηκόντων 

411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση 

441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση  Δεν υπάρχει αντιστοίχιση 

422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών  Ειδικός πωλήσεων 
 Ειδικός εμπορίας-διαφήμισης 

και προώθησης προϊόντων 

 Υπάλληλος διοικητικών 
καθηκόντων 

 Υπάλληλος οικονομικών 
καθηκόντων 

412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων)  Γραμματέας διεύθυνσης 
 

 Υπάλληλος διοικητικών 
καθηκόντων 

241 Επαγγελματίες του 
χρηματοοικονομικού τομέα 

 Διοικητικό και οικονομικό 
στέλεχος επιχειρήσεων 

 Ειδικός μηχανογραφημένου 
λογιστηρίου 

 Ειδικός φοροτεχνικού γραφείου 
 Ειδικός εμπορικών επιχειρήσεων 

 Υπάλληλος διοικητικών 
καθηκόντων 

 Υπάλληλος οικονομικών 
καθηκόντων 
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4 Σύνοψη 

Σε όρους εργαζομένων αποφοίτων λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης στους 

εξεταζόμενους κλάδους/ οικοσυστήματα, προκύπτουν τα εξής, συνοπτικά συμπεράσματα:  

 Η πολυπληθέστερη κατηγορία στο οικοσύστημα της περιβαλλοντικής βιομηχανίας είναι 

οι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες, ενώ ακολουθούν οι 

απασχολούμενοι στην κατηγορία υπαλλήλων γραφείου και ασκούντες συναφών 

επαγγελμάτων, καθώς και οι χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 

μηχανημάτων και εξοπλισμού. 

 Με βάση τη μονοψήφια συγκέντρωση επαγγελματικών κατηγοριών στους κλάδους της 

Υγείας, στην Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, η μεγάλη πλειονότητα ανήκει στην 

κατηγορία Χειριστές, η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά το 2014 έναντι του 2011. Στις 

Δραστηριότητες υγείας, ένα επίσης σημαντικό ποσοστό ανήκει στην επίσης τεχνική 

επαγγελματική κατηγορία τεχνολόγων και τεχνολογικών βοηθών, όπως και στις 

Δραστηριότητες βοήθειας κατ’ οίκον..  

 Το πλήθος των εργαζομένων στην Εξόρυξη / άντληση καυσίμων ανήκουν κατά 

πλειονότητα στην επαγγελματική κατηγορία Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, ποσοστό που έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2011, αλλά και στους 

Ειδικευμένους τεχνίτες, ενώ στον έτερο κλάδο, στην Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ένα 

μεγάλο ποσοστό του συνόλου των εργαζομένων αποφοίτων λυκειακής και 

μεταλυκειακής εκπαιδευτικής βαθμίδας συγκεντρώνεται επίσης στην ίδια κατηγορία, εκτός 

από εκείνη των Υπαλλήλων και Τεχνολόγων, τεχνικών βοηθών και Χειριστών  

 Στη Ναυτιλία, στα τεχνολογικά επαγγέλματα συγκεντρώνεται συνολικά ένα σχετικά 

μεγάλο ποσοστό εργαζομένων των συγκεκριμένων βαθμίδων, ενώ η πολυπληθέστερη 

κατηγορία είναι οι Υπάλληλοι γραφείου, σε ποσοστό που έχει αυξηθεί σημαντικά το 2014 

έναντι του 2011.  

 Στους υπό εξέταση τομείς της αλυσίδας τροφίμων, δηλαδή την Αγροτική παραγωγή, τη 

Βιομηχανία / μεταποίηση τροφίμων και την Εμπορία τροφίμων, οι εργαζόμενοι απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας λυκειακής και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ασκούν 

επαγγέλματα συναφή με τεχνικό προσανατολισμό ανήκουν στην πλειονότητά τους στη 

Βιομηχανία τροφίμων.  

 Η πολυπληθέστερη κατηγορία στον κλάδο των Ξενοδοχείων είναι οι Απασχολούμενοι 

στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές, ενώ στη Μεταφορά επιβατικού κοινού, ένα μεγάλο 

ποσοστό είναι Υπάλληλοι γραφείου. Τα τεχνικά επαγγέλματα στις βαθμίδες 3+4 

καλύπτουν ένα σημαντικό ποσοστό, έχοντας αυξηθεί σε σχέση με το 2011. 

 Στη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, το πλήθος των εργαζομένων στις βασικές, 

μονοψήφιες επαγγελματικές κατηγορίες στις εκπαιδευτικές βαθμίδες 3+4 στις Μεταφορές, 

ανήκουν κατά πλειονότητα στην επαγγελματική κατηγορία Χειριστές σταθερών 
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βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ποσοστό που έχει όμως μειωθεί σημαντικά σε σχέση με 

το 2011. Στην Αποθήκευση, ένα μεγάλο ποσοστό συγκεντρώνεται επίσης στην ίδια 

κατηγορία, αλλά και, εκτός από την κατηγορία Υπάλληλοι και στην κατηγορία 

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί. 

 Στις κατασκευές και δομικά συστήματα, το πλήθος των εργαζομένων στις βασικές, 

μονοψήφιες επαγγελματικές κατηγορίες στις εκπαιδευτικές βαθμίδες 3+4 στους κύριους 

τομείς του εξεταζόμενου οικοσυστήματος, είναι κατά πλειονότητα τεχνολογικής 

κατεύθυνσης, ιδιαίτερα στη Βιομηχανία και τις Κατασκευές. 

 

 

 

 



5 Παράρτημα. Αντιστοιχίες ειδικοτήτων ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ διαφόρων φορέων Υπουργείων με ειδικότητες ΙΕΚ 

Πίνακας 70. Αντιστοιχίες ειδικοτήτων ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ διαφόρων φορέων Υπουργείων με ειδικότητες ΙΕΚ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΜΕ ΙΕΚ ΟΤΕΚ    

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ 

Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών (Η/Υ) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(mulitmedia) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ 

Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής 

Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών & Δικτύων 

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και 
Αυτοματισμού Γραφείου 

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής 
Υπηρεσιών Intranet-Internet 

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 

Τεχνικός Συστημάτων Υπολογιστών 

Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών 

Τεχνικός Τεχνολογίας Internet 

Τεχνικός Τηλεπληροφορικής 

Τεχνικός Δικτύων 

Τεχνικός Προγραμματισμού Παιχνιδιών και 
Ψυχαγωγικών Εφαρμογών (videogames) 

Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων Γραμματέας Διεύθυνσης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων 

Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ειδικός Εμπορίας - Διαφήμισης και Προώθησης 
Προϊόντων (marketing) 

Ειδικός Πωλήσεων 

Ειδικός Εμπορικών Επιχειρήσεων 

Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων Γραμματέας Διεύθυνσης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 

Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων 

Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία 

Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία - 
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Βιοτεχνία 

Ειδικός Εμπορίας - Διαφήμισης και Προώθησης 
Προϊόντων (marketing) 

Ειδικός Πωλήσεων 

Ειδικός Εμπορικών Επιχειρήσεων 

Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και 
Τροφοδοσίας 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας 

Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ειδικός Διαχείρισης Τουριστικών Εκδηλώσεων 

Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου 

Τουριστικός Συνοδός 

Μαγειρικής Τέχνης Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αρτοποίϊας - Ζαχαροπλαστικής Τεχνικός Αρτοποίϊας Ζαχαροπλαστικής 

Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονική Τοπίου Τεχνικός Ανθοκομίας ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ 
ΠΛΟΥΤΟΥ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 

Τεχνικός Αμπελουργίας Οινοτεχνίας 

Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης - 
Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς - Φυστικιάς 

Τεχνικός Θερμοκηπίων 

Τεχνικός Αρδεύσεων 

Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών 
Εκμεταλλεύσεων 

Ειδικός Δασικής Προστασίας 

Τεχνικός Βιολογικής - Οικολογικής Γεωργίας 

Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων 
και Υπολογιστικών Μονάδων 

Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών 
Γραφείου 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

Τεχνικός Οργάνων Μέτρησης 

Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και 
Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων 

Τεχνικός Ηλεκτρονικός Βιομηχανικών Εφαρμογών 

Τεχνικός Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών 
Μικροσυσκευών 

Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και 
Μετάδοσης Πληροφορίας 

Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών 

Τεχνιτών Aερίων Kαυσίμων Τεχνικός Aερίων Kαυσίμων ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - 
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Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και 
Κλιματισμού 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

Τεχνιτών Εργαλειομηχανών Τεχνικός Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου 
CNC 

Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου Τεχνικός Μηχανημάτων Έργων 

Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων 

Τεχνικός Μηχανών Θαλάσσης και Σκαφών 
Αναψυχής 

Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσυκλετών 

Τεχνιτών Αμαξωμάτων Τεχνικός Φανοποιϊας και Βαφής Αυτοκινήτων 
Οχημάτων 

Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων 

Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών Τεχνικός Φανοποιϊας και Βαφής Αυτοκινήτων 
Οχημάτων 

Τεχνικός Μεταλλικών Επιφανειών ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας 

Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών Τεχνικός Ανελκυστήρων 

Τεχνικός Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών 

Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρικών Οικιακών 
Συσκευών 

Σχεδιαστών Τεχνικών Εφαρμογών με Χρήση Η/Υ Σχεδιαστής μέσω Συστημάτων Η/Υ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Τεχνιτών Κτιριακών Έργων Τεχνικός Δομικών Έργων ΔΟΜΙΚΩΝ 

Τεχνικός Επισκευής και Συντήρησης Ιστορικών και 
Παραδοσιακών Κτιρίων 

Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου Γραφίστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ - 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων 

Συντηρητών Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Κεραμικής - Αγγειοπλαστικής Τεχνικός Χειροποίητης Κεραμικής 

Αργυροχρυσοχοΐα Αργυροχρυσοχοΐα 

Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ - 
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Σχεδιαστών Εσωτερικών Χώρων Τεχνικός Διακόσμησης 

Ξυλουργών - Επιπλοποιών Ειδικός Σχεδιασμού Επίπλου 



160 

Σχεδιαστών Επίπλου 

Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου Τεχνικός Δομικών Έργων ΔΟΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Τεχνικός Επισκευής και Συντήρησης Ιστορικών και 

Παραδοσιακών Κτιρίων 

Βοηθών Γενικής Νοσηλείας Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νοσηλευτικής Χειρουργείου 

Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων 

Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 

Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις 

Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου 

Αισθητικής Τέχνης Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 

Αισθητικός Αρωματοθεραπείας 

Αισθητικός Σύμβουλος Εμφάνισης (stylist) 

Κομμωτικής Τέχνης Κομμωτής - Τεχνικός Περιποίησης Κόμης 

Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων 
Δημιουργίας και Έκφρασης 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας 
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 

Υφάσματος - Ένδυσης Ειδικός Ενδυματολογίας και Σχεδίασης Μόδας ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ 

Σχεδιαστές Ενδύματος 

Επεξεργασίας Γούνας Τεχνικός Δερμάτινης Ένδυσης - Αξεσουάρ 
Δερμάτινων Ειδών 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΙΕΚ ΟΕΕΚ 

   

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΣ ΥΥ&ΚΑ ΕΙΔΙΚΟΗΤΕΣ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ 

Βοηθού Νοσηλευτή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νοσηλευτικής Χειρουργείου 

Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων 

Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 

Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις 

Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΟΓΕΕΚΑ - 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕ ΙΕΚ ΟΕΕΚ 

   

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΣ ΟΓΕΕΚΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΙΔΙΚΟΗΤΕΣ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ 

Αμπελουργία - Οινοποιΐα Τεχνικός Ποτοποιΐας - Αποσταγματοποιΐας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
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Τεχνικός Αμπελουργίας Οινοτεχνίας (Δ' εξάμηνο) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ 
ΠΛΟΥΤΟΥ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 

Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονική Τοπίου Τεχνικός Ανθοκομίας 

Τεχνικός Θερμοκηπίων 

Τεχνικός Αρδεύσεων 

Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών 
Εκμεταλλεύσεων 

Ειδικός Δασικής Προστασίας 

Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών Τεχνικός Ανθοκομίας 

Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης - 
Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς - Φυστικιάς 

Τεχνικός Θερμοκηπίων 

Τεχνικός Αρδεύσεων 

Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών 
Εκμεταλλεύσεων 

Ειδικός Δασικής Προστασίας 

Τεχνικός Βιολογικής - Οικολογικής Γεωργίας 

Αγροτικών Μηχανημάτων Τεχνικός Αρδεύσεων 

Ειδικός Δασικής Προστασίας 

Ζωοτεχνίας Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών 
Εκμεταλλεύσεων 

Τεχνικός Πτηνοτροφίας ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΪΚΟΥ 
ΠΛΟΥΤΟΥ Τεχνικός Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων 

Γαλακτοκομία - Τυροκομία Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος (Δ΄ εξάμηνο) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΛ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕ ΙΕΚ ΟΕΕΚ 

   

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΛ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ 

Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος Τεχνικός Ανθοκομίας ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ 
ΠΛΟΥΤΟΥ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 

Τεχνικός Αρδεύσεων 

Ειδικός Δασικής Προστασίας 

Τεχνικός Βιολογικής - Οικολογικής Γεωργίας 

Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας Τεχνικός Ανθοκομίας 

Τεχνικός Αμπελουργίας Οινοτεχνίας 

Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης - 
Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς - Φυστικιάς 

Τεχνικός Θερμοκηπίων 
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Τεχνικός Αρδεύσεων 

Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών 
Εκμεταλλεύσεων 

Ειδικός Δασικής Προστασίας 

Τεχνικός Βιοογικής - Οικολογικής Γεωργίας 

Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων Τεχνικός Αμπελουργίας Οινοτεχνίας 

Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης _ 
Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς - Φυστικιάς 

Τεχνικός Ποτοποιΐας - Αποσταγματοποιΐας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος 

Υπεύθυνος Μονάδας Συστηματοποιημένου 
Επισιτισμούς (catering) 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΜ ΙΕΚ ΟΕΕΚ 

   

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ 

Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονική Τοπίου Τεχνικός Ποτοποιΐιας - Αποσταγματοποιΐας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑ ΠΟΤΩΝ 

Τεχνικός Αμπελουργίας Οινοτεχνίας (Δ εξάμηνο) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ 
ΠΛΟΥΤΟΥ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 

Τεχνικός Ανθοκομίας 

Τεχνικός Θερμοκηπίων 

Τεχνικός Αρδεύσεων 

Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών 
Εκμεταλλεύσεων 

Ειδικός Δασικής Προστασίας 

Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών Τεχνικός Ανθοκομίας 

Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης - 
Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς - Φυστικιάς 

Τεχνικός Θερμοκηπίων 

Τεχνικός Αρδεύσεων 

Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών 
Εκμεταλλεύσεων 

Ειδικός Δασικής Προστασίας 

Τεχνικός Βιολογικής - Οικολογικής Γεωργίας 

Δενδροκομίας Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης - 
Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς - Φυστικιάς 

Ειδικός Δασικής Προστασίας 
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Τεχνικός Βιολογικής - Οικολογικής Γεωργίας 

Αγροτικών Μηχανημάτων Τεχνικός Αρδεύσεων 

Ειδικός Δασικής Προστασίας 

Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης - 
Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς - Φυστικιάς 

Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών 
Εκμεταλλεύσεων 

Ειδικός Δασικής Προστασίας 

Τεχνικός Βιολογικής - Οικολογικής Γεωργίας 

Υπεύθυνος Μονάδας Συστηματοποιημένου 
Επισιτισμού (catering) 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Στέλεχος Τουρισμού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επιμελητής ΞεναγόςΕθνικών Δρυμών και Χώρων 

Αναψυχής 

Ζωοτεχνίας Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών 
Εκμεταλλεύσεων 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ 
ΠΛΟΥΤΟΥ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 

Τεχνικός Πτηνοτροφίας ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΪΚΟΥ 
ΠΛΟΥΤΟΥ Τεχνικός Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΟΤΕΚ ΜΕ ΙΕΚ 
ΟΕΕΚ 

   

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΣ ΟΤΕΚ ΕΙΔΙΚΟΗΤΕΣ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ 

Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και 
Τροφοδοσίας 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας 

Μαγειρικής Τέχνης Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ζαχαροπλαστικής Τέχνης Τεχνικός Αρτοποιΐας Ζαχαροπλαστικής 
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