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Διάρθρωςη των επαγγελμάτων ςτουσ κλάδουσ 
 
Α. Ειςαγωγή 
 
Η ανϊλυςη τησ απαςχόληςησ ςτουσ κλϊδουσ οικονομικόσ δραςτηριότητασ και 
ςτα επαγγϋλματα γύνεται ςυνόθωσ ξεχωριςτϊ, για λόγουσ που ςυνδϋονται με 
τουσ ςτόχουσ, τισ μεθόδουσ ανϊλυςησ και τη διαθεςιμότητα των ςτατιςτικών 
δεδομϋνων. Η από κοινού ανϊλυςη εμφανύζει ςημαντικϊ πλεονεκτόματα και 
παρϋχει ςημαντικό πληροφόρηςη αναφορικϊ με τισ εξελύξεισ ςτη δομό τησ 
απαςχόληςησ και ςτισ αγορϋσ εργαςύασ, ςυνδυϊζοντασ τα πλεονεκτόματα των 
ξεχωριςτών αναλύςεων και πϋραν των ϊλλων, επιτρϋπει μια θεώρηςη τόςο των 
χαρακτηριςτικών των απαςχολουμϋνων όςο  και αυτών των θϋςεων εργαςύασ.  
 
Η από κοινού ανϊλυςη τησ απαςχόληςησ ςτουσ κλϊδουσ και ςτα επαγγϋλματα  
επιχειρεύται ςυνόθωσ μϋςα από τη διερεύνηςη τησ διϊρθρωςησ των 
επαγγελμϊτων μϋςα ςτουσ κλϊδουσ. Στην ιςτορικό τησ εξϋλιξη η διϊρθρωςη 
αυτό ακολουθεύ μια πορεύα και καθορύζεται μϋςα από γενικότερεσ οικονομικϋσ 
και κοινωνικϋσ διεργαςύεσ. Κϊθε κλϊδοσ απαρτύζεται από ϋνα ςύνολο 
επαγγελμϊτων, με μεγαλύτερεσ ςυγκεντρώςεισ ςε εκεύνα που ςυνδϋονται ςτενϊ 
με τισ οικονομικϋσ δραςτηριότητεσ του κλϊδου και μικρότερεσ ςε ϊλλα, 
απαραύτητα για την ολοκλόρωςη τησ παραγωγικόσ του διαδικαςύασ. Έτςι ςτη 
γεωργύα η πλειονότητα των επαγγελμϊτων εύναι αγρότεσ, ςτη βιομηχανύα 
εργϊτεσ και τεχνύτεσ και ςτισ υπηρεςύεσ υπϊλληλοι, πωλητϋσ και 
απαςχολούμενοι την παροχό υπηρεςιών. Κατϊ ςυνϋπεια μϋςα ςε κϊθε κλϊδο 
διαμορφώνεται ϋνα επαγγελματικό πρότυπο, αποτελούμενο από κύρια και 
δευτερεύοντα, ωσ προσ την ϋκταςό τουσ, επαγγϋλματα, που με βϊςη τισ 
οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ διεργαςύεσ, διαφοροποιεύται τόςο ωσ προσ την 
ϋκταςη όςο και ωσ προσ τη διϊρθρωςό του.  
 
Το πρότυπο αυτό δεν παραμϋνει ςταθερό. Η διαφοροπούηςό του αναμϋνεται να 
ςυνδϋεται τόςο με τουσ παρϊγοντεσ εκεύνουσ που επιδρούν ςε αυτϋσ καθ’ αυτϋσ 
τισ μεταβολϋσ των επαγγελμϊτων, όςο και με ειδικότερεσ διεργαςύεσ που 
επενεργούν ςτο πλαύςιο του κϊθε κλϊδου ξεχωριςτϊ. Εύναι γνωςτό ότι οι 
μεταβολϋσ ςτα επαγγϋλματα επηρεϊζονται από τϋςςερισ βαςικούσ παρϊγοντεσ. 
Από τη ζότηςη για αγαθϊ και υπηρεςύεσ και την ανϊπτυξη του εξωτερικού 
εμπορύου, από την τεχνολογύα, από το εκπαιδευτικό επύπεδο του πληθυςμού και 
τη μετανϊςτευςη και από τισ ρυθμύςεισ των αγορών και ειδικότερα των αγορών  
εργαςύασ.1 Εκτόσ από τουσ παρϊγοντεσ αυτούσ, δύο ϊλλεσ διεργαςύεσ, που 
χαρακτηρύζουν τη ςύγχρονη φϊςη εξϋλιξησ του καπιταλιςμού επιδρούν ςτη 
διαμόρφωςη και διαφοροπούηςη του επαγγελματικού προτύπου μϋςα ςε κϊθε 
κλϊδο. Η πρώτη αφορϊ ςτη τριτογενοπούηςη του δευτερογενούσ τομϋα, που 
υποδηλώνεται μϋςα από τη διαρκό επϋκταςη ςτο εςωτερικό του επαγγελμϊτων 
παροχόσ υπηρεςιών2 και η δεύτερη ςτην εκμηχϊνιςη του τομϋα των υπηρεςιών, 
μϋςα κυρύωσ από την ενςωμϊτωςη ςτη παραγωγικό του διαδικαςύα νϋων 
τεχνολογιών και κυρύωσ λειτουργιών των ηλεκτρονικών υπολογιςτών, που 

                                                 
1  Βλϋπε ενδεικτικϊ ςτο Oesch (2013).  
2  Βλϋπε ενδεικτικϊ ςτο Gershuny and Miles (1983) 
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υποδηλώνεται μϋςα από την αύξηςη των τεχνικών επαγγελμϊτων.3 Οι δύο αυτϋσ 
διεργαςύεσ, ςε ςυνδυαςμό με τουσ παρϊγοντεσ που προαναφϋρθηκαν, επιδρούν 
ςτο ύψοσ του κϊθε επαγγϋλματοσ, ςτισ μεταβολϋσ του, ςτη διϊχυςη των όδη 
υφιςτϊμενων επαγγελμϊτων αλλϊ και ςτη δημιουργύα νϋων.  
 
Η ύπαρξη και η διαφοροπούηςη αυτού του προτύπου μϋςα ςτουσ κλϊδουσ 
ςυνιςτϊ το αντικεύμενο τησ παρούςασ ανϊλυςησ. Για την πληρϋςτερη 
παρακολούθηςη των εξελύξεων και την ανϊδειξη, ϋωσ ϋνα βαθμό, των 
παραγόντων που προκαλούν τη διαμόρφωςη και τη διαφοροπούηςη (ό όχι) του 
προτύπου αυτού, παρακολουθούνται οι εξελύξεισ ςτην παραγωγό (ακαθϊριςτη 
προςτιθϋμενη αξύα), ςτισ εξαγωγϋσ, ςτην απαςχόληςη και ςτην 
παραγωγικότητα του κϊθε κλϊδου ξεχωριςτϊ. Η ανϊλυςη γύνεται ςε 
μονοψόφιουσ κλϊδουσ, ενώ ςε μερικϋσ περιπτώςεισ, για λόγουσ αξιοπιςτύασ, τα 
δεδομϋνα των κλϊδων παρουςιϊζονται από κοινού.  Τα δεδομϋνα για την 
ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα (ΑΠΑ) και την παραγωγικότητα ςτο διϊςτημα 
2000-2007 εκτιμώνται ςε ςταθερϋσ τιμϋσ 2000 και προϋρχονται από τη μελϋτη 
των Ευςτρϊτογλου κ.α (2011). Οι μετρόςεισ τησ παραγωγικότητασ για το 
διϊςτημα 2008-2013 εκτιμώνται ςε ςταθερϋσ τιμϋσ 2008 και προϋρχονται από 
τη μελϋτη του Ευςτρϊτογλου (2015). Η παραγωγικότητα εκτιμϊται με βϊςη την 
ΑΠΑ και τισ ώρεσ απαςχόληςησ ςε κϊθε κλϊδο ξεχωριςτϊ (ευρώ/ώρα 
απαςχόληςησ). Οι εκτιμόςεισ τησ (ΑΠΑ) για το διϊςτημα 2008-2015 γύνονται ςε 
ςταθερϋσ τιμϋσ 2008 και προϋρχονται από προςωρινϊ ςτοιχεύα των εθνικών 
λογαριαςμών τησ ΕΛΣΤΑΤ. Τα δεδομϋνα για τισ εξαγωγϋσ εκτιμώνται ςε 
ςταθερϋσ τιμϋσ 2008 και προϋρχονται από τη μελϋτη των Ευςτρϊτογλου και 
Αγναντόπουλου (2015). Τα επαγγϋλματα που εμφανύζονται αυτοτελώσ και 
ςυνθϋτουν το επαγγελματικό πρότυπο ςε κϊθε κλϊδο ξεχωριςτϊ εμφανύζουν 
απαςχόληςη πϊνω από 3.000 ϊτομα, τουλϊχιςτον ςε ϋνα από τα δύο ϋτη 
αναφορϊσ, με τα υπόλοιπα, που εμφανύζουν απαςχόληςη κϊτω των 3.000 
ατόμων, να αθρούζονται ςτην κατηγορύα (1-9) ωσ λοιπϊ επαγγϋλματα. Η 
διϊκριςη τουσ ςε ανώτερα, ενδιϊμεςα και κατώτερα γύνεται με κριτόρια το 
ποςοςτό των αποφούτων τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ  που απαςχολεύται καθώσ 
και τισ αμοιβϋσ των απαςχολουμϋνων ςε κϊθε κλϊδο ξεχωριςτϊ και γύνεται με 
τη βοόθεια των τεταρτημορύων (βλϋπε αναλυτικϊ ςτη μελϋτη του 
Ευςτρϊτογλου 2016). Τϋλοσ η κωδικοπούηςη των επαγγελμϊτων ςτισ δύο 
διαφορετικϋσ χρονικϋσ περιόδουσ εμφανύζεται ςτο παρϊρτημα τησ παρούςασ 
ενότητασ.  

                                                 
3
  Βλϋπε ενδεικτικϊ ςτουσ Browning, A. and Singelmann, J. (1978) και ςτο Oesch 

(2013). 
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1. Επαγγέλματα του αγροτικού τομέα  
 
Η Ακαθϊριςτη Προςτιθϋμενη Αξύα (ΑΠΑ) του αγροτικού τομϋα μειώθηκε κατϊ 
30,5% την περύοδο 2000-2007, περιορύζοντασ τη ςυμμετοχό του ςτη ςυνολικό 
ΑΠΑ τησ χώρασ από το 6,6% ςτο 3,4% ςτο διϊςτημα αυτό και αυξόθηκε κατϊ 
12,2%  την περύοδο τησ κρύςησ (2008-2015), αυξϊνοντασ τη ςυμμετοχό του ςτην 
ςυνολικό ΑΠΑ από το 3,2% το 2008 ςτο 4,7% το 2015.4 Περιοριςμϋνη κατϊ 
1,9% όταν και η αύξηςη των εξαγωγών του ςτο διϊςτημα 2008-2013.5 Η 
απαςχόληςό του μειώθηκε με υψηλό ρυθμό  (23,5%) ςτη δεκαετύα του 2000 και  
με χαμηλότερο (6,2%) ςτο διϊςτημα 2011-2015 (πύνακασ 1), ενώ η 
παραγωγικότητϊ του μειώθηκε ςε ολόκληρη την περύοδο τησ ανϊλυςησ (9,7% 
ςτο διϊςτημα 2000-2007 και 1,6% ςτο διϊςτημα 2008-2013).  
 
Διάγραμμα 1. Μεταβολέσ τησ διάρθρωςησ των επαγγελμάτων ςτουσ κλάδουσ του 

πρωτογενούσ τομέα. 
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Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 
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Κύριο χαρακτηριςτικό του επαγγελματικού προτύπου του αγροτικού τομϋα 
εύναι η ςχεδόν απόλυτη παρουςύα επαγγελμϊτων που ςυνδϋονται ςτενϊ με τισ 
δραςτηριότητϋσ του (διϊγραμμα 1). Πϋραν των αμιγώσ αγροτικών 
επαγγελμϊτων καμύα ϊλλη επαγγελματικό κατηγορύα δεν ςυγκϋντρωςε επαρκό 
αριθμό απαςχολουμϋνων ώςτε να αποτυπωθεύ ςτο διϊγραμμα. Και παρϊ τον 
υψηλό ρυθμό αύξηςησ των λοιπών επαγγελμϊτων (πύνακασ 1Α) η διαδικαςύα 
διϊχυςησ των επαγγελμϊτων ςτον τομϋα φαύνεται να παραμϋνει αδύναμη. Στο 
διϊςτημα 2000-2010 γεωργού ςτην καλλιϋργεια δϋνδρων και αμπϋλων (62), 
ειδικευμϋνοι αλιεύσ (66) και ανειδύκευτοι εργϊτεσ (92) αύξηςαν την απαςχόληςό 
τουσ, με τισ ϊλλεσ κατηγορύεσ να τη μειώνουν. Ειδικότερα για τουσ πρώτουσ (62) 
η αύξηςό τουσ ςε ςυνδυαςμό με τη μεύωςη των πολυκαλλιεργητών (63), ςτο 
βαθμό που δεν οφεύλεται ςτην ταξινόμηςό των δεδομϋνων τουσ, υποδηλώνει μια 
διαδικαςύα εξειδύκευςησ και μεταςτροφόσ των αγροτών ςε καλλιϋργειεσ 

                                                 
4
  Υπενθυμύζεται ότι οι εκτιμόςεισ αυτϋσ υπολογύζονται ςε ςταθερϋσ τιμϋσ του 

2000 για το πρώτο διϊςτημα και του 2008 για το δεύτερο. 
5  Οι εξαγωγϋσ του κλϊδου το 2013 κϊλυπταν το 29,2% τησ παραγωγόσ του, 
ϋναντι του 33,0% για το 2008 αναδεικνύοντασ τισ δυςχϋρειεσ ςτην αναζότηςη και 
προςϋγγιςη των ξϋνων αγορών. 
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δϋνδρων και αμπϋλων, ενώ οι αυξόςεισ των αλιϋων (66) και των ανειδύκευτων 
εργαζομϋνων  (92) την περιοριςμϋνη δυναμικό τησ αλιεύασ οι πρώτοι και την 
περιοριςμϋνη επϋκταςη τησ μιςθωτόσ απαςχόληςησ του αγροτικού τομϋα οι 
δεύτεροι. 
 
Πίνακασ 1. Μεταβολέσ απαςχόληςησ ςτα επαγγέλματα του αγροτικού τομέα 
  
Α. 2000-2010 

Επαγγέλματα 2000 2010 Μεταβ. % Μετ. 

61  Γεωργού ειδικ. Κυρύωσ ςε μια ετόςια καλλιϋργεια 108.114 80.868 -27.246 -25,2 

62  Γεωργού ειδικ. Κυρύωσ ςτην καλλιϋργεια δϋνδρων 70.259 112.795 42.536 60,5 

63  Γεωργού πολυκαλλιεργητϋσ 399.504 196.068 -203.436 -50,9 

64  Ειδικευμϋνοι κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι  103.055 94.272 -8.783 -8,5 

65  Δαςοκόμοι, υλοτόμοι & ςυναφό επαγγϋλματα 4.558 3.668 -890 -19,5 

66  Ειδικευμϋνοι αλιεύσ & ςυναφό επαγγϋλματα 10.614 13.950 3.336 31,4 

92  Ανειδύκευτοι αγρεργϊτεσ, αλιεργϊτεσ 11.181 35.269 24.088 215,4 

1-9 Λοιπϊ επαγγϋλματα 6.996 9.676 2.680 38,3 

Σύνολο 714.281 546.566 -167.715 -23,5 

 
Β. 2011-2015 

 Επαγγέλματα 2011 2015 Μεταβ. % Μετ. 

61 Ειδικευμϋνοι γεωργού & κτηνοτρόφοι 448.262 421.183 -27.079 -6,0 

62 Ειδικευμϋνοι δαςοκόμοι, υλοτόμοι, αλιεύσ  17.213 14.736 -2.477 -14,4 

92 Ανειδύκευτοι εργϊτεσ πρωτογενούσ τομϋα 30.861 29.213 -1.648 -5,3 

1-9 Λοιπϊ επαγγϋλματα 7.256 7.239 -17 -0,2 

Σύνολο 503.592 472.371 -31.221 -6,2 

Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 
 

Ο μικρότεροσ αριθμόσ των επαγγελμϊτων την περύοδο 2011-2015 οφεύλεται 
αςφαλώσ ςε ζητόματα ταξινόμηςησ6. Πϋραν τούτου παρϋχει ταυτοχρόνωσ 
ενδεύξεισ τησ απουςύασ μιασ διαδικαςύασ διϊχυςησ των επαγγελμϊτων μϋςα 
ςτουσ κλϊδουσ, διαδικαςύασ που υποδηλώνει την ανϊγκη παρουςύασ και ϊλλων 
επαγγελμϊτων προκειμϋνου να ολοκληρωθεύ η παραγωγικό διαδικαςύα του 
κλϊδου. Το ςύνολο των επαγγελμϊτων του τομϋα (με εξαύρεςη τουσ 
δαςοκόμουσ) παρουςύαςαν μικρϋσ μειώςεισ τησ απαςχόληςόσ τουσ,  που 
αναμϋνεται να οφεύλονται κυρύωσ ςε ςυνταξιοδότηςη τμόματοσ του 
ανθρώπινου τουσ δυναμικού (πύνακασ 1Β). 

 
Οι διακυμϊνςεισ τησ παραγωγόσ και η διαρκόσ μεύωςη τησ απαςχόληςησ και τησ 
παραγωγικότητασ του αγροτικού τομϋα, ςε όλο το υπό ανϊλυςη χρονικό 
διϊςτημα,  δεν φαύνεται να επϋδραςαν ςτη διϊρθρωςη του επαγγελματικού του 
προτύπου, διαμορφώνοντασ ταυτόχρονα εξαιρετικϊ περιοριςμϋνεσ ευκαιρύεσ 
απαςχόληςησ ςε ϊλλα, πϋραν των αγροτικών, επαγγϋλματα. Με βϊςη την 
ταξινόμηςό τουσ το ςύνολο των επαγγελμϊτων του αγροτικού τομϋα 
εντϊςςονται ςτα κατώτερα επαγγϋλματα (επαγγϋλματα δηλαδό που απαιτούν 
χαμηλό εκπαιδευτικό επύπεδο και παρϋχουν χαμηλϋσ απολαβϋσ). 

                                                 
6
  Οι ϋξι επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ (ςε διψόφιο κωδικό) του πρωτογενούσ τομϋα 

τησ προηγούμενησ ταξινόμηςησ περιορύςθηκαν ςε δύο (61, 62) ςτην τρϋχουςα 
ταξινόμηςη.  
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2. Επαγγέλματα των ορυχείων, λατομείων και μεταποίηςησ 
 
Οι κλϊδοι των ορυχεύων, λατομεύων και μεταπούηςησ αύξηςαν την παραγωγό 
τουσ κατϊ 33,6% ςτο διϊςτημα 2000-2007, γεγονόσ που οφειλόταν ςτισ θετικϋσ 
μεταβολϋσ μιασ ςειρϊσ κλϊδων τησ μεταπούηςησ7 (βλϋπε Ευςτρϊτογλου κ.α., 
2011), βελτιώνοντασ οριακϊ τη ςυμμετοχό τουσ ςτη ςυνολικό παραγωγό τησ 
χώρασ από 11,2%  ςτο 11,3% την περύοδο αυτό και μεύωςαν την παραγωγό 
τουσ κατϊ 28,9% ςτο διϊςτημα 2008-2015, γεγονόσ που οφειλόταν ςτισ 
αρνητικϋσ μεταβολϋσ του ςυνόλου των κλϊδων, με εξαύρεςη αυτούσ τησ 
παραγωγόσ χημικών προώόντων, τησ παραγωγόσ φαρμακευτικών προώόντων και 
τησ επιςκευόσ και εγκατϊςταςησ μηχανημϊτων και εξοπλιςμού, που αύξηςαν 
την παραγωγό τουσ κατϊ 2,1%, 36,1% και 71,7% αντύςτοιχα. Ορυχεύα, λατομεύα  
και μεταπούηςη κϊλυπταν το 2015 το 9,4% τησ ςυνολικόσ παραγωγόσ τησ 
χώρασ. Στο διϊςτημα 2008-2013 οι εξαγωγϋσ αυξόθηκαν κατϊ 75,0% ςτουσ 
κλϊδουσ των ορυχεύων - λατομεύων και κατϊ 4,9% ςτη μεταπούηςη, γεγονόσ που 
οφεύλεται ςτισ αυξόςεισ ςτουσ κλϊδουσ των πετρελαύων (80,7%), του 
ηλεκτρολογικού εξοπλιςμού (29,6%), των φαρμακευτικών προώόντων (15,8%), 
των επύπλων (9,0%) και τησ επιςκευόσ και εγκατϊςταςησ μηχανημϊτων (6,6%), 
καθώσ όλοι οι ϊλλοι κλϊδοι εμφϊνιςαν μεύωςη των εξαγωγών τουσ.8 Η 
απαςχόληςό τουσ μειώθηκε ςε όλη την χρονικό περύοδο τησ ανϊλυςησ, κατϊ 
16,1% τη δεκαετύα του 2000 και κατϊ 16,8% ςτο διϊςτημα 2011-2015 (πύνακασ 
2) παρϋχοντασ ςημαντικϋσ ενδεύξεισ μιασ ςυνεχιζόμενησ αποβιομηχϊνιςησ τησ 
χώρασ.  Η παραγωγικότητα αυξόθηκε ςε ολόκληρη τη χρονικό περύοδο, κατϊ  
3,7% και  38,4% ςτουσ κλϊδουσ των ορυχεύων – λατομεύων και τησ μεταπούηςησ 
αντύςτοιχα ςτο διϊςτημα 2000-2007 και κατϊ 25,6% και 9,5% ςτα ορυχεύα – 
λατομεύα και μεταπούηςη αντύςτοιχα ςτο διϊςτημα 2008-2013. 
 
Το επαγγελματικό πρότυπο των κλϊδων απαρτύζεται από ϋνα ευρύ φϊςμα 
τεχνικών κυρύωσ επαγγελμϊτων και δευτερευόντωσ επαγγελμϊτων των 
υπηρεςιών (διϊγραμμα 2). Στη δεκαετύα του 2000 τα ςημαντικότερα 
επαγγϋλματα όςαν οι (78) τεχνύτεσ υφαντουργύασ και ϋνδυςησ, οι (73) χύτεσ 
μετϊλλων και ςυγκολλητϋσ, οι (76) τεχνύτεσ επεξεργαςύασ τροφύμων, οι (41) 
υπϊλληλοι γραφεύου, οι (72) τεχνύτεσ ανϋγερςησ και αποπερϊτωςησ κτιρύων, οι 
(75) τεχνύτεσ που εκτελούν εργαςύεσ ακριβεύασ, χειροτϋχνεσ, τυπογρϊφοι και οι 
(88) οδηγού μϋςων μεταφορϊσ, με τα υπόλοιπα επαγγϋλματα να εμφανύζουν 
χαμηλότερεσ ςυγκεντρώςεισ. Οι αναδιαρθρώςεισ των επαγγελμϊτων ςτο 
διϊςτημα αυτό όςαν ςημαντικϋσ με 12 επαγγϋλματα να αυξϊνουν την 
απαςχόληςη τουσ και 18 να τη μειώνουν.  Από τα επαγγϋλματα που εμφϊνιςαν 
αυξόςεισ ςημαντικϋσ θα πρϋπει να θεωρηθούν αυτϋσ των (13) διευθυνόντων 
επιχειρηματιών και προώςταμϋνων μικρών επιχειρόςεων, των (22) 
αρχιτεκτόνων - μηχανικών, των (53) μοντϋλων και πωλητών, των (82) 
χειριςτών μηχανών παραγωγόσ προώόντων από μϋταλλα και ορυκτϊ, των (86) 

                                                 
7
  Υψηλότερεσ αυξόςεισ τησ παραγωγόσ τουσ ςτο διϊςτημα αυτό παρουςύαςαν οι 

κλϊδοι των βαςικών μετϊλλων (63,1%), τησ καταςκευόσ εξοπλιςμού ςυςκευών 
ραδιοφωνύασ τηλεόραςησ (38,7), των εκδόςεων, εκτυπώςεων (32,4%), του λοιπού 
εξοπλιςμού μεταφορών (31,0%) και των χημικών ουςιών και προώόντων (28,6%).  
8  Για εκτενϋςτερη ανϊλυςη του ρόλου και τησ ςημαςύασ των εξαγωγών ςτη 
μεταπούηςη βλϋπε ςτο Αγναντόπουλοσ και Ευςτρϊτογλου (2015). 
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χειριςτών μηχανών παραγωγόσ ειδών διατροφόσ  και των (88) οδηγών μϋςων 
μεταφορϊσ (πύνακασ 2Α).  
 
Διάγραμμα 2. Μεταβολέσ διάρθρωςησ επαγγελμάτων των ορυχείων, λατομείων και 
μεταποίηςησ  
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Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 

 
Από τα επαγγϋλματα που εμφϊνιςαν μειώςεισ  ςτην απαςχόληςό τουσ ιδιαύτερα 
ςημαντικϋσ όςαν αυτϋσ των (78) τεχνιτών υφαντουργύασ και ειδών ϋνδυςησ, 
των (85) χειριςτών μηχανών παραγωγόσ κλωςτοώφαντουργικών προώόντων, 
των (75) τεχνιτών που εκτελούν εργαςύεσ ακριβεύασ, των (83) χειριςτών 
μηχανών παραγωγόσ χημικών προώόντων, των (72) τεχνιτών ανϋγερςησ και 
αποπερϊτωςησ κτιρύων, των (71) μεταλλωρύχων και λατόμων, των (12) 
διευθυνόντων και ανώτερων ςτελεχών μεγϊλων επιχειρόςεων και των (25) 
λογιςτών και ϊλλων ςτελεχών επιχειρόςεων.9   

                                                 
9
  Οι μειώςεισ τησ απαςχόληςησ των (76) τεχνιτών επεξεργαςύασ τροφύμων ςε 

ςυνδυαςμό με τισ αυξόςεισ των (86) χειριςτών μηχανών παραγωγόσ ειδών διατροφόσ 
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Πίνακασ 2. Μεταβολέσ απαςχόληςησ ςτα επαγγέλματα των ορυχείων, λατομείων και 
μεταποίηςησ  
 
Α. 2000-2010 

Επαγγέλματα 2000 2010 Μεταβ.  % Μετ. 

12  Διευθ/ντεσ & ανώτερα ςτελϋχη μεγϊλων επιχειρόςεων 13.920 9.236 -4.684 -33,6 

13  Διευθ/ντεσ επιχειρηματύεσ & προώςτϊμενοι μικρών επ. 16.909 28.696 11.787 69,7 

21  Φυςικού, μαθηματικού & ςυναφό επαγγϋλματα 4.326 3.705 -621 -14,4 

22  Αρχιτϋκτονεσ, μηχανικού & ςυναφό επαγγϋλματα 5.450 6.599 1.149 21,1 

25  Λογιςτϋσ & ϊλλα ςτελϋχη επιχειρόςεων 7.053 4.428 -2.625 -37,2 

27  Πρόςωπα που αςκούν επιςτημονικϊ, καλλιτεχνικϊ επ. 6.105 5.831 -274 -4,5 

31  Τεχνολόγοι & τεχνικού βοηθού των επιςτημών 11.747 12.820 1.073 9,1 

34  Ειδικευμϋνοι επύ των πωλόςεων, χρηματιςτϋσ 17.377 16.623 -754 -4,3 

41  Υπϊλληλοι γραφεύου 47.782 38.679 -9.103 -19,1 

53  Μοντϋλα, πωλητϋσ & ςυναφό επαγγϋλματα 10.323 15.476 5.153 49,9 

71  Μεταλλωρύχοι, λατόμοι & ςυναφό επαγγϋλματα 11.547 7.813 -3.734 -32,3 

72  Τεχνύτεσ ανϋγερςησ και αποπερϊτωςησ κτιρύων 30.937 21.954 -8.983 -29,0 

73  Χύτεσ μετϊλλων, ςυγκολλητϋσ, 51.650 43.976 -7.674 -14,9 

74  Μηχανικού, εφαρμοςτϋσ 26.529 20.287 -6.242 -23,5 

75  Τεχνύτεσ που εκτελούν εργαςύεσ ακριβεύασ 29.707 19.412 -10.295 -34,7 

76  Τεχνύτεσ επεξεργαςύασ τροφύμων 49.060 39.733 -9.327 -19,0 

77  Τεχνύτεσ επεξεργαςύασ ξύλου, επιπλοποιού 21.334 18.410 -2.924 -13,7 

78  Τεχνύτεσ υφαντουργύασ, ειδών ϋνδυςησ 78.153 32.188 -45.965 -58,8 

81  Χειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών εγκαταςτϊςεων 15.454 16.287 833 5,4 

82  Χειριςτϋσ μηχανών παραγωγόσ πρ. από μϋταλλα & ορυκτϊ 11.303 13.918 2.615 23,1 

83  Χειριςτϋσ μηχανών παραγωγόσ χημικών προώόντων 14.076 9.044 -5.032 -35,7 

84  Χειριςτϋσ μηχανών παραγωγόσ προώόντων ξύλου & χαρτιού 5.409 5.830 421 7,8 

85  Χειριςτϋσ μηχανών παραγωγόσ κλωςτ/κών προώόντων 15.120 5.027 -10.093 -66,8 

86  Χειριςτϋσ μηχανών παραγωγόσ ειδών διατροφόσ 15.635 18.794 3.159 20,2 

87  Συναρμολογητϋσ (μονταδόροι)  15.119 14.655 -464 -3,1 

88  Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ 24.908 30.530 5.622 22,6 

91  Πλανόδιοι πωλητϋσ, οικιακού βοηθού  5.252 6.007 755 14,4 

93  Ανειδύκευτοι εργϊτεσ δευτερογενούσ τομϋα 20.826 22.239 1.413 6,8 

1-9 Λοιπϊ επαγγϋλματα 7.274 7.298 24 0,3 

 Σύνολο 590.285 495.495 -94.790 -16,1 

Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μΟΥ 

 
Οι εξελύξεισ αυτϋσ περιόριςαν το μερύδιο των αμιγώσ τεχνικών επαγγελμϊτων 
από το 77,8% το 2000 ςτο 71,3% το 2010 αυξϊνοντασ το μερύδιο των 
επιςτημονικών, μη τεχνικών και των ϊλλων επαγγελμϊτων των υπηρεςιών, 
παρϋχοντασ ενδεύξεισ μιασ περιοριςμϋνησ  διαδικαςύασ τριτογενοπούηςησ των 
κλϊδων αυτών. Σε όρουσ διϊκριςησ των επαγγελμϊτων, τα ανώτερα 
επαγγϋλματα αύξηςαν τη ςυμμετοχό τουσ από 11,1% το 2000 ςε 14,3% το 
2010, αυξϊνοντασ ταυτοχρόνωσ και τον αριθμό των απαςχολουμϋνων ςε αυτϊ 
κατϊ 5.805 ϊτομα, τα ενδιϊμεςα από 66,9% ςε 72,1%, μειώνοντασ τον αριθμό 

                                                                                                                                            
αναμϋνεται να υποδηλώνουν μια διαδικαςύα εκμηχϊνιςησ τησ παραγωγικόσ διαδικαςύασ 
του κλϊδου. 
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των απαςχολουμϋνων ςε αυτϊ κατϊ 51.905 ϊτομα και τα κατώτερα από 22,0% 
ςε 13,6%, μειώνοντασ με τη ςειρϊ τουσ,  τουσ απαςχολούμενουσ ςε αυτϊ κατϊ 
48.690 ϊτομα, για τα αντύςτοιχα ϋτη. Οι αναδιαρθρώςεισ τησ επαγγελματικόσ 
απαςχόληςησ ςτουσ κλϊδουσ, την περύοδο αυτό οδόγηςαν ςε μια αύξηςη των 
ανώτερων επαγγελμϊτων, ενώ τη ςυνολικό μεύωςη τησ απαςχόληςησ 
μοιρϊςθηκαν τα ενδιϊμεςα και κατώτερα επαγγϋλματα, οδηγώντασ το 
δευτερογενό τομϋα ςε μια επαγγελματικϊ βελτιωμϋνη διϊρθρωςη τόςο ωσ προσ 
τα εκπαιδευτικϊ προςόντα των απαςχολουμϋνων όςο και ωσ προσ τισ αμοιβϋσ 
τουσ. 
 
Β. 2011-2015 

Επαγγέλματα 2011 2015 Μετ. % Μετ. 

12 Διοικητικού και εμπορικού διευθυντϋσ 3.140 2.112 -1.028 -32,7 

13 Διευθυντϋσ παραγωγόσ & εξειδικευμϋνων υπηρεςιών 13.440 7.425 -6.015 -44,8 

21 Αςκούντεσ επιςτημονικϊ επαγγϋλματα & μηχανικού 11.936 7.918 -4.018 -33,7 

24 Επαγγελματύεσ επιχειρόςεων και διούκηςησ 7.986 8.757 771 9,7 

26 Επαγγελματύεσ  νομικού, κοινων. & πολιτιςτικού κλϊδου 3.213 932 -2.281 -71,0 

31 Τεχνικού θετικών επιςτημών και μηχανικόσ 20.088 11.398 -8.690 -43,3 

32 Τεχνικού του τομϋα τησ υγεύασ 2.814 4.173 1.359 48,3 

33 Βοηθού επαγγελματιών επιχειρόςεων & διούκηςησ 8.764 9.680 916 10,5 

41 Υπϊλληλοι γεν καθηκ., χειριςτϋσ μηχ. με πληκτρολόγιο 14.528 14.638 110 0,8 

43 Υπϊλληλοι καταγραφόσ αριθμητικών δεδομϋνων & υλικών 6.865 7.855 990 14,4 

44 Άλλοι υπϊλληλοι γραφεύου 4.863 3.259 -1.604 -33,0 

52 Πωλητϋσ 12.768 24.361 11.593 90,8 

71 Τεχνύτεσ ανϋγερςησ και αποπερϊτωςησ κτιρύων 20.841 6.367 -14.474 -69,4 

72 Τεχνύτεσ μετϊλλων, μηχανημϊτων & ςυναφό επαγγϋλματα 55.579 42.313 -13.266 -23,9 

73 Χειροτϋχνεσ και τυπογρϊφοι 14.143 13.868 -275 -1,9 

74 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικού 8.551 9.248 697 8,2 

75 Τεχνύτεσ επεξεργαςύασ τροφύμων, κ.α. 96.253 68.500 -27.753 -28,8 

81 Χειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών εγκαταςτϊςεων 57.101 39.937 -17.164 -30,1 

82 Συναρμολογητϋσ (μονταδόροι) 3.535 1.971 -1.564 -44,2 

83 Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ & χειριςτϋσ κινητού εξοπλιςμού 20.270 16.360 -3.910 -19,3 

91 Καθαριςτϋσ και βοηθού 2.367 4.678 2.311 97,6 

93 Ανειδύκευτοι εργϊτεσ δευτερογενούσ τομϋα 19.135 23.053 3.918 20,5 

96 Συλλϋκτεσ απορριμμϊτων & ϊλλοι ανειδύκευτοι εργϊτεσ 507 5.165 4.658 918,7 

1-9 Λοιπϊ επαγγϋλματα 12.018 7.539 -4.479 -37,3 

Σύνολο 410.661 341.507 -69.154 -16,8 

Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 

 
Στην περύοδο 2011-2015, το φϊςμα των επαγγελμϊτων που ςυνθϋτουν το  
πρότυπο των κλϊδων περιορύςθηκε ςημαντικϊ, λόγω των αλλαγών ςτην 
ταξινόμηςη των επαγγελμϊτων, αλλϊ ενδεχομϋνωσ και λόγω των διεργαςιών  
των κλϊδων που αφορούνςτα επαγγϋλματα. Την περύοδο αυτό κύρια 
επαγγϋλματα των κλϊδων όςαν οι (75) τεχνύτεσ επεξεργαςύασ τροφύμων, οι (72) 
τεχνύτεσ μετϊλλων και μηχανημϊτων, οι (81) χειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, οι (52) πωλητϋσ, οι (93) ανειδύκευτοι εργϊτεσ δευτερογενούσ 
τομϋα και οι (83) οδηγού μϋςων μεταφορϊσ. Η πλειονότητα των επαγγελμϊτων 
εμφϊνιςαν μειώςεισ ςτην απαςχόληςό τουσ, με ϋνα μικρότερο αριθμό (9) 
επαγγελμϊτων, κυρύωσ παροχόσ υπηρεςιών, αυξόςεισ (πύνακασ 2Β). Οι 
αναδιαρθρώςεισ αυτϋσ, με τισ μειώςεισ τησ απαςχόληςησ των τεχνικών κυρύωσ 
επαγγελμϊτων, οδόγηςαν ςε μεταβολϋσ ςτη διϊρθρωςό τουσ, με τα τεχνικϊ 
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επαγγϋλματα να μειώνουν τη ςυμμετοχό τουσ ςτη ςυνολικό απαςχόληςη των 
κλϊδων από το 77,5% το 2011 ςτο 69,4% το 2015, παρϋχοντασ ενδεύξεισ μιασ 
περαιτϋρω διαδικαςύασ τριτογενοπούηςησ των κλϊδων αυτών. Σε όρουσ 
διϊκριςησ των επαγγελμϊτων, η κρύςη περιόριςε τη ςυμμετοχό των ανώτερων 
από 14,6% το 2011 ςε 11,3% το 2015, μειώνοντασ και τον αριθμό των 
απαςχολουμϋνων που  
εντϊςςονται ςε αυτϊ κατϊ 21.261 ϊτομα, αυξϊνοντασ ελαφρϊ την παρουςύα 
των ενδιϊμεςων (από 48,4% ςε 50,0%) και των κατώτερων (από 37,0% ςε 
38,7%) τα αντύςτοιχα ϋτη. 
 
Τη δεκαετύα του 2000 οι διακυμϊνςεισ τησ παραγωγόσ ςτουσ κλϊδουσ, με 
ςημαντικϋσ αυξόςεισ μϋχρι το 2007 και μειώςεισ ςτη ςυνϋχεια, η διαρκόσ μεύωςη 
τησ απαςχόληςησ και οι αυξόςεισ τησ παραγωγικότητασ ςυνοδεύτηκαν από 
περιοριςμϋνη επϋκταςη των επαγγελμϊτων των υπηρεςιών και περιοριςμϋνεσ 
αυξόςεισ των ανώτερων επαγγελμϊτων, παρϋχοντασ ευκαιρύεσ απαςχόληςησ ςε 
(13) διευθύνοντεσ και επιχειρηματύεσ μικρών επιχειρόςεων, (22) αρχιτϋκτονεσ 
και μηχανικούσ και (31) τεχνολόγουσ και τεχνικούσ των επιςτημών τησ φυςικόσ, 
από αύξηςη τησ ςυμμετοχόσ των ενδιϊμεςων επαγγελμϊτων, μϋςα ωςτόςο από 
ςημαντικό μεύωςη των απαςχολουμϋνων ςε αυτϊ και από ςημαντικό μεύωςη 
τησ ςυμμετοχόσ και του αριθμού των απαςχολουμϋνων ςτα κατώτερα 
επαγγϋλματα. Την περύοδο 2011-2015 οι μειώςεισ τησ παραγωγόσ και τησ 
απαςχόληςησ και οι αυξόςεισ τησ παραγωγικότητασ ακύρωςαν τισ όποιεσ 
θετικϋσ εξελύξεισ τησ προηγούμενησ περιόδου μϋςα από τη ςημαντικό μεύωςη 
τησ ςυμμετοχόσ των ανώτερων επαγγελμϊτων και του αριθμού των 
απαςχολουμϋνων ςε αυτϊ, παρϋχοντασ ενδεύξεισ τησ επιδεύνωςησ των ςυνθηκών 
απαςχόληςησ μϋςα από τη ςημαντικό παρουςύα των κατώτερων 
επαγγελμϊτων. Μύα περιοριςμϋνη διαδικαςύα τριτογενοπούηςησ των κλϊδων 
φαύνεται να λαμβϊνει χώρα ςε όλη την αναλυόμενη περύοδο, με τα τεχνικϊ 
επαγγϋλματα, παρϊ τη μεύωςό τουσ, να παραμϋνουν κυρύαρχα ςτουσ κλϊδουσ. 
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3.  Επαγγέλματα του ηλεκτριςμού και τησ ύδρευςησ 
 
Οι κλϊδοι του ηλεκτριςμού και τησ ύδρευςησ αύξηςαν την παραγωγό τουσ κατϊ 
8,6% ςτο διϊςτημα 2000-2007 και τη μεύωςαν κατϊ 30,8% ςτο διϊςτημα 2008-
2015, με τισ εξαγωγϋσ τουσ να αυξϊνουν κατϊ 27,7% ςτο ύδιο διϊςτημα ϋτςι 
ώςτε το μερύδιο τησ παραγωγόσ τουσ που εξϊγεται να αυξϊνεται από το 3,2% το 
2008  ςτο 8,3% το 2013. Η απαςχόληςό τουσ αυξόθηκε κατϊ 48,5% τη δεκαετύα 
2000 και μειώθηκε κατϊ 3,9% την περύοδο 2011-2015 (πύνακασ 3), ενώ η  
παραγωγικότητϊ τουσ αυξόθηκε κατϊ 8,9% ςτο διϊςτημα 2000-2007 και 
μειώθηκε κατϊ 24,4% ςτο διϊςτημα 2008-2013. Το επαγγελματικό πρότυπο 
των κλϊδων απαρτύζεται κυρύωσ από τεχνικϊ επαγγϋλματα, υπαλλόλουσ 
γραφεύου και επαγγϋλματα ανειδύκευτων εργαζομϋνων (διϊγραμμα 3). 
 
Διάγραμμα 3. Μεταβολέσ διάρθρωςησ επαγγελμάτων του ηλεκτριςμού και τησ 
ύδρευςησ.  
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Πϋραν των βαςικών επαγγελμϊτων (διϊγραμμα 3Α), το επαγγελματικό πρότυπο 
των κλϊδων διαμόρφωναν εύκοςι ακόμη επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ 
(περιλαμβϊνονται ςτα λοιπϊ επαγγϋλματα) που το 2010 κϊλυπταν το 20,8% 
τησ ςυνολικόσ απαςχόληςησ,  με πιο ςημαντικϋσ αυτϋσ των (22) αρχιτεκτόνων, 
μηχανικών και ςυναφών επαγγελμϊτων, των (81) χειριςτών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων και μηχανημϊτων και των (93) ανειδύκευτων εργατών του 
δευτερογενούσ τομϋα.10 Τη δεκαετύα του 2000 τόςο το εύδοσ τησ οικονομικόσ 
δραςτηριότητασ όςο και η δυναμικό των κλϊδων φαύνεται να ςυνϋβαλαν ςτην 
αναδιϊρθρωςη των επαγγελμϊτων  με αυξόςεισ ςτουσ (72) τεχνύτεσ ανϋγερςησ 
και αποπερϊτωςησ κτιρύων, ςτουσ (88) οδηγούσ μϋςων μεταφορϊσ και ςτουσ 
(91) πλανόδιουσ πωλητϋσ και ςτα (1-9) λοιπϊ επαγγϋλματα και μειώςεισ ςτουσ 
(31) τεχνολόγουσ, ςτουσ (41) υπαλλόλουσ γραφεύου και ςτουσ (74) μηχανικούσ 
εφαρμοςτϋσ (πύνακασ 3Α).  Σε όρουσ διϊκριςησ των επαγγελμϊτων, ο κλϊδοσ 
περιελϊμβανε ϋνα ανώτερο επϊγγελμα (31 τεχνολόγοι και τεχνικού βοηθού των  
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  Το 2010 εντοπύςθηκαν ςτουσ κλϊδουσ ϋξι νϋεσ επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ που 
δεν υπόρχαν το 2000.  
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επιςτημών τησ φυςικόσ) και ϋνα κατώτερο (91 πλανόδιοι πωλητϋσ, οικιακού 
βοηθού), με την πλειονότητϊ τουσ να εντϊςςονται ςτα ενδιϊμεςα επαγγϋλματα. 
 
Πίνακασ 3. Μεταβολέσ απαςχόληςησ ςτα επαγγέλματα του ηλεκτριςμού και τησ 
ύδρευςησ  
 
Α. 2000-2010 

Επαγγέλματα 2000 2010 Μετ. % Μετ. 

31  Τεχνολόγοι & τεχνικού βοηθού των επιςτημών φυςικόσ 4.108 2.522 -1.586 -38,6 

41  Υπϊλληλοι γραφεύου 10.616 9.724 -892 -8,4 

72  Τεχνύτεσ ανϋγερςησ & αποπερϊτωςησ κτιρύων 2.560 3.897 1.337 52,2 

74  Μηχανικού, εφαρμοςτϋσ 10.307 7.372 -2.935 -28,5 

88 Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ 2.006 6.210 4.204 209,6 

91 Πλανόδιοι πωλητϋσ, οικιακού βοηθού  3.206 17.377 14.171 442,0 

1-9. Λοιπϊ επαγγϋλματα 7.298 12.408 5.110 70,0 

Σύνολο 40.101 59.510 19.409 48,4 

 
Β. 2011-2015 

 Επαγγέλματα 2.011 2015 Μετ. % Μετ. 

21 Επιςτημονικϊ επαγγϋλματα & μηχανικού 2.401 3.714 1.313 54,7 

31 Τεχνικού θετικών επιςτημών & μηχανικόσ 2.620 3.492 872 33,3 

41 Υπϊλ. Γεν. καθηκόντων & χειρις. μηχ. με πληκτρολόγιο 6.611 6.716 105 1,6 

74 Ηλεκτρολόγοι & ηλεκτρονικού 5.431 4.201 -1.230 -22,6 

83 Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ & χειρ. κινητού εξοπλιςμού 4.718 2.614 -2.104 -44,6 

96 Συλλϋκτεσ απορριμμϊτων & ϊλλοι ανειδύκευτοι εργϊτεσ 13.545 9.485 -4.060 -30,0 

1-9  Λοιπϊ επαγγϋλματα 14.521 17.663 3.142 21,6 

Σύνολο 49.847 47.885 -1.962 -3,9 
Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 

 
Στο διϊςτημα 2011-2015, η μεγϊλη μεύωςη τησ παραγωγόσ ςε ςυνδυαςμό με 
την περιοριςμϋνη  μεύωςη τησ απαςχόληςησ, που οδόγηςαν ςε ςημαντικϋσ 
απώλειεσ τησ παραγωγικότητασ, ςυνδυϊςθηκαν με ανακατατϊξεισ ςτα 
επαγγϋλματα (διϊγραμμα 3Β) και ειδικότερα με αυξόςεισ ςτα (21) επιςτημονικϊ 
επαγγϋλματα και μηχανικούσ, ςτουσ (31) τεχνικούσ θετικών επιςτημών και 
μηχανικόσ και ςτα (1-9) λοιπϊ επαγγϋλματα,11 οριακό αύξηςη ςτουσ (41) 
υπαλλόλουσ γενικών καθηκόντων και μειώςεισ ςτουσ (74) ηλεκτρολόγουσ και 
ηλεκτρονικούσ, ςτουσ (83) οδηγούσ μϋςων μεταφορϊσ και ςτουσ (96) 
ανειδύκευτουσ εργϊτεσ. Η τϊςη διϊχυςησ των επαγγελμϊτων διατηρόθηκε και 
ενιςχύθηκε περαιτϋρω την περύοδο τησ κρύςησ καθώσ το 2015 εντοπύςθηκαν 
εύκοςι ϋξι επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ,  που το 2015 κϊλυπταν το 36,9% τησ 
ςυνολικόσ απαςχόληςησ, με τουσ (24) επαγγελματύεσ επιχειρόςεων και 
διούκηςησ, τουσ (42) υπαλλόλουσ εξυπηρϋτηςησ πελατών, τουσ (71) τεχνύτεσ 
ανϋγερςησ κτιρύων και τουσ (93) ανειδύκευτουσ εργϊτεσ του δευτερογενούσ 
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  Στα (1-9) λοιπϊ επαγγϋλματα το 2015 εντοπύζονται (71) τεχνύτεσ ανϋγερςησ και 
αποπερϊτωςησ κτιρύων, (72) τεχνύτεσ μετϊλλων και μηχανημϊτων, (81) τεχνύτεσ 
ςταθερών βιομηχανικών εγκαταςτϊςεων και (93) ανειδύκευτοι εργϊτεσ δευτερογενούσ 
τομϋα, που αθροιςτικϊ ανϋρχονται ςε 6.079 ϊτομα και επαγγϋλματα υπαλλόλων 
γραφεύου που ανϋρχονται ςε 4.207 με τα υπόλοιπα να εμφανύζουν εξαιρετικϊ 
περιοριςμϋνουσ αριθμούσ απαςχολουμϋνων.  
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τομϋα να ςυνιςτούν τουσ πιο ςημαντικούσ. Σε όρουσ διϊκριςησ των 
επαγγελμϊτων δύο επαγγϋλματα (21 επιςτημονικϊ επαγγϋλματα και μηχανικού 
και 31 τεχνικού θετικών επιςτημών και μηχανικόσ) εντϊςςονται ςτα ανώτερα, 
ϋνα (96 ςυλλϋκτεσ απορριμμϊτων και ανειδύκευτοι εργϊτεσ) ςτα κατώτερα, με 
τα υπόλοιπα να εντϊςςονται ςτα ενδιϊμεςα. Οι απαιτόςεισ του κλϊδου ςε 
ανθρώπινο δυναμικό αφορούν ϊτομα με ενδιϊμεςα εκπαιδευτικϊ προςόντα και 
ενδιϊμεςεσ αποδοχϋσ. 
 
Κατϊ ςυνϋπεια οι αρνητικϋσ εξελύξεισ ςτουσ κλϊδουσ την περύοδο τησ κρύςησ δεν 
ακύρωςαν τη διαδικαςύα διϊχυςησ των επαγγελμϊτων, που παρατηρόθηκε 
ϋντονα την προηγούμενη δεκαετύα, παρϋχοντασ, ϋςτω και ςε περιοριςμϋνη 
κλύμακα ευκαιρύεσ απαςχόληςησ ςε (21) επιςτημονικϊ επαγγϋλματα και 
μηχανικούσ, ςε (31) τεχνικούσ θετικών επιςτημών και μηχανικόσ, ςε (24) 
επαγγελματύεσ επιχειρόςεων και διούκηςησ και ςε ϊλλα χαμηλότερων 
εκπαιδευτικών προςόντων επαγγϋλματα. Ταυτόχρονα μια διαδικαςύα 
τριτογενοπούηςησ των κλϊδων ανιχνεύεται και ςτισ δύο περιόδουσ τησ 
ανϊλυςησ μϋςα από την ενύςχυςη τησ παρουςύασ επαγγελμϊτων παροχόσ 
υπηρεςιών. 
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4. Επαγγέλματα των καταςκευών 
 
Ο κλϊδοσ των καταςκευών αύξηςε την παραγωγό του κατϊ 55,8% ςτο 
διϊςτημα 2000-2007, αυξϊνοντασ ταυτόχρονα τη ςυμμετοχό του ςτη ςυνολικό 
παραγωγό (ΑΠΑ) τησ χώρασ από 7,0% ςε 8,2% και ςτη ςυνϋχεια τη μεύωςε κατϊ 
52,0% την περύοδο τησ κρύςησ (2008-2015), περιορύζοντασ τη ςυμμετοχό του 
ςτο 3,2% ςτη ςυνολικό ΑΠΑ τησ χώρασ το 2015. Οι εξαγωγϋσ του κλϊδου παρϊ 
την αύξηςό τουσ κατϊ 31,8% ςτο διϊςτημα 2008-2013 παρϋμειναν 
περιοριςμϋνεσ, καλύπτοντασ το 7,9% τησ παραγωγόσ του το 2013.12 Η 
απαςχόληςό του αυξόθηκε κατϊ 10,8% τη δεκαετύα του 2000 και μειώθηκε 
κατϊ 42,2% την περύοδο 2011-2015 (πύνακασ 4), με την  παραγωγικότητϊ του 
να αυξϊνει ολόκληρη την αναλυόμενη περύοδο (17,5% ςτο διϊςτημα 2000-2007 
και 12,5% ςτο διϊςτημα 2008-2013). Οι εξελύξεισ αυτϋσ αναμϋνεται να 
επϋδραςαν ςημαντικϊ ςτην επαγγελματικό του διϊρθρωςη, που κυριαρχεύται 
από την παρουςύα των (72) τεχνιτών ανϋγερςησ και αποπερϊτωςησ κτιρύων με 
ϋνα ςχετικϊ περιοριςμϋνο εύροσ ϊλλων επαγγελμϊτων να την ολοκληρώνουν 
(διϊγραμμα 4). 
 
Διάγραμμα 4. Μεταβολέσ διάρθρωςησ επαγγελμάτων ςτουσ κλάδουσ των καταςκευών   
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Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 
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Την περύοδο 2000-2010. εκτόσ από τουσ (72) τεχνύτεσ ανϋγερςησ και 
αποπερϊτωςησ κτιρύων, οι δραςτηριότητεσ του κλϊδου απαιτούςαν την ύπαρξη 
(88) οδηγών μϋςων μεταφορϊσ, (93) ανειδύκευτων εργατών, (41) υπαλλόλων 
γραφεύου, (22) αρχιτεκτόνων μηχανικών και (31) τεχνολόγων και τεχνικών 
βοηθών επιςτημών τησ φυςικόσ καθώσ και ςε πιο περιοριςμϋνη κλύμακα ϊλλων 
τεχνικών κυρύωσ επαγγελμϊτων. Όλα τα βαςικϊ επαγγϋλματα που 
διαμόρφωναν το πρότυπο του κλϊδου, με εξαύρεςη τουσ (13) διευθύνοντεσ 
επιχειρηματύεσ και προώςτϊμενουσ επιχειρόςεων και τουσ (74) μηχανικούσ 
εφαρμοςτϋσ, αύξηςαν την απαςχόληςό τουσ, με ςημαντικότερη αυτό των (72)  
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  Το αντύςτοιχο μερύδιο για το 2008 όταν 2,3%, γεγονόσ που υποδηλώνει τον 
αναγκαςτικό προςανατολιςμό των μεγϊλων καταςκευαςτικών εταιρειών τησ χώρασ 
προσ το εξωτερικό, λόγω τησ ςυρρύκνωςησ τησ εγχώριασ καταςκευαςτικόσ 
δραςτηριότητασ. 
 



 - 15 - 

τεχνιτών ανϋγερςησ και αποπερϊτωςησ κτιρύων, που δημιούργηςαν και τισ 
περιςςότερεσ (17.240) νϋεσ θϋςεισ  εργαςύασ (πύνακασ 4Α).  Σημαντικϋσ όςαν και 
οι αυξόςεισ των (22) αρχιτεκτόνων και μηχανικών, των (31) τεχνολόγων και 
τεχνικών βοηθών των επιςτημών  τησ φυςικόσ και των (41) υπαλλόλων 
γραφεύου, που δημιούργηςαν θϋςεισ εργαςύασ και παρεύχαν ευκαιρύεσ 
απαςχόληςησ κυρύωσ ςε αποφούτουσ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Ταυτοχρόνωσ 
αυξόθηκαν και οι απαιτόςεισ για (93) ανειδύκευτουσ εργϊτεσ και για (1-9) λοιπϊ 
επαγγϋλματα, που ωςτόςο η παρουςύα τουσ παρϋμεινε εξαιρετικϊ περιοριςμϋνη 
(2,1%) ςτο τϋλοσ τησ περιόδου (2010). 
 
Πίνακασ 5.4 Μεταβολέσ απαςχόληςησ ςτα επαγγέλματα ςτον κλάδο των καταςκευών  
 
Α. 2000-2010 

Επαγγέλματα 2000 2010 Μεταβ % Μετ. 

13  Διευθύνοντεσ επιχειρηματύεσ και προώςτϊμενοι 16.379 11.392 -4.987 -30,4 

22  Αρχιτϋκτονεσ, μηχανικού και αςκούντεσ 2.681 6.160 3.479 129,8 

31  Τεχνολόγοι και τεχνικού βοηθού των επιςτημών 1.730 6.329 4.599 265,8 

41  Υπϊλληλοι γραφεύου 2.341 8.150 5.809 248,1 

72  Τεχνύτεσ ανϋγερςησ και αποπερϊτωςησ κτιρύων 211.969 229.209 17.240 8,1 

73  Χύτεσ μετϊλλων, ςυγκολλητϋσ, 3.012 4.155 1.143 37,9 

74  Μηχανικού, εφαρμοςτϋσ 7.588 4.733 -2.855 -37,6 

88  Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ 23.050 23.892 842 3,7 

93  Ανειδύκευτοι εργϊτεσ ορυχεύων, 22.420 27.199 4.779 21,3 

1-9. Λοιπϊ επαγγϋλματα 4.795 6.959 2.164 45,1 

 Σύνολο 295.965 328.178 32.213 10,9 

 
Β. 2011-2015 

Επαγγέλματα 2011 2015 Μεταβ % Μετ. 

13 Δ/ντϋσ παραγωγόσ & εξειδικευμϋνων υπηρεςιών 7.166 4.380 -2.786 -38,9 

21  Επιςτημονικϊ επαγγϋλματα  & μηχανικού 5.660 5.574 -86 -1,5 

31 Τεχνικού θετικών επιςτημών & μηχανικόσ 5.637 2.680 -2.957 -52,5 

41 Υπϊλ. γεν. καθηκ. & χειριςτϋσ μηχ. με πληκτρολόγιο 3.143 3.188 45 1,4 

71 Τεχνύτεσ ανϋγερςησ & αποπερϊτωςησ κτιρύων 157.959 85.796 -72.163 -45,7 

72 Τεχνύτεσ μετϊλλων, μηχαν/των & ςυναφό επαγγϋλματα 2.966 4.319 1.353 45,6 

74 Ηλεκτρολόγοι & ηλεκτρονικού 24.263 16.344 -7.919 -32,6 

83 Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ & χειρ. κινητού εξοπλιςμού 19.583 13.386 -6.197 -31,6 

93 Ανειδύκευτοι εργϊτεσ δευτερογενούσ τομϋα 24.554 8.098 -16.456 -67,0 

1-9  Λοιπϊ επαγγϋλματα 7.790 5.652 -2.138 -27,4 

Σύνολο 258.721 149.417 -109.304 -42,2 

Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 
 
Η ςυρρύκνωςη τησ οικονομικόσ δραςτηριότητασ του κλϊδου την περύοδο τησ 
κρύςησ οδόγηςε ςε μεύωςη τησ απαςχόληςησ ςτο ςύνολο των επαγγελμϊτων 
του, με εξαύρεςη τουσ (41) υπαλλόλουσ γενικών καθηκόντων και τουσ (74) 
τεχνύτεσ μετϊλλων και μηχανημϊτων. Σημαντικότερεσ υπόρξαν οι μειώςεισ 
ςτουσ (71) τεχνύτεσ ανϋγερςησ και αποπερϊτωςησ κτιρύων (45,7%), ςτουσ (93) 
ανειδύκευτουσ εργϊτεσ (67,0%), ςτουσ (31) τεχνικούσ θετικών επιςτημών και 
μηχανικόσ (52,5%) και ςτουσ (83) οδηγούσ μϋςων μεταφορϊσ (31,6%) , ενώ η  
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περιοριςμϋνη μεύωςη των (21) επιςτημονικών επαγγελμϊτων και μηχανικών 
(1,5%) αναμϋνεται να οφεύλεται ςτην ιςχυρό παρουςύα τησ αυτοαπαςχόληςησ 
ςτα επαγγϋλματα αυτϊ. Ο κλϊδοσ κυριαρχεύται από τεχνικϊ επαγγϋλματα με 
εξαιρετικϊ περιοριςμϋνη παρουςύα επαγγελμϊτων παροχόσ υπηρεςιών, ςε 
ολόκληρη την αναλυόμενη περύοδο. 
 
Τόςο η ανοδικό πορεύα του κλϊδου την προηγούμενη δεκαετύα όςο και η 
ςημαντικό του ςυρρύκνωςη την περύοδο τησ κρύςησ, με την διαρκώσ αυξανόμενη 
παραγωγικότητϊ του, δεν ϋχουν αςκόςει ςημαντικϋσ επιδρϊςεισ ςτο 
επαγγελματικό πρότυπο του κλϊδου, με τα επαγγϋλματα που το απαρτύζουν να 
ακολουθούν τη γενικότερη του πορεύα τησ οικονομύασ, ενώ διαδικαςύα 
τριτογενοπούηςησ του κλϊδου δεν φαύνεται να αναδεικνύεται. Ο κλϊδοσ κϊνει 
χρόςη κυρύωσ ενδιϊμεςων επαγγελμϊτων, με ϋνα ςταθερό αριθμό ανώτερων και 
ςτισ δύο χρονικϋσ περιόδουσ και τουσ ανειδύκευτουσ εργϊτεσ να ςυνιςτούν το 
μοναδικό ςε ολόκληρη την περύοδο κατώτερο επϊγγελμα. Ωςτόςο η επιδεύνωςη 
των ςυνθηκών απαςχόληςησ ςτην περύοδο τησ κρύςησ αναδεικνύεται και μϋςα 
από τη μετακύνηςη του κύριου επαγγϋλματοσ του κλϊδου (τεχνύτεσ ανϋγερςησ 
και αποπερϊτωςησ κτιρύων) από τα ενδιϊμεςα ςτα κατώτερα επαγγϋλματα.  
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5. Επαγγέλματα του εμπορίου 
 
Ο κλϊδοσ του εμπορύου ακολουθώντασ τον ανοδικό κύκλο τησ οικονομύασ 
αύξηςε την παραγωγό του κατϊ 37,1% την περύοδο 2000-2007, με κύριο μοχλό 
τον υπό - κλϊδο του εμπορύου, τησ πώληςησ καυςύμων και τησ επιςκευόσ 
αυτοκινότων, που παρουςύαςε αύξηςη του κατϊ 89,2% (Ευςτρϊτογλου κ.α 
2011) και τη μεύωςε κατϊ 45,8% ςτο διϊςτημα 2008-2015, με κύριο μοχλό τον 
ύδιο υπό - κλϊδο,13 που μεύωςε την παραγωγό του κατϊ 58,7%. Το μερύδιο του 
εμπορύου ςτη ςυνολικό παραγωγό τησ χώρασ κϊλυπτε το 13,0% το 2008 και 
περιορύςθηκε  ςτο 9,3% το 2015. Οι δραςτηριότητεσ των κλϊδου απευθύνονται 
αποκλειςτικϊ  ςτην εγχώρια αγορϊ χωρύσ προςανατολιςμό ςτισ αγορϋσ του 
εξωτερικού με μηδενικό παρουςύα ςτισ εξαγωγϋσ. Η απαςχόληςό του αυξόθηκε 
κατϊ 14,7% τη δεκαετύα του 2000 και μειώθηκε ιςόποςα (14,7%) την περύοδο 
2011-2015 (πύνακασ 5), παραμϋνοντασ ωςτόςο ο μεγαλύτεροσ  ωσ προσ την 
απαςχόληςη, κλϊδοσ τησ ελληνικόσ οικονομύασ. Η παραγωγικότητϊ του 
αυξόθηκε κατϊ 20,2% ςτο διϊςτημα 2000-2007 και  μειώθηκε κατϊ 26,3% την 
περύοδο τησ κρύςησ (2008-2013), αναδεικνύοντασ τον περιςταςιακό χαρακτόρα 
τησ αύξηςησ αυτόσ και την απουςύα επενδύςεων ςε τεχνολογύα και οργανωτικϋσ 
αναδιαρθρώςεισ, που θα καθιςτούςαν την αύξηςη τησ παραγωγικότητασ πιο 
μόνιμη.   
 
Διάγραμμα 5. Μεταβολέσ διάρθρωςησ επαγγελμάτων ςτουσ κλάδουσ του εμπορίου  
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Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 
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Το επαγγελματικό του πρότυπο παρουςιϊζει μια μεγϊλη διαςπορϊ με 18 
επαγγϋλματα την πρώτη περύοδο και 22 τη δεύτερη, διαμορφώνοντασ ευκαιρύεσ 
απαςχόληςησ ςε ϋνα ευρύ φϊςμα επαγγελμϊτων (διϊγραμμα 5), που 
ςυνδυϊζεται με ανθρώπινο δυναμικό ποικύλων προςόντων. Την περύοδο 2000-
2010 κυρύαρχα επαγγϋλματα του κλϊδου όςαν οι (53) πωλητϋσ και οι (13) 
διευθύνοντεσ επιχειρηματύεσ και προώςτϊμενοι μικρών επιχειρόςεων, που 
αθροιςτικϊ  το 2000 κϊλυπταν το 65,2% τησ ςυνολικόσ απαςχόληςόσ του και 

                                                 
13

  Οι ϊλλοι υπό- κλϊδοι του εμπορύου, χονδρικό και λιανικό, αύξηςαν την 
παραγωγό τουσ κατϊ 25,9% και 27,6% αντύςτοιχα ςτο διϊςτημα 2000-2007 και τη 
μεύωςαν κατϊ 47,4% και 26,2% την περύοδο 2008-2013 (Ευςτρϊτογλου, 2015). 
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Πίνακασ 5. Μεταβολέσ απαςχόληςησ ςτα επαγγέλματα ςτουσ κλάδουσ του εμπορίου  
 
Α. 2000-2010 

Επαγγέλματα  2000 2010 Μετ. % Μετ. 

12  Διευθύνοντεσ & ανώτερα ςτελϋχη μεγϊλων επιχειρ. 9.110 14.276 5.166 56,7 

13  Διευθ/τεσ επιχειρηματύεσ & προώςτϊμενοι μικρών επιχ 225.080 212.725 -12.355 -5,5 

23  Βιολόγοι εν γϋνει, ιατρού και αςκούντεσ 10.886 14.183 3.297 30,3 

25  Λογιςτϋσ & ϊλλα ςτελϋχη επιχειρόςεων 6.276 8.139 1.863 29,7 

27  Πρόςωπα που αςκούν επιςτημονικϊ, καλλιτεχνικϊ 911 3.449 2.538 278,6 

31  Τεχνολόγοι & τεχνικού βοηθού των επιςτημών 4.071 7.598 3.527 86,6 

34  Ειδικευμϋνοι επύ των πωλόςεων, χρηματιςτϋσ, 17.593 29.296 11.703 66,5 

41  Υπϊλληλοι γραφεύου 51.872 60.772 8.900 17,2 

42  Υπϊλληλοι εξυπηρϋτηςησ πελατών 15.844 28.420 12.576 79,4 

51  Απαςχολούμενοι ςτην παροχό προςωπικών υπηρεςιών 879 3.946 3.067 348,9 

53  Μοντϋλα, πωλητϋσ & ςυναφό επαγγϋλματα 232.643 291.694 59.051 25,4 

72  Τεχνύτεσ ανϋγερςησ & αποπερϊτωςησ κτιρύων 5.399 4.035 -1.364 -25,3 

73  Χύτεσ μετϊλλων, ςυγκολλητϋσ, μονταδόροι 10.533 8.183 -2.350 -22,3 

74  Μηχανικού, εφαρμοςτϋσ 61.476 45.578 -15.898 -25,9 

88  Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ 23.159 26.049 2.890 12,5 

91  Πλανόδιοι πωλητϋσ, οικιακού βοηθού  10.414 19.731 9.317 89,5 

93  Ανειδύκευτοι εργϊτεσ δευτερογενούσ τομϋα 10.721 15.916 5.195 48,5 

1-9  Λοιπϊ επαγγϋλματα 5.610 12.055 6.445 114,9 

 Σύνολο 702.477 806.045 103.568 14,7 
 
Β. 2011-2015 

Επαγγέλματα  2011 2015 Μετ. % Μετ. 

12 Διοικητικού και εμπορικού διευθυντϋσ 7.292 2.588 -4.704 -64,5 
14 Διευθυντϋσ ξενοδοχεύων, εςτιατορύων, επιχειρόςεων 
λιανικού, χονδρικού εμπορύου & ϊλλων υπηρεςιών 31.015 38.848 7.833 25,3 

21 Αςκούντεσ επιςτημονικϊ επαγγϋλματα &  μηχανικού 4.106 3.584 -522 -12,7 

22 Επαγγελματύεσ του τομϋα τησ υγεύασ 10.933 14.982 4.049 37,0 

24 Επαγγελματύεσ επιχειρόςεων & διούκηςησ 16.169 9.719 -6.450 -39,9 

26 Επαγγελμ.  νομικού, κοινωνικού & πολιτιςτικού κλϊδου 3.874 0 -3.874 -100,0 

31 Τεχνικού θετικών επιςτημών & μηχανικόσ 3.898 2.437 -1.461 -37,5 

32 Τεχνικού του τομϋα τησ υγεύασ 1.312 4.327 3.015 229,8 

33 Βοηθού επαγγελματιών επιχειρόςεων & διούκηςησ 12.202 12.161 -41 -0,3 

41 Υπϊλληλοι γεν. καθηκ. & χειρ. μηχ. με πληκτρολόγιο 27.246 23.737 -3.509 -12,9 

42 Υπϊλληλοι εξυπηρϋτηςησ πελατών 11.810 10.727 -1.083 -9,2 

43 Υπϊλληλοι καταγραφόσ αριθμ. δεδομϋνων & υλικών 25.635 23.245 -2.390 -9,3 

44 Άλλοι υπϊλληλοι γραφεύου 3.979 1.332 -2.647 -66,5 

52 Πωλητϋσ 495.632 407.605 -88.027 -17,8 

72 Τεχνύτεσ μετϊλλων, μηχανημ. & ςυναφό επαγγϋλματα 43.733 35.700 -8.033 -18,4 

74 Ηλεκτρολόγοι & ηλεκτρονικού 9.554 8.204 -1.350 -14,1 

75 Τεχνύτεσ επεξεργας. τροφύμων, επεξεργαςύασ ξύλου,  κ.α 4.993 10.609 5.616 112,5 

83 Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ & χειρ. κινητού εξοπλιςμού 18.225 16.630 -1.595 -8,8 

91 Καθαριςτϋσ & βοηθού 3.608 4.089 481 13,3 

93 Ανειδύκευτοι εργϊτεσ δευτερογενούσ τομϋα 15.228 9.768 -5.460 -35,9 

96 Συλλϋκτεσ απορριμμϊτων & ϊλλοι ανειδύκευτοι εργϊτεσ 3.255 2.281 -974 -29,9 

1-9. Λοιπϊ επαγγϋλματα 16.617 14.745 -1.872 -11,3 

Σύνολο 770.316 657.318 -112.998 -14,7 
Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 
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ακολουθούςαν οι (74) μηχανικού εφαρμοςτϋσ (8,8%) και οι (41) υπϊλληλοι 
γραφεύου (7,4%), με τα ϊλλα επαγγϋλματα να εμφανύζουν μικρότερα μερύδια. 
Στον κλϊδο αςφαλώσ κυριαρχούν τα επαγγϋλματα των υπηρεςιών με παρουςύα 
μικρού αριθμού τεχνικών επαγγελμϊτων, που με εξαύρεςη τουσ (31) 
τεχνολόγουσ και τεχνικούσ βοηθούσ των επιςτημών τησ φυςικόσ, εμφϊνιςαν  
απώλειεσ τησ απαςχόληςόσ τουσ (πύνακασ 5Α). Οι απαιτόςεισ του κλϊδου, την 
περύοδο αυτό, αφορούςαν κυρύωσ ςε ενδιϊμεςα επαγγϋλματα, με πϋντε ανώτερα 
και δύο κατώτερα, ενώ με εξαύρεςη τα τεχνικϊ επαγγϋλματα και τουσ (13) 
διευθύνοντεσ επιχειρηματύεσ και προώςταμϋνουσ μικρών επιχειρόςεων, το 
ςύνολο των επαγγελμϊτων αύξηςαν την απαςχόληςό τουσ. 
 
Την περύοδο 2011-2015 η διϊχυςη των επαγγελμϊτων διευρύνθηκε και 
περιςςότερα επαγγϋλματα διαμορφώνουν το πρότυπο του κλϊδου. Τούτο 
οφεύλεται εν μϋρει ςτην αλλαγό τησ ταξινόμηςησ των επαγγελμϊτων αλλϊ και ςε 
διεργαςύεσ που λειτουργούν ςτο εςωτερικό του. Στον κλϊδο κυριαρχεύ το 
επϊγγελμα των (52) πωλητών, που κϊλυπτε το 64,3% τησ ςυνολικόσ  του 
απαςχόληςησ14 το 2011, μερύδιο που περιορύςθηκε ελαφρϊ (62,0%) το 2015 και 
ακολουθούν οι (72) τεχνύτεσ μετϊλλων, μηχανημϊτων και ςυναφό επαγγϋλματα 
(5,7%), οι διευθυντϋσ ξενοδοχεύων – εςτιατορύων και επιχειρόςεων λιανικού 
εμπορύου (4,0%) με τα ϊλλα επαγγϋλματα να εμφανύζουν χαμηλότερα μερύδια. 
Το ςύνολο των επαγγελμϊτων, με εξαύρεςη τουσ (14) διευθυντϋσ ξενοδοχεύων, 
εςτιατορύων και επιχειρόςεων λιανικού εμπορύου, τουσ (32) τεχνικούσ του 
τομϋα υγεύασ και τουσ (75) τεχνύτεσ επεξεργαςύασ τροφύμων και ξύλου, μεύωςαν 
την απαςχόληςό τουσ, περιορύζοντασ τισ ευκαιρύεσ που παρϋχει ο κλϊδοσ. Η 
πλειονότητα αφορϊ ςε ενδιϊμεςα επαγγϋλματα, με ιςχυρό παρουςύα  ανώτερων, 
όςο όμωσ και κατώτερων επαγγελμϊτων. Και ςτο εμπόριο, η επιδεύνωςη των 
ςυνθηκών απαςχόληςησ αναδεικνύεται μϋςα από την μετακύνηςη του βαςικού 
επαγγϋλματα των (52) πωλητών από τα ενδιϊμεςα ςτα κατώτερα επαγγϋλματα, 
ϋτςι ώςτε το 2015 τα δύο τρύτα (66,0%) του ςυνόλου των απαςχολούμενων ςτο 
εμπόριο να εντϊςςονται ςτα κατώτερα επαγγϋλματα. 
 
Η ανοδικό πορεύα τησ παραγωγόσ και τησ απαςχόληςησ ςτον κλϊδο του 
εμπορύου την προηγούμενη δεκαετύα (κυρύωσ μϋχρι το 2008) και η μεύωςό του, 
την περύοδο τησ κρύςησ, δεν φαύνεται να διαφοροπούηςαν ςε ςημαντικό βαθμό 
το επαγγελματικό πρότυπο του κλϊδου, το οπούο απαρτύζεται από επαγγϋλματα 
παροχόσ υπηρεςιών, με κυρύαρχουσ τουσ πωλητϋσ και ςε περιοριςμϋνη κλύμακα 
από τεχνικϊ επαγγϋλματα και επαγγϋλματα ανειδύκευτων και χαμηλόσ 
ειδύκευςησ απαςχολούμενων. Ο μεγϊλοσ αριθμόσ των επαγγελμϊτων που 
απαιτούνται από τη παραγωγικό διαδικαςύα του κλϊδου αυξόθηκε, ωςτόςο η 
κρύςη περιόριςε τισ ευκαιρύεσ απαςχόληςησ ςε όλα ςχεδόν τα επαγγϋλματα. Τα 
τεχνικϊ επαγγϋλματα αν και διαφοροποιόθηκαν ωσ προσ την ςύνθεςό τουσ τισ 
δύο περιόδουσ (και για λόγουσ αλλαγόσ τησ ταξινόμηςησ των επαγγελμϊτων) 
μεύωςαν την παρουςύα τουσ από 14,9% ςε 10,6% το 2011 ςε 11,8% το 2015.   

                                                 
14

  Λόγω τησ αλλαγόσ τησ ταξινόμηςησ των επαγγελμϊτων ςτουσ πωλητϋσ ϋχουν 
ενςωματωθεύ επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ που ςτην προηγούμενη ταξινόμηςη όςαν 
ενταγμϋνεσ αλλού.  
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Στον κλϊδο κυριαρχούν τα ενδιϊμεςα επαγγϋλματα, με ιςχυρό παρουςύα των 
ανώτερων την προηγούμενη δεκαετύα, που περιορύςθηκαν ςημαντικϊ την 
περύοδο 2011-201515 και με ιδιαύτερα ςημαντικό αύξηςη των κατώτερων 
επαγγελμϊτων ςτην περύοδο τησ κρύςησ. Ταυτοχρόνωσ μια διαδικαςύα 
εκμηχϊνιςησ των υπηρεςιών του κλϊδου (ςτο μϋτρο που αυτό μπορεύ να 
ανιχνευθεύ μϋςα από τα επαγγϋλματα), δεν φαύνεται να αναδεικνύεται  καθώσ 
τόςο τα τεχνικϊ  όςο και ϊλλα ςυναφό επαγγϋλματα (π.χ. χειριςτϋσ μηχανών με 
πληκτρολόγιο) δεν αύξηςαν τη ςυμμετοχό τουσ.  

                                                 
15  Και εδώ για λόγουσ που οφεύλονται ςτην αλλαγό τησ ταξινόμηςησ των 
επαγγελμϊτων. 
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6. Επαγγέλματα των μεταφορών, αποθήκευςησ, ενημέρωςησ και 
επικοινωνιών 
 
Η παραγωγό ςτουσ κλϊδουσ των μεταφορών, αποθόκευςησ, ενημϋρωςησ και 
επικοινωνιών αυξόθηκε ςημαντικϊ (111,9%) ςτο διϊςτημα 2000-2007 και 
μειώθηκε (39,3%) ςτο διϊςτημα 2008-2015, περιορύζοντασ τη ςυμμετοχό τουσ 
ςτη ςυνολικό παραγωγό τησ χώρασ από το 12,8% το 2008 ςτο 9,7% το 2015. Οι 
εξαγωγϋσ τουσ ςυνολικϊ μειώθηκαν κατϊ 38,6% ςτο διϊςτημα 2008-2013, λόγω 
μεύωςησ των εξαγωγών τησ ναυτιλύασ (41,2%), με τουσ κλϊδουσ τησ ενημϋρωςησ 
και επικοινωνύασ να εμφανύζουν μικρό αύξηςη (5,9%).  Η απαςχόληςό τουσ 
αυξόθηκε κατϊ 15,2% τη δεκαετύα του 2000 και μειώθηκε κατϊ 13,6% ςτο 
διϊςτημα 2011-2015 (πύνακασ 6), ενώ η παραγωγικότητϊ τουσ αυξόθηκε 
ςημαντικϊ (101,5%) ςτο διϊςτημα 2000-2007, γεγονόσ που οφεύλεται ςτισ 
ςημαντικϋσ αυξόςεισ τησ παραγωγικότητασ τησ ναυτιλύασ και των αεροποριών 
μεταφορών και λιγότερο ςτισ αυξόςεισ των ϊλλων κλϊδων και μειώθηκε κατϊ 
6,0% ςτουσ κλϊδουσ τησ μεταφορϊσ και αποθόκευςησ και κατϊ 17,0% ςτουσ 
κλϊδουσ τησ ενημϋρωςησ και επικοινωνύασ ςτο διϊςτημα 2008-2013.  
 
Διάγραμμα 6. Μεταβολέσ διάρθρωςησ επαγγελμάτων των μεταφορών, αποθήκευςησ, 
ενημέρωςησ και επικοινωνίασ  
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Το επαγγελματικό πρότυπο των κλϊδων απαρτύζεται από ϋνα ςχετικϊ ευρύ 
φϊςμα τεχνικών και επαγγελμϊτων των υπηρεςιών. Τη δεκαετύα του 2000 
κύρια επαγγϋλματα των κλϊδων όςαν οι (88) οδηγού μϋςων μεταφορϊσ, οι (41) 
υπϊλληλοι γραφεύου και οι (31) τεχνολόγοι και τεχνικού βοηθού των επιςτημών 
τησ φυςικόσ (διϊγραμμα 6Α), με τα υπόλοιπα επαγγϋλματα να εμφανύζουν 
χαμηλότερεσ ςυγκεντρώςεισ. Στο διϊςτημα τησ δεκαετύασ ςημαντικϋσ 
αναδιαρθρώςεισ ϋγιναν ςτα επαγγϋλματα των κλϊδων, με τα (27) επιςτημονικϊ 
επαγγϋλματα, τουσ (21) φυςικούσ, μαθηματικούσ και ςυναφό επαγγϋλματα, 
τουσ (22) αρχιτϋκτονεσ και μηχανικούσ, τα (1-9) λοιπϊ επαγγϋλματα, τουσ (31) 
τεχνολόγουσ και βοηθούσ των επιςτημών τησ φυςικόσ και τουσ (34) 
ειδικευμϋνουσ πωλητϋσ και χρηματιςτϋσ να αυξϊνουν ςημαντικϊ την 
απαςχόληςό τουσ και τουσ (74) μηχανικούσ, εφαρμοςτϋσ, τουσ (42) υπαλλόλουσ 
εξυπηρϋτηςησ πελατών, και τουσ (91) πλανόδιουσ πωλητϋσ να εμφανύζουν  
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μειώςεισ. Περιοριςμϋνη μεύωςη (-4,6%) εμφϊνιςαν και οι (88) οδηγού μϋςων 
μεταφορϊσ, που ςυνιςτούν το ςημαντικότερο ωσ προσ την απαςχόληςη 
επϊγγελμα των κλϊδων.  
 
Πίνακασ 6. Μεταβολέσ απαςχόληςησ ςτα επαγγέλματα των μεταφορών, αποθήκευςησ, 
ενημέρωςησ και επικοινωνίασ  
  
Α. 2000-2010 

Επαγγέλματα 2000 2010 Μετ.  % Μετ.  

12  Διευθύνοντεσ & ανώτερα ςτελϋχη μεγϊλων επιχειρόςεων 4.855 8.476 3.621 74,6 

13  Διευθύνοντεσ επιχειρηματύεσ & προώςτϊμενοι μικρών επ. 4.437 6.416 1.979 44,6 

21  Φυςικού, μαθηματικού & ςυναφό επαγγϋλματα 650 8.225 7.575 1.165,4 

22  Αρχιτϋκτονεσ, μηχανικού & ςυναφό επαγγϋλματα 2.063 6.020 3.957 191,8 

27  Πρόςωπα που αςκούν επιςτημονικϊ, καλλιτεχνικϊ 1.114 14.761 13.647 1.225,0 

31  Τεχνολόγοι & τεχνικού βοηθού των επιςτημών 19.240 33.550 14.310 74,4 

34  Ειδικευμϋνοι επύ των πωλόςεων, χρηματιςτϋσ, 8.285 14.704 6.419 77,5 

41  Υπϊλληλοι γραφεύου 48.370 49.740 1.370 2,8 

42  Υπϊλληλοι εξυπηρϋτηςησ πελατών 11.855 8.218 -3.637 -30,7 

51  Απαςχολούμενοι ςτην παροχό προςωπικών υπηρεςιών 7.837 6.563 -1.274 -16,3 

74  Μηχανικού, εφαρμοςτϋσ 16.443 10.025 -6.418 -39,0 

88  Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ 113.365 108.109 -5.256 -4,6 

91  Πλανόδιοι πωλητϋσ, οικιακού βοηθού  4.455 3.474 -981 -22,0 

93  Ανειδύκευτοι εργϊτεσ δευτερογενούσ τομϋα 6.651 7.941 1.290 19,4 

1-9  Λοιπϊ επαγγϋλματα 4.850 6.852 2.002 41,3 

Σύνολο 254.470 293.074 38.604 15,2 

 
Β.  2011-2015 

Επαγγέλματα 2011 2015 Μετ.  % Μετ. 

12 Διοικητικού & εμπορικού διευθυντϋσ 3.385 2.383 -1.002 -29,6 

13 Διευθυντϋσ παραγωγόσ  & εξειδικευμϋνων υπηρεςιών 5.309 2.167 -3.142 -59,2 

21 Αςκούντεσ επιςτημονικϊ επαγγϋλματα & μηχανικού 7.831 8.866 1.035 13,2 

24 Επαγγελματύεσ επιχειρόςεων & διούκηςησ 5.400 6.294 894 16,6 

25 Επ/τύεσ τομϋα  τεχνολογιών πληροφόρηςησ & επικοινωνύασ 8.308 8.088 -220 -2,6 

26 Επαγγελματύεσ  νομικού, κοινωνικού & πολιτιςτικού κλϊδου 8.972 9.356 384 4,3 

31 Τεχνικού θετικών επιςτημών & μηχανικόσ 19.775 15.252 -4.523 -22,9 

33 Βοηθού επαγγελματιών επιχειρόςεων & διούκηςησ 8.668 7.141 -1.527 -17,6 

35 Τεχνικού του τομϋα τησ πληροφόρηςησ & επικοινωνύασ 9.981 9.684 -297 -3,0 

41 Υπϊλληλοι γεν. καθηκ. & χειριςτϋσ μηχανών με πληκτρολόγιο 27.680 21.917 -5.763 -20,8 

42 Υπϊλληλοι εξυπηρϋτηςησ πελατών 12.303 14.489 2.186 17,8 

43 Υπϊλληλοι καταγραφόσ αριθμητικών δεδομϋνων & υλικών 8.365 6.555 -1.810 -21,6 

44 Άλλοι υπϊλληλοι γραφεύου 14.570 12.945 -1.625 -11,2 

51 Απαςχολούμενοι ςτην παροχό προςωπικών υπηρεςιών 6.603 3.926 -2.677 -40,5 

52 Πωλητϋσ 2.439 7.440 5.001 205,0 

72 Τεχνύτεσ μετϊλλων, μηχανημ. & ςυναφό επαγγϋλματα 2.892 3.509 617 21,3 

74 Ηλεκτρολόγοι & ηλεκτρονικού 7.501 4.978 -2.523 -33,6 

83 Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ & χειριςτϋσ κινητού εξοπλιςμού 106.289 84.081 -22.208 -20,9 

93 Ανειδύκευτοι εργϊτεσ δευτερογενούσ τομϋα 7.374 7.015 -359 -4,9 

1-9  Λοιπϊ επαγγϋλματα 8.621 7.807 -814 -9,4 

Σύνολο 282.266 243.893 -38.373 -13,6 

Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 
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Συνολικϊ, τα τεχνικϊ επαγγϋλματα περιόριςαν τη ςυμμετοχό τουσ από το 62,2% 
το 2000 ςτο 56,5% το 2010, με αντύςτοιχη αύξηςη των επαγγελμϊτων παροχόσ 
υπηρεςιών, παρϋχοντασ ενδεύξεισ τησ απουςύασ μιασ διαδικαςύασ εκμηχϊνιςησ 
των υπηρεςιών τουσ, με παρϊλληλη διαδικαςύα τριτογενοπούηςησ των κλϊδων. 
Σε όρουσ ανώτερων, ενδιϊμεςων και κατώτερων επαγγελμϊτων, οι κλϊδοι 
εμφϊνιςαν ϋξι ανώτερα επαγγϋλματα, που αθροιςτικϊ κϊλυπταν το 26,4% τησ 
ςυνολικόσ τουσ απαςχόληςησ το 2015, ϋνα μόνο κατώτερο επϊγγελμα (93 
ανειδύκευτοι εργϊτεσ δευτερογενούσ τομϋα), με τα υπόλοιπα να εντϊςςονται 
ςτα ενδιϊμεςα επαγγϋλματα. 
 
Στην περύοδο 2011-2015 το επαγγελματικό πρότυπο των κλϊδων μεταβϊλλεται 
ςημαντικϊ μϋςα από μια διϊχυςη των επαγγελμϊτων (περιςςότερα 
επαγγϋλματα εύναι απαραύτητα για την παραγωγικό διαδικαςύα των κλϊδων) 
αλλϊ και μϋςα από τη ςυμμετοχό του κϊθε κλϊδου ςε αυτό. Την περύοδο αυτό 
κυρύαρχα επαγγϋλματα εύναι οι (83) οδηγού μϋςων μεταφορϊσ, που μεύωςαν 
κατϊ 20,9% την απαςχόληςό τουσ (πύνακασ 6Β), οι (41) υπϊλληλοι γενικών 
καθηκόντων, οι (31) τεχνικού θετικών επιςτημών και μηχανικόσ, οι (42) 
υπϊλληλοι εξυπηρϋτηςησ πελατών και οι (44) ϊλλοι υπϊλληλοι γραφεύου.  Η 
πλειονότητα των επαγγελμϊτων εμφϊνιςαν μεύωςη τησ απαςχόληςόσ τουσ, με 
ϋξι μόνο από αυτϊ να εμφανύζουν αυξόςεισ. Περιςςότερα τεχνικϊ επαγγϋλματα 
εμφανύζονται την περύοδο αυτό, η πλειονότητα των οπούων ωςτόςο, μεύωςαν 
την απαςχόληςό τουσ, γεγονόσ που δυςχεραύνει τισ διαπιςτώςεισ αναφορικϊ με 
την ύπαρξη μιασ διαδικαςύασ εκμηχϊνιςησ των υπηρεςιών των κλϊδων.16 Σε 
όρουσ διϊκριςησ των επαγγελμϊτων δεν παρατηρούνται ςημαντικϋσ μεταβολϋσ, 
ςε ςχϋςη με την προηγούμενη δεκαετύα, με επτϊ επαγγϋλματα να εντϊςςονται 
ςτα ανώτερα, απαςχολώντασ χαμηλότερο μερύδιο (21,5%) ςυγκριτικϊ με το 
2010, τρύα ςτα κατώτερα (μερύδιο 7,5% το 2015) και τα υπόλοιπα επαγγϋλματα 
να εντϊςςονται ςτα ενδιϊμεςα. 
 
Γύνεται φανερό ότι τόςο τη δεκαετύα του 2000 όςο και ςτο διϊςτημα 2011-2015 
οι κλϊδοι δημιούργηςαν, ςε περιοριςμϋνη κλύμακα, ευκαιρύεσ απαςχόληςησ για 
ϊτομα με υψηλϊ εκπαιδευτικϊ προςόντα, διατόρηςαν τον τεχνικό τουσ 
χαρακτόρα, μϋςα από ςταθερϋσ περύπου απαιτόςεισ για τεχνικϊ επαγγϋλματα,  
απαςχολώντασ ςε περιοριςμϋνη κλύμακα ανειδύκευτουσ εργαζόμενουσ. Οι 
απαιτόςεισ των κλϊδων αφορούςαν (και αφορούν) ςε ενδιϊμεςα επαγγϋλματα, 
που ςυνδϋονται με μεςαύου επιπϋδου εκπαιδευτικϊ προςόντα και παρϋχουν 
μϋςεσ αποδοχϋσ, δευτερευόντωσ ςε ανώτερα, με ιδιαύτερα περιοριςμϋνη 
παρουςύα των κατώτερων επαγγελμϊτων. 
 
 

                                                 
16  Το 2011 το μερύδιο των τεχνικών επαγγελμϊτων ςτη ςυνολικό απαςχόληςη 
των κλϊδων ανερχόταν ςε 60,2% και περιορύςθηκε ςτο 58,0% το 2015. 
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7. Επαγγέλματα των ξενοδοχείων – εςτιατορίων 
 
Ο κλϊδοσ των ξενοδοχεύων - εςτιατορύων αύξηςε την παραγωγό του κατϊ 51,6% 
την περύοδο 2000-2007 και τη μεύωςε κατϊ 12,1% την περύοδο 2008-2015, 
αυξϊνοντασ ωςτόςο τισ εξαγωγϋσ του κατϊ 12,0% ςτο χρονικό διϊςτημα 2008-
2013, ςυνιςτώντασ ϋναν από τουσ ςημαντικότερουσ κλϊδουσ των εξαγωγών.17  
Καθώσ όμωσ η μεύωςη τησ παραγωγόσ του μϋςα ςτην κρύςη όταν χαμηλότερη 
από τη ςυνολικό μεύωςη τησ παραγωγόσ ςτη χώρα η ςχετικό του ςημαςύα 
αυξόθηκε ςε 6,4% το 2015 ϋναντι 5,5% το 2008. Η απαςχόληςό του αυξόθηκε 
ςε ολόκληρη την περύοδο, κατϊ 12,4% τη δεκαετύα του 2000 και κατϊ 9,8% την 
περύοδο 2011-2015 (πύνακασ 7), εμφανύζοντασ ταυτοχρόνωσ αυξόςεισ και ςτην 
παραγωγικότητϊ του κατϊ 30,1% την περύοδο 2000-2007 και 14,2% ςτο 
διϊςτημα 2008-2013.  
 
Διάγραμμα 7. Μεταβολέσ διάρθρωςησ επαγγελμάτων ςτουσ κλάδουσ των ξενοδοχείων -
εςτιατορίων 
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Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 
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Το επαγγελματικό του πρότυπο παρϋμεινε περύπου ςταθερό ςε ολόκληρη την 
αναλυόμενη περύοδο με ϋνα περιοριςμϋνο αριθμό επαγγελμϊτων των υπηρεςιών 
και την πλόρη απουςύα τεχνικών επαγγελμϊτων. Τη δεκαετύα του 2000 κύρια 
επαγγϋλματα του κλϊδου όςαν οι (51) απαςχολούμενοι ςτην παροχό 
προςωπικών υπηρεςιών και οι (13) διευθύνοντεσ επιχειρηματύεσ και 
προώςτϊμενοι μικρών επιχειρόςεων, που το 2000 αθροιςτικϊ κϊλυπταν το 
77,6% τησ ςυνολικόσ του απαςχόληςησ, μερύδιο που περιορύςθηκε ελαφρϊ 
(76,0%) το 2010. Την περύοδο αυτό το ςύνολο των επαγγελμϊτων του, με 
εξαύρεςη τουσ (34) ειδικευμϋνουσ πωλητϋσ και χρηματιςτϋσ, αύξηςαν την 
απαςχόληςό τουσ (διϊγραμμα 7Α). Σε όρουσ ανώτερων, ενδιϊμεςων και 
κατώτερων επαγγελμϊτων ο κλϊδοσ περιελϊμβανε ϋνα μόνο ανώτερο (13 
διευθύνοντεσ επιχειρηματύεσ και προώςτϊμενοι μικρών επιχειρόςεων), ϋνα 
κατώτερο (91 πλανόδιουσ πωλητϋσ και οικιακούσ βοηθούσ), με τα υπόλοιπα να  
 

                                                 
17

  Για την ιδιαύτερη ςημαςύα και ςυμβολό του κλϊδου ςτη διαμόρφωςη των 
εξαγωγών βλϋπε ςτο Αγναντόπουλοσ και Ευςτρϊτογλου (2015). 
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εντϊςςονται ςτα ενδιϊμεςα επαγγϋλματα. Γύνεται φανερό ότι ο κλϊδοσ 
δημιούργηςε ευκαιρύεσ απαςχόληςησ για επαγγϋλματα που απαιτούςαν μεςαύα 
και χαμηλϊ εκπαιδευτικϊ προςόντα (μϋςησ και χαμηλόσ ϋνταςησ δεξιοτότων) 
παρϋχοντασ μϋςεσ προσ χαμηλϋσ αποδοχϋσ.18 
 
Πίνακασ 7. Μεταβολέσ απαςχόληςησ ςτα επαγγέλματα των ξενοδοχείων – εςτιατορίων   
 
Α. 2000-2010 

 Επαγγέλματα 2000 2010 Μετ. % Μετ. 

13 Διευθύνοντεσ επιχειρηματύεσ και προώςτϊμενοι 79.136 83.350 4.214 5,3 

34  Ειδικευμϋνοι επύ των πωλόςεων, χρηματιςτϋσ, 6.005 5.186 -819 -13,6 

41  Υπϊλληλοι γραφεύου 3.305 3.551 246 7,4 

42  Υπϊλληλοι εξυπηρϋτηςησ πελατών 13.562 14.196 634 4,7 

51  Απαςχολ ςτην παροχό προςωπικών υπηρεςιών 132.624 149.635 17.011 12,8 

88  Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ 1.942 4.675 2.733 140,7 

91  Πλανόδιοι πωλητϋσ, οικιακού βοηθού κ.π.α.ε 25.408 33.520 8.112 31,9 

1-9. Λοιπϊ επαγγϋλματα 10.786 12.414 1.628 15,1 

 Σύνολο 272.768 306.527 33.759 12,4 

 
Β. 2011-2015 

 Επαγγέλματα 2011 2015 Μετ. % Μετ. 

14 Δ/τϋσ ξενοδοχεύων, εςτιατορύων, επιχειρ. εμπορύου  61.121 27.850 -33.271 -54,4 

26 Επ/τύεσ του νομικού, κοινωνικού & πολιτιςτ. κλϊδου 2.278 3.413 1.135 49,8 

42 Υπϊλληλοι εξυπηρϋτηςησ πελατών 13.660 20.274 6.614 48,4 

51 Απαςχολουμ. Στην παροχό προςωπικών υπηρεςιών 164.040 202.422 38.382 23,4 

52 Πωλητϋσ 4.700 12.027 7.327 155,9 

91 Καθαριςτϋσ & βοηθού 21.996 25.980 3.984 18,1 

94 Βοηθού παραςκευόσ φαγητών 18.345 16.400 -1.945 -10,6 

96 Συλλϋκτεσ απορρ/των & ϊλλοι ανειδύκευτοι εργϊτεσ 1.388 4.495 3.107 223,8 

1-9. Λοιπϊ επαγγϋλματα 17.089 20.836 3.747 21,9 

Σύνολο 304.617 333.697 29.080 9,5 

Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 
 
Την περύοδο 2011-2015 δεν παρατηρόθηκε καμύα διαδικαςύα διϊχυςησ των 
επαγγελμϊτων, με το επαγγελματικό πρότυπο να παραμϋνει περύπου ςταθερό 
(διϊγραμμα 7Β).19 Κύρια επαγγϋλματα του κλϊδου παρϋμειναν οι (51) 
απαςχολούμενοι ςτην παροχό προςωπικών υπηρεςιών και οι (14) διευθυντϋσ 
ξενοδοχεύων, εςτιατορύων, οι οπούοι το 2015 κϊλυπταν το 69,0% τησ ςυνολικόσ 
του απαςχόληςησ. Οι θετικϋσ εξελύξεισ ςτο πεδύο τησ απαςχόληςησ 
ςυνεχύςθηκαν και την περύοδο αυτό για το ςύνολο ςχεδόν των επαγγελμϊτων, 
με εξαύρεςη τουσ (14) διευθυντϋσ ξενοδοχεύων – εςτιατορύων και τουσ (94) 
βοηθούσ παραςκευόσ φαγητών. Ωςτόςο οι αυξόςεισ αυτϋσ ςυνοδεύτηκαν από 
ςημαντικό επιδεύνωςη των ςυνθηκών ϊςκηςησ τησ δραςτηριότητϊσ τουσ καθώσ  

                                                 
18

  Κανϋνα επϊγγελμα του κλϊδου δεν αμεύβεται με υψηλϋσ αποδοχϋσ ενώ το κύριο 
επϊγγελμα του  (51 απαςχολούμενοι ςτην παροχό προςωπικών υπηρεςιών) 
εντοπύζεται ςτο όριο των μϋςων προσ χαμηλϋσ αποδοχϋσ (Βλϋπε Ευςτρϊτογλου 2016). 
19  Ο διπλαςιαςμόσ των (1-9) λοιπών επαγγελμϊτων  την αναλυόμενη περύοδο 
ενδϋχεται να ςηματοδοτεύ μια διαδικαςύα επϋκταςησ των επαγγελμϊτων, ωςτόςο ςτο 
βαθμό που ιςχύει παραμϋνει εξαιρετικϊ αδύναμη. 
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τόςο οι (51) απαςχολούμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών όςο και οι (52) πωλητϋσ, 
οι (91) καθαριςτϋσ και βοηθού, οι (94) βοηθού παραςκευόσ φαγητών και οι (96) 
ςυλλϋκτεσ απορριμμϊτων και ϊλλοι ανειδύκευτοι εργϊτεσ εντϊςςονται ςτα 
κατώτερα επαγγϋλματα, υποδηλώνοντασ χαμηλϋσ απαιτόςεισ για εκπαιδευτικϊ 
προςόντα και χαμηλϋσ αποδοχϋσ, με παρϊλληλα ιδιαύτερα υψηλϋσ αυξόςεισ των 
ευϋλικτων μορφών απαςχόληςησ ςε αυτϊ. Οι (14) διευθυντϋσ ξενοδοχεύων, 
εςτιατορύων και οι (26) επιχειρηματύεσ του νομικού, κοινωνικού και 
πολιτιςτικού κλϊδου εύναι τα μόνα επαγγϋλματα που εντϊςςονται ςτα ανώτερα, 
εμφανύζοντασ ταυτόχρονα μειώςεισ των ευελιξιών οι πρώτοι και περιοριςμϋνεσ 
αυξόςεισ οι δεύτεροι, με τα υπόλοιπα επαγγϋλματα να εντϊςςονται ςτα 
ενδιϊμεςα.20 
 
Οι θετικϋσ εξελύξεισ ςτο πεδύο τησ απαςχόληςησ και τησ παραγωγικότητασ του 
κλϊδου δημιούργηςαν και ςυνεχύζουν να δημιουργούν ευκαιρύεσ απαςχόληςησ 
για ϋνα περιοριςμϋνο φϊςμα επαγγελμϊτων, χωρύσ ωςτόςο να διαςφαλύζουν και 
καλϋσ ςυνθόκεσ απαςχόληςησ. Οι απαιτόςεισ του κλϊδου αφορούν ςε 
επαγγϋλματα με μεςαύα και χαμηλϊ εκπαιδευτικϊ προςόντα και χαμηλόσ 
ϋνταςησ δεξιοτότων, παρϋχοντασ ταυτόχρονα, ςτη μεγϊλη πλειονότητα των 
απαςχολουμϋνων, χαμηλϋσ αποδοχϋσ. Ο κλϊδοσ ςυνιςτϊ κατ’ εξοχόν κλϊδο 
παροχόσ υπηρεςιών, ενώ διαδικαςύα εκμηχϊνιςησ των υπηρεςιών του δεν 
ανιχνεύεται, μϋςα από την εξϋλιξη τησ διϊρθρωςησ των επαγγελμϊτων. 
 
 
 
 

                                                 
20

  Για την επϋκταςη των ευελιξιών ςτουσ κλϊδουσ τησ ελληνικόσ οικονομύασ και 
την επύδραςη τουσ ςτην παραγωγικότητα βλϋπε ςτο Ευςτρϊτογλου (2015), ενώ για τισ 
ςχϋςεισ των επαγγελμϊτων με τισ ευϋλικτεσ μορφϋσ απαςχόληςησ ςτο Ευςτρϊτογλου 
(2016). 
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8. Επαγγέλματα των χρηματοπιςτωτικών, αςφαλιςτικών 
δραςτηριοτήτων και των ετερόδικων οργανιςμών 
 
Οι κλϊδοι των χρηματοπιςτωτικών και αςφαλιςτικών δραςτηριοτότων και των 
ετερόδικων οργανιςμών21 εμφανύζουν μειώςεισ τησ παραγωγόσ τουσ ςε 
ολόκληρη την αναλυόμενη περύοδο (κατϊ 13,4% ςτο διϊςτημα 2000-2007 και 
24,9% ςτο διϊςτημα 2008-2013)22. Αν και απευθύνεται πρωτύςτωσ προσ την 
εγχώρια αγορϊ, τμόμα τησ παραγωγόσ τουσ διοχετεύεται ςτο εξωτερικό, με τισ 
εξαγωγϋσ του κλϊδου των χρηματοπιςτωτικών και αςφαλιςτικών 
δραςτηριοτότων ωςτόςο να περιορύζονται κατϊ 19,4% ςτο διϊςτημα 2008-
2013 (833 εκατομμύρια ευρώ το 2013). Η απαςχόληςη (του ςυνόλου των 
κλϊδων) αυξόθηκε κατϊ 8,8% τη δεκαετύα του 2000 και μειώθηκε κατϊ 25,7% 
την περύοδο 2011-2015 (πύνακασ 5.8), ενώ η  παραγωγικότητϊ του (χωρύσ τουσ 
ετερόδικουσ οργανιςμούσ) μειώθηκε κατϊ 19,0% την περύοδο 2000-2007 και 
κατϊ 26,1% την περύοδο 2008-2013. 
 
Διάγραμμα 8. Μεταβολέσ διάρθρωςησ επαγγελμάτων των χρηματοπιςτωτικών 
αςφαλιςτικών δραςτηριοτήτων και των ετερόδικων οργανιςμών  
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Το επαγγελματικό πρότυπο των κλϊδων απαρτύζεται από ϋνα περιοριςμϋνο 
φϊςμα επαγγελμϊτων αποκλειςτικϊ παροχόσ υπηρεςιών. Τη δεκαετύα του 2000 
κύρια επαγγϋλματα των κλϊδων όςαν οι (41) υπϊλληλοι γραφεύου, οι (34) 
ειδικευμϋνοι επύ των πωλόςεων, χρηματιςτϋσ και οι (42) υπϊλληλοι  
 

                                                 
21

  Τα μεγϋθη που αναφϋρονται ςτην περύοδο 2000-2007 αφορούν αποκλειςτικϊ 
ςτον κλϊδο των χρηματοπιςτωτικών και αςφαλιςτικών δραςτηριοτότων και δεν 
περιλαμβϊνουν τον κλϊδο των ετερόδικων οργανιςμών. 
22

  Οι μειώςεισ τησ παραγωγόσ του κλϊδου των χρηματοπιςτωτικών και 
αςφαλιςτικών δραςτηριοτότωνκατϊ την περύοδο 2000-2007, όπωσ ϋχει όδη 
επιςημανθεύ (Ευςτρϊτογλου, κ.α., 2011), δεν ερμηνεύονται με ευχϋρεια καθώσ, ςε 
ολόκληρη την περύοδο αυτό, οι τραπεζικϋσ εργαςύεσ εμφανύζονταν να καλύπτουν ϋνα 
ολοϋνα και διευρυνόμενο κομμϊτι τησ παραγωγόσ και τησ εν γϋνει οικονομικόσ 
δραςτηριότητασ, δημιουργώντασ την αύςθηςη ότι ο κλϊδοσ εύχε αυξόςει τισ 
δραςτηριότητϋσ του. 
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εξυπηρϋτηςησ πελατών, με τουσ (12) διευθύνοντεσ και ανώτερα ςτελϋχη 
μεγϊλων επιχειρόςεων και τα (1-9) λοιπϊ επαγγϋλματα να ακολουθούν και τα 
υπόλοιπα επαγγϋλματα να εμφανύζουν χαμηλότερεσ ςυγκεντρώςεισ (διϊγραμμα 
8Α).   
 
Πίνακασ 8. Μεταβολέσ απαςχόληςησ ςτα επαγγέλματα των χρηματοπιςτωτικών, 
αςφαλιςτικών δραςτηριοτήτων και των ετερόδικων οργανιςμών  
 
Α. 2000-2010 

 Επαγγέλματα 2000 2010 Μετ. % Mετ. 

12  Διευθύνοντεσ & ανώτερα ςτελϋχη μεγϊλων 8.231 12.170 3.939 47,9 

13  Διευθύνοντεσ επιχειρηματύεσ & προώςτϊμενοι 1.520 3.708 2.188 143,9 

25  Λογιςτϋσ  & ϊλλα ςτελϋχη επιχειρόςεων 6.262 5.271 -991 -15,8 

27  Πρόςωπα που αςκούν επιςτημονικϊ, καλλιτεχνικϊ 3.113 11.262 8.149 261,8 

34  Ειδικευμϋνοι επύ των πωλόςεων, χρηματιςτϋσ, 26.305 29.777 3.472 13,2 

41  Υπϊλληλοι γραφεύου 31.145 25.738 -5.407 -17,4 

42  Υπϊλληλοι εξυπηρϋτηςησ πελατών 23.188 19.176 -4.012 -17,3 

1-9  Λοιπϊ επαγγϋλματα 8.497 10.680 2.183 25,7 

 Σύνολο 108.261 117.782 9.521 8,8 

 
Β.  2011-2015 

Επαγγέλματα 2011 2015 Μετ. % Μετ.  

12 Διοικητικού & εμπορικού διευθυντϋσ 3.274 783 -2.491 -76,1 

13 Διευθυντϋσ παραγωγόσ & εξειδικευμϋνων υπηρεςιών 3.400 1.758 -1.642 -48,3 

24 Επαγγελματύεσ επιχειρόςεων & διούκηςησ 19.634 12.109 -7.525 -38,3 

26 Επαγ/τύεσ  νομικού, κοινωνικού & πολιτ/κού κλϊδου 5.993 2.695 -3.298 -55,0 

33 Βοηθού επαγγελματιών επιχειρόςεων & διούκηςησ 24.874 38.993 14.119 56,8 

41 Υπϊλληλοι γεν. καθηκ. & χειριςτϋσ μηχ. Με πληκτρολόγιο 11.433 7.136 -4.297 -37,6 

42 Υπϊλληλοι εξυπηρϋτηςησ πελατών 20.160 7.841 -12.319 -61,1 

43 Υπϊλληλοι καταγραφόσ αριθμητικών δεδομϋνων & υλικών 6.305 5.287 -1.018 -16,1 

44 Άλλοι υπϊλληλοι γραφεύου 5.864 888 -4.976 -84,9 

1-9  Λοιπϊ επαγγϋλματα 12.298 5.436 -6.862 -55,8 

Σύνολο 110.616 82.135 -28.481 -25,7 

Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 
 

Την περύοδο αυτό ςημαντικϋσ αναδιαρθρώςεισ των επαγγελμϊτων ϋλαβαν χώρα 
ςτο εςωτερικό των κλϊδων με τουσ (12) διευθύνοντεσ και ανώτερα ςτελϋχη 
μεγϊλων επιχειρόςεων, τα (27) επιςτημονικϊ επαγγϋλματα και ςε πιο 
περιοριςμϋνη κλύμακα τουσ (34) ειδικευμϋνουσ πωλητϋσ και χρηματιςτϋσ, να 
αυξϊνουν την απαςχόληςη τουσ, ςε βϊροσ κυρύωσ των (41) υπαλλόλων 
γραφεύου και (42) των υπαλλόλων εξυπηρϋτηςησ πελατών, υποδηλώνοντασ μια 
διαδικαςύα αναβϊθμιςησ του ανθρώπινου δυναμικού των κλϊδων από ϊτομα με 
υψηλότερα εκπαιδευτικϊ προςόντα. Σε όρουσ διϊκριςησ των επαγγελμϊτων, η 
ταχεύα επϋκταςη τησ παρουςύασ των ανώτερων επαγγελμϊτων (από 17,7% το 
2000 ςε 27,5% το 2010) και η ιςχυρό παρουςύα των ενδιϊμεςων με πλόρη 
απουςύα κατώτερων επαγγελμϊτων, ςυνιςτούν τα κύρια χαρακτηριςτικϊ αυτόσ 
τησ περιόδου. 
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Την περύοδο 2011-2015 το επαγγελματικό πρότυπο των κλϊδων διευρύνθηκε 
ελαφρϊ με περιςςότερα επαγγϋλματα υπαλλόλων (διϊγραμμα 8Β). Ωςτόςο ςτο 
ςύνολο τουσ, με εξαύρεςη τουσ (33) βοηθούσ επαγγελματιών επιχειρόςεων και 
διούκηςησ,23  τα επαγγϋλματα μεύωςαν την απαςχόληςό τουσ με ρυθμούσ που 
κυμϊνθηκαν μεταξύ του 16,1% (43 υπϊλληλοι καταγραφόσ αριθμητικών 
δεδομϋνων και του 84,9% (43 ϊλλοι υπϊλληλοι γραφεύου) (πύνακασ 8Β). Τα 
ανώτερα επαγγϋλματα μεύωςαν την απαςχόληςό τουσ με ςημαντικϊ υψηλότερο 
ρυθμό (46,3%) ςυγκριτικϊ με τα ενδιϊμεςα (17,3%), περιορύζοντασ τη 
ςυμμετοχό τουσ ςτο 21,1% το 2015. Η οικονομικό κρύςη ςτο χώρο των 
τραπεζών, αςφαλειών και ετερόδικων οργανιςμών οδόγηςε ςε μια 
αναδιϊρθρωςη του ανθρώπινου δυναμικού των κλϊδων με περιοριςμό τησ 
ςυμμετοχόσ των ανώτερων επαγγελμϊτων υπϋρ των ενδιϊμεςων. Με δεδομϋνο 
ότι τα ενδιϊμεςα επαγγϋλματα παρϋχουν και χαμηλότερουσ μιςθούσ και εν γϋνει 
χαμηλότερεσ αποδοχϋσ ςυγκριτικϊ με τα ανώτερα, αναδεικνύεται η επικρϊτηςη 
μιασ πολιτικόσ μεύωςησ του εργατικού κόςτουσ. 
 
Η ςυνεχιζόμενη μεύωςη τησ παραγωγόσ του κλϊδου (ςτο μϋτρο που αυτό εύναι 
πραγματικό και την πρώτη περύοδο) ςε ςυνδυαςμό με τισ διαφορετικϋσ τϊςεισ 
τησ απαςχόληςησ ςτισ δύο περιόδουσ και τη διαρκό μεύωςη τησ 
παραγωγικότητασ διατόρηςαν περύπου ςταθερό το επαγγελματικό πρότυπο 
των κλϊδων, που απαρτύζεται αποκλειςτικϊ από επαγγϋλματα παροχόσ 
υπηρεςιών, με κυρύαρχη παρουςύα ενδιϊμεςων και περιοριςμϋνη παρουςύα  
ανώτερων επαγγελμϊτων. Η αύξηςη των τελευταύων την περύοδο ανόδου τησ 
ελληνικόσ οικονομύασ ανακόπηκε την περύοδο τησ κρύςησ, μϋςα από μια 
διαφαινόμενη πολιτικό μεύωςησ του εργαςιακού κόςτουσ ςτουσ κλϊδουσ, που 
αναδεύχθηκε μϋςα από τη μεγαλύτερη μεύωςη των ανώτερων επαγγελμϊτων.  
Βεβαύωσ, όπωσ ϋχει όδη επιςημανθεύ, η μεύωςη αυτό των ανώτερων 
επαγγελμϊτων δεν υποδηλώνει αναγκαςτικϊ και τη μεύωςη ανθρώπινου 
δυναμικού με υψηλϊ εκπαιδευτικϊ προςόντα, δεν υποδηλώνει αναγκαςτικϊ τη 
μεύωςη τησ ϋνταςησ των δεξιοτότων ςτουσ κλϊδουσ, καθώσ ενδϋχεται να 
οφεύλεται αποκλειςτικϊ ςτη μεύωςη των αποδοχών. Με ϊλλα λόγια ςτουσ 
κλϊδουσ ενδϋχεται να απαςχολούνται ϊτομα με υψηλϊ εκπαιδευτικϊ προςόντα 
τα οπούα ωςτόςο αμεύβονται με χαμηλότερεσ αποδοχϋσ. 
 

                                                 
23

  Η αύξηςη τησ απαςχόληςησ ςτο ςυγκεκριμϋνο επϊγγελμα δεν μπορεύ να 
ερμηνευθεύ με ευχϋρεια, ενώ ταυτοχρόνωσ ενδϋχεται να οφεύλεται ςε ζητόματα 
καταγραφόσ των δεδομϋνων των επαγγελμϊτων. 
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9. Επαγγέλματα των επιςτημονικών, τεχνικών, διοικητικών, 
υποςτηρικτικών δραςτηριοτήτων και διαχείριςησ ακίνητησ περιουςίασ 
 

Ο κλϊδοσ διαχεύριςησ ακύνητησ περιουςύασ αύξηςε την παραγωγό του κατϊ 
22,2% ςτο διϊςτημα 2000-2007 και κατϊ 15,2% ςτο διϊςτημα 2008-2015, 
αυξϊνοντασ ταυτόχρονα τη ςυμμετοχό του ςτη ςυνολικό παραγωγό τησ χώρασ 
από 13,2% το 2007 ςτο 20,3% το 2015. Οι κλϊδοι παροχόσ επαγγελματικών, 
επιςτημονικών, τεχνικών, διοικητικών και υποςτηρικτικών υπηρεςιών24 
μεύωςαν την παραγωγό τουσ κατϊ 39,2%, ςτο διϊςτημα 2008-2015, 
περιορύζοντασ τη ςυμμετοχό τουσ ςτη ςυνολικό παραγωγό τησ χώρασ ςτο 3,1% 
το 2015. Στο ςύνολο των κλϊδων η απαςχόληςη αυξόθηκε κατϊ 51,6% τη 
δεκαετύα του 2000 και κατϊ 3,0% ςτο διϊςτημα 2011-2015 (πύνακασ 9), 
ςυνιςτώντασ τη μοναδικό ομϊδα κλϊδων που κατόρθωςε να αυξόςει ϋςτω και 
ςε μικρό ποςοςτό την απαςχόληςό τησ μϋςα ςτην κρύςη.25 Στο διϊςτημα 2000-
2007 η παραγωγικότητα ςτον κλϊδο διαχεύριςησ τησ ακύνητησ περιουςύασ 
μειώθηκε κατϊ 57,0% (λόγω του εξαιρετικϊ υψηλού ρυθμού αύξηςησ τησ 
απαςχόληςησ ςε αυτόν), ενώ ςτο διϊςτημα 2008-2013 αυξόθηκε κατϊ 446,2% 
(λόγω τησ ςημαντικόσ μεύωςησ τησ απαςχόληςησ ςε αυτόν). Στουσ ϊλλουσ 
κλϊδουσ η παραγωγικότητα μειώθηκε κατϊ 21,6% ςτο διϊςτημα 2008-2013. 
 

Το επαγγελματικό πρότυπο των κλϊδων απαρτύζεται ςτη μεγϊλη του 
πλειονότητα  από επαγγϋλματα παροχόσ υπηρεςιών, ςτην πλειονότητα τουσ 
επιςτημονικϊ. Στη δεκαετύα του 2000 κύρια επαγγϋλματα ςτουσ κλϊδουσ όςαν 
οι (41) υπϊλληλοι γραφεύου, οι (22) αρχιτϋκτονεσ, μηχανικού και ςυναφό 
επαγγϋλματα οι (34) ειδικευμϋνοι πωλητϋσ, χρηματιςτϋσ, οι (26) νομικού και οι 
(31) τεχνολόγοι και τεχνικού βοηθού τησ φυςικόσ, με τα υπόλοιπα επαγγϋλματα 
να εμφανύζουν χαμηλότερεσ ςυγκεντρώςεισ (διϊγραμμα 9Α).  Τα επιςτημονικϊ 
επαγγϋλματα ςε ολόκληρη τη δεκαετύα κϊλυπταν παραπϊνω από το 40,0% τησ 
ςυνολικόσ απαςχόληςησ, με τη πραγματικό τουσ παρουςύα να εύναι ακόμη 
μεγαλύτερη καθώσ αναμϋνεται να απαςχολούνται και ςε ϊλλα μη αμιγώσ 
επιςτημονικϊ επαγγϋλματα (12 διευθύνοντεσ και ανώτερα ςτελϋχη μεγϊλων 
επιχειρόςεων, 13 διευθύνοντεσ επιχειρηματύεσ και προώςτϊμενοι μικρών 
επιχειρόςεων). 
                                                 
24

  Οι κλϊδοι αυτού εμφανύςθηκαν αυτοτελώσ μετϊ την τελευταύα ταξινόμηςη των 
κλϊδων οικονομικόσ δραςτηριότητασ (ΣΤΑΚΟΔ 08) και ωσ εκ τούτου δεν 
παρουςιϊζονται μεγϋθη τουσ για το χρονικό διϊςτημα 2000-2007.  Αξύζει επιπρόςθετα 
να επιςημανθεύ ότι οι επιχειρόςεισ (ό οι μεμονωμϋνοι επαγγελματύεσ) που λειτουργούν 
ςτο πλαύςιο των κλϊδων αυτών παρϋχουν τισ υπηρεςύεσ τουσ εύτε ςε επιχειρόςεισ 
ϊλλων κλϊδων, εύτε προσ το δημόςιο, εύτε προσ μεμονωμϋνα ϊτομα και νοικοκυριϊ. 
Λειτουργούν ωσ ϋνασ ενδιϊμεςοσ κρύκοσ ςτην ολοκλόρωςη τησ παραγωγικόσ 
διαδικαςύασ. Με δεδομϋνο μϊλιςτα το μικρό μϋγεθοσ των επιχειρόςεων ςτη χώρα και 
την αδυναμύα τουσ να διαθϋτουν αυτοτελό τμόματα που παρϋχουν τισ ςχετικϋσ 
υπηρεςύεσ, η ανϊπτυξη τουσ γύνεται καθοριςτικό ςτην ολοκλόρωςη τησ παραγωγικόσ 
διαδικαςύασ. Ένα μϋροσ λοιπόν τησ αύξηςησ τησ απαςχόληςησ ςτουσ κλϊδουσ παροχόσ 
υπηρεςιών ςυνδϋεται με την μετακύνηςη απαςχολουμϋνων από το δευτερογενό τομϋα 
προσ τον τομϋα των υπηρεςιών. 
25  Η αύξηςη αυτό αναμϋνεται ςε μεγϊλο βαθμό να οφεύλεται ςτη ςημαντικό 
παρουςύα των αυτοαπαςχολούμενων ςτουσ κλϊδουσ, που παρϊ τη ςημαντικό μεύωςη 
τησ παραγωγόσ τουσ, παρϋμειναν απαςχολούμενοι.  
 



 - 31 - 

Διάγραμμα 9. Μεταβολέσ διάρθρωςησ επαγγελμάτων ςτισ επαγγελματικέσ, 
επιςτημονικέσ, τεχνικέσ, διοικητικέσ, υποςτηρικτικέσ δραςτηριότητεσ και διαχείριςη 
ακίνητησ περιουςίασ 
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Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 
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Το ςύνολο των επαγγελμϊτων του κλϊδου με εξαύρεςη τουσ (22) φυςικούσ και 
τουσ (41) υπαλλόλουσ γραφεύου,26 αύξηςαν την απαςχόληςό τουσ ςτο διϊςτημα 
αυτό. Τα τεχνικϊ επαγγϋλματα (22 αρχιτϋκτονεσ, μηχανικού και 31 τεχνολόγοι 
τεχνικού βοηθού τησ φυςικόσ) αύξηςαν επύςησ την απαςχόληςό τουσ με ρυθμούσ 
ωςτόςο χαμηλότερουσ από τη ςυνολικό απαςχόληςη, περιορύζοντασ περαιτϋρω 
την παρουςύα τουσ ςτουσ κλϊδουσ. Σε όρουσ διϊκριςησ των επαγγελμϊτων, τα 
ανώτερα επαγγϋλματα αύξηςαν κατϊ πενόντα χιλιϊδεσ ϊτομα την απαςχόληςό 
τουσ, δημιουργώντασ ευκαιρύεσ απαςχόληςησ ςε επιςτημονικϊ κυρύωσ 
επαγγϋλματα, αλλϊ περιόριςαν ελαφρϊ τη ςυμμετοχό τουσ (από 55,8% το 2000 
ςε 53,8% το 2010) ςτη ςυνολικό απαςχόληςη. Τα ενδιϊμεςα επαγγϋλματα 
αύξηςαν και αυτϊ παραπϊνω από τριϊντα χιλιϊδεσ τη δικό τουσ απαςχόληςη, 
υποχωρώντασ οριακϊ ωσ προσ τη ςυμμετοχό τουσ (37,7% το 2000 ϋναντι 37,0% 
το 2010) ςτη ςυνολικό απαςχόληςη, με τα κατώτερα επαγγϋλματα να 
τριπλαςιϊζουν τουσ αριθμούσ τουσ αυξϊνοντασ το μερύδιο τουσ από 4,0% ςτο 
8,5% τα αντύςτοιχα ϋτη.  
 
Στο διϊςτημα 2011-2015 το επαγγελματικό πρότυπο των κλϊδων διευρύνθηκε, 
μϋςα από την παρουςύα κυρύωσ τεχνικών και χαμηλών δεξιοτότων 
επαγγελμϊτων. Κύρια επαγγϋλματα ςτουσ κλϊδουσ την περύοδο αυτό όςαν τα 
(21) επιςτημονικϊ επαγγϋλματα και οι μηχανικού, οι (51) επαγγελματύεσ 
νομικού, κοινωνικού και πολιτιςτικού κλϊδου, οι (24) επαγγελματύεσ 
επιχειρόςεων και διούκηςησ, οι (91) καθαριςτϋσ βοηθού και οι (33) βοηθού 
επαγγελματύεσ επιχειρόςεων και διούκηςησ, με τα ϊλλα επαγγϋλματα να 
εμφανύζουν χαμηλότερεσ ςυγκεντρώςεισ (διϊγραμμα 9Β).  

                                                 
26  Η μεύωςη τησ απαςχόληςόσ των (41) υπαλλόλων γραφεύου ςε ςυνδυαςμό με τη 
ςημαντικό αύξηςη των (42) υπαλλόλων εξυπηρϋτηςησ πελατών αναμϋνεται να 
ςυνδϋεται, εύτε με λόγουσ ταξινόμηςησ, εύτε με οργανωτικϊ ζητόματα και εςωτερικϋσ 
αναδιαρθρώςεισ ςτισ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ των κλϊδων.  
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Πίνακασ 9. Μεταβολέσ απαςχόληςησ ςτα επαγγέλματα των επιςτημονικών, τεχνικών, 
διοικητικών, υποςτηρικτικών δραςτηριοτήτων και διαχείριςησ τησ ακίνητησ 
περιουςίασ  
 
Α. 2000-2010 

Επαγγέλματα  2000 2010 Μετ. % Μετ. 

12 Διευθύνοντεσ & ανώτερα ςτελϋχη μεγϊλων 2.714 4.910 2.196 80,9 

13  Διευθύνοντεσ επιχειρηματύεσ & προώςτϊμενοι 4.016 12.041 8.025 199,8 

21  Φυςικού, μαθηματικού & ςυναφό επαγγϋλματα 4.865 3.361 -1.504 -30,9 

22  Αρχιτϋκτονεσ, μηχανικού & ςυναφό επαγγϋλματα 37.976 44.036 6.060 16,0 

23  Βιολόγοι εν γϋνει, ιατρού & ςυναφό επαγγϋλματα 1.095 4.576 3.481 317,9 

25  Λογιςτϋσ & ϊλλα ςτελϋχη επιχειρόςεων 9.492 19.249 9.757 102,8 

26  Νομικού εν γϋνει 27.737 42.326 14.589 52,6 

27  Πρόςωπα που αςκούν επιςτημονικϊ, καλλιτεχνικϊ 4.691 10.787 6.096 130,0 

31  Τεχνολόγοι & τεχνικού βοηθού των επιςτημών 17.423 19.649 2.226 12,8 

34  Ειδικευμϋνοι επύ των πωλόςεων, χρηματιςτϋσ, 28.371 41.254 12.883 45,4 

41  Υπϊλληλοι γραφεύου 41.689 36.720 -4.969 -11,9 

42  Υπϊλληλοι εξυπηρϋτηςησ πελατών 1.718 9.919 8.201 477,4 

52  Απαςχολούμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών προςταςύασ 3.189 11.194 8.005 251,0 

91  Πλανόδιοι πωλητϋσ, οικιακού βοηθού  7.839 25.443 17.604 224,6 

1-9  Λοιπϊ επαγγϋλματα 4.381 13.567 9.186 209,7 

Σύνολο 197.196 299.032 101.836 51,6 

 
Β. 2011-2015 

Επαγγέλματα  2011 2015 Μετ. % Μετ. 

12 Διοικητικού & εμπορικού διευθυντϋσ 2.478 3.377 899 36,3 
14 Διευθυντϋσ ξενοδοχεύων, εςτιατορύων, επιχειρόςεων 
λιανικού και χονδρικού εμπορύου και ϊλλων υπηρεςιών 4.660 2.945 -1.715 -36,8 

21 Επιςτημονικϊ επαγγϋλματα & μηχανικού 57.475 58.682 1.207 2,1 

24 Επαγγελματύεσ επιχειρόςεων & διούκηςησ 29.396 41.370 11.974 40,7 

26 Επαγγ/τύεσ νομικού, κοινωνικού &πολιτιςτικού κλϊδου 51.884 46.478 -5.406 -10,4 

31 Τεχνικού θετικών επιςτημών & μηχανικόσ 10.567 9.672 -895 -8,5 

33 Βοηθού επαγγελματιών επιχειρόςεων & διούκηςησ 21.979 23.416 1.437 6,5 

34 Βοηθού επαγγ/τιών  νομικού, κοινων. & πολιτιςτ.  κλϊδου 11.443 8.181 -3.262 -28,5 

41 Υπϊλληλοι γεν. καθηκ. & χειριςτϋσ μηχ. με πληκτρολ 16.283 19.613 3.330 20,5 

42 Υπϊλληλοι εξυπηρϋτηςησ πελατών 8.028 7.399 -629 -7,8 

43 Υπϊλληλοι καταγραφόσ αριθμητ. δεδομϋνων & υλικών 10.842 9.208 -1.634 -15,1 

44 Άλλοι υπϊλληλοι γραφεύου 8.318 4.617 -3.701 -44,5 

51 Απαςχολούμενοι ςτην παροχό προςωπικών υπηρεςιών 5.099 4.920 -179 -3,5 

54 Απαςχολούμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών προςταςύασ 14.222 16.304 2.082 14,6 
83 Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ & χειριςτϋσ κινητού 
εξοπλιςμού 2.107 6.628 4.521 214,6 

91 Καθαριςτϋσ & βοηθού 24.383 20.478 -3.905 -16,0 

93 Ανειδύκευτοι εργϊτεσ δευτερογενούσ τομϋα 945 3.115 2.170 229,6 

1-9  Λοιπϊ επαγγϋλματα 18.604 21.324 2.720 14,6 

Σύνολο 298.713 307.727 9.014 3,0 

Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 
 

Στο διϊςτημα αυτό ςημαντικϋσ αναδιαρθρώςεισ ϋλαβαν χώρα ανϊμεςϊ τουσ, με 
τα μιςϊ επαγγϋλματα να αυξϊνουν την απαςχόληςό τουσ και τα ϊλλα μιςϊ να τη 
μειώνουν. Σημαντικότερεσ όςαν οι αυξόςεισ ςτουσ (24) επαγγελματύεσ 
επιχειρόςεων και διούκηςησ, ςτουσ (41) υπαλλόλουσ γενικών καθηκόντων και 
ςτουσ (83) οδηγούσ μϋςων μεταφορϊσ και ςημαντικότερεσ οι μειώςεισ ςτουσ 
(26) επαγγελματύεσ νομικού, κοινωνικού και πολιτιςτικού κλϊδου, ςτουσ (34) 
βοηθούσ του ύδιου κλϊδου και ςτουσ (44) ϊλλουσ υπαλλόλουσ γραφεύου 
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(πύνακασ 9Β). Τα τεχνικϊ επαγγϋλματα εμφϊνιςαν μια ςταθερότητα, 
καλύπτοντασ μερύδιο ελαφρϊ πϊνω από το 30,0% ςτο διϊςτημα αυτό27 
ενιςχυμϋνα ςημαντικϊ ςε ςχϋςη με την προηγούμενη δεκαετύα. Η διϊρθρωςό 
τουσ ςε ανώτερα, ενδιϊμεςα και κατώτερα παρϋμεινε περύπου αναλλούωτη με τα 
ανώτερα να καταλαμβϊνουν το 52,3% το 2015 ϋναντι του 52,8% το 2011, τα 
ενδιϊμεςα το 36,4% ϋναντι του 37,0% και τα κατώτερα το 10,1% ϋναντι του 
9,2% για τα αντύςτοιχα ϋτη.   
 
Οι ςημαντικϋσ αυξόςεισ τησ απαςχόληςησ ςτην προηγούμενη δεκαετύα και η 
ςυγκρϊτηςη τησ την περύοδο τησ κρύςησ ςυνοδεύτηκαν από μια διϊχυςη τησ 
απαςχόληςησ ςε περιςςότερα επαγγϋλματα, ςτη δημιουργύα ευκαιριών 
απαςχόληςησ κυρύωσ την προηγούμενη δεκαετύα ςε επιςτημονικϊ επαγγϋλματα 
αλλϊ και ςε επαγγϋλματα χαμηλών εκπαιδευτικών προςόντων και δεξιοτότων, 
με την παρουςύα των τεχνικών επαγγελμϊτων να αυξϊνει την περύοδο τησ 
κρύςησ. Με δεδομϋνη ότι οι παραγόμενεσ υπηρεςύεσ από τισ επιχειρόςεισ και τουσ 
επαγγελματύεσ των κλϊδων αυτών ενδϋχεται να παρϋχονται ςε ϊλλουσ κλϊδουσ 
οικονομικόσ δραςτηριότητασ, η αύξηςη των τεχνικών επαγγελμϊτων ενδϋχεται 
να υποδηλώνει εξελύξεισ ςε ϊλλουσ κλϊδουσ. 

                                                 
27  Οι εκτιμόςεισ αυτϋσ θα πρϋπει να θεωρηθούν περιςςότερο ωσ ενδεύξεισ παρϊ ωσ 
πραγματικότητα καθώσ ςτισ κατηγορύεσ που περιλαμβϊνονται ςε αυτϊ ενδϋχεται να 
περιλαμβϊνονται και μη τεχνικϊ επαγγϋλματα. 
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10. Επαγγέλματα τησ δημόςιασ διοίκηςησ 
 
Ο κλϊδοσ τησ δημόςιασ διούκηςησ αύξηςε την παραγωγό του κατϊ 13,8% ςτο 
διϊςτημα 2000-2007 και τη μεύωςε κατϊ 6,2% ςτο διϊςτημα 2008-2015. Όντασ 
κλϊδοσ που απευθύνεται αποκλειςτικϊ ςτην εγχώρια αγορϊ δεν εμφανύζει 
εξαγωγϋσ με το παραγόμενο προώόν του να καλύπτει το 2015, το 11,2% τησ 
ςυνολικόσ παραγωγόσ τησ χώρασ. Η απαςχόληςό του αυξόθηκε κατϊ 23,9% τη 
δεκαετύα του 2000 και μειώθηκε κατϊ 15,5% ςτο διϊςτημα 2011-2015 (πύνακασ 
10), ωσ αποτϋλεςμα κυρύωσ ςυνταξιοδότηςησ και μη ανανϋωςησ ςυμβϊςεων 
οριςμϋνου χρόνου, με την παραγωγικότητϊ του να μειώνεται κατϊ 12,8% ςτο 
διϊςτημα 2000-2007 και  να αυξϊνει κατϊ 7,2% ςε αυτό του 2008-2013.  
 
Διάγραμμα 10. Μεταβολέσ διάρθρωςησ επαγγελμάτων ςτουσ κλάδουσ τησ δημόςιασ 
διοίκηςησ  
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Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 
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Το επαγγελματικό του πρότυπο απαρτύζεται από ϋνα ςχετικϊ ευρύ φϊςμα 
επαγγελμϊτων, με κυρύαρχα αυτϊ των υπηρεςιών αλλϊ και ϋνα αριθμό τεχνικών 
επαγγελμϊτων. Τη δεκαετύα του 2000 κύρια επαγγϋλματα τησ δημόςιασ 
διούκηςησ όςαν οι (41) υπϊλληλοι γραφεύου, οι (52) απαςχολούμενοι ςτην 
παροχό υπηρεςιών προςταςύασ, τα (01) πρόςωπα που δεν κατατϊςςονται ςε 
ϊλλεσ κατηγορύεσ και οι (41) ειδικευμϋνοι πωλητϋσ και χρηματιςτϋσ, με τα 
υπόλοιπα επαγγϋλματα να  ακολουθούν ςε μικρότερεσ ςυγκεντρώςεισ 
(διϊγραμμα 10Α). Στην πλειονότητϊ τουσ τα επαγγϋλματα που ςυνϋθεταν το 
πρότυπο του κλϊδου αύξηςαν την απαςχόληςό τουσ, κϊποια με ιδιαύτερα 
υψηλούσ ρυθμούσ, ενώ ϋξι επαγγϋλματα τη μεύωςαν (πύνακασ 10Α). Οι 
αναδιαρθρώςεισ αυτϋσ δεν μετϋβαλαν ςημαντικϊ τισ ςχϋςεισ τεχνικών μη 
τεχνικών επαγγελμϊτων, με τα πρώτα να ςυμμετϋχουν κατϊ 13,0% και 12,3% 
τα ϋτη 2000 και 2010 αντύςτοιχα.  Σε όρουσ διϊκριςησ των επαγγελμϊτων το 
μερύδιο των ανώτερων επαγγελμϊτων αυξόθηκε από 30,2% το 2000 ςε 34,5% 
το 2010, διαμορφώνοντασ ευκαιρύεσ απαςχόληςησ ςτα επιςτημονικϊ 
επαγγϋλματα, με ϋμφαςη ςτουσ (22) αρχιτϋκτονεσ μηχανικούσ και ςτα (01) 
πρόςωπα που δεν κατατϊςςονται ςε ϊλλεσ κατηγορύεσ, ςτα ενδιϊμεςα 
περιορύςθηκε από 65,8% ςε 62,5% ςτα ύδια ϋτη, με την παρουςύα των 
κατώτερων επαγγελμϊτων να παραμϋνει ιδιαύτερα περιοριςμϋνη ςε ολόκληρη 
την αναλυόμενη περύοδο (4,0% και 3,0% για τα ϋτη 2000 και 2010 αντύςτοιχα). 
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Πίνακασ 10. Μεταβολέσ απαςχόληςησ ςτα επαγγέλματα  τησ δημόςιασ διοίκηςησ  
  
Α. 2000-2010 

Επαγγέλματα 2000 2010 Μετ. % Μετ. 

12  Διευθύνοντεσ & ανώτερα ςτελϋχη μεγϊλων 5.012 7.307 2.295 45,8 

21  Φυςικού, μαθηματικού & ςυναφό επαγγϋλματα 1.445 3.667 2.222 153,8 

22  Αρχιτϋκτονεσ, μηχανικού & ςυναφό επαγγϋλματα 8.845 13.494 4.649 52,6 

23  Βιολόγοι εν γϋνει, ιατρού & ςυναφό επαγγϋλματα 5.861 7.911 2.050 35,0 

25  Λογιςτϋσ & ϊλλα ςτελϋχη επιχειρόςεων 6.670 4.216 -2.454 -36,8 

26  Νομικού εν γϋνει 3.757 6.001 2.244 59,7 

27  Πρόςωπα που αςκούν επιςτημονικϊ, καλλιτεχνικϊ 10.025 15.401 5.376 53,6 

31  Τεχνολόγοι & τεχνικού βοηθού των επιςτημών 8.285 7.476 -809 -9,8 

32  Τεχνολόγοι & τεχνικού βοηθού των επιςτημών 1.206 3.006 1.800 149,3 

34  Ειδικευμϋνοι επύ των πωλόςεων, χρηματιςτϋσ 14.968 39.080 24.112 161,1 

41  Υπϊλληλοι γραφεύου 92.048 99.251 7.203 7,8 

42  Υπϊλληλοι εξυπηρϋτηςησ πελατών 4.848 2.566 -2.282 -47,1 

52  Απαςχολούμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών προςταςύασ 56.920 58.904 1.984 3,5 

72  Τεχνύτεσ ανϋγερςησ & αποπερϊτωςησ κτιρύων 5.136 8.060 2.924 56,9 

74  Μηχανικού, εφαρμοςτϋσ 5.592 4.859 -733 -13,1 

88  Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ 10.021 8.892 -1.129 -11,3 

91  Πλανόδιοι πωλητϋσ, οικιακού βοηθού  12.190 11.154 -1.036 -8,5 

O1  Πρόςωπα μη δυνϊμενα να καταταγούν 41.059 63.493 22.434 54,6 

1-9  Λοιπϊ επαγγϋλματα 7.445 8.542 1.097 14,7 

 Σύνολο 301.333 373.280 71.947 23,9 

 
Β. 2011-2015 

Επαγγέλματα 2011 2015 Μετ. % Μετ. 

21 Επιςτημονικϊ επαγγϋλματα & μηχανικού 20.167 13.477 -6.690 -33,2 

24 Επαγγελματύεσ επιχειρόςεων & διούκηςησ 15.382 11.875 -3.507 -22,8 

26 Επαγγ/τύεσ  νομικού, κοινωνικού & πολιτιςτικού κλϊδου 15.565 10.975 -4.590 -29,5 

31 Τεχνικού θετικών επιςτημών & μηχανικόσ 9.201 6.041 -3.160 -34,3 

33 Βοηθού επαγγελματιών επιχειρόςεων και διούκηςησ 27.877 21.855 -6.022 -21,6 

34 Βοηθού επ/τιών νομικού, κοινωνικού & πολιτιςτικού τομϋα  5.914 3.583 -2.331 -39,4 

41 Υπϊλληλοι γεν. καθηκόν. & χειριςτϋσ μηχ. με πληκτρολόγιο 75.412 60.911 -14.501 -19,2 

43 Υπϊλληλοι καταγραφόσ αριθμητικών δεδομϋνων & υλικών 3.802 4.717 915 24,1 

44 Άλλοι υπϊλληλοι γραφεύου 19.394 8.207 -11.187 -57,7 

54 Απαςχολούμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών προςταςύασ 61.441 58.886 -2.555 -4,2 

71 Τεχνύτεσ ανϋγερςησ και αποπερϊτωςησ κτιρύων 2.997 3.545 548 18,3 

74 Ηλεκτρολόγοι & ηλεκτρονικού 4.840 3.693 -1.147 -23,7 

83 Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ & χειριςτϋσ κινητού εξοπλιςμού 6.277 10.209 3.932 62,6 

91 Καθαριςτϋσ και βοηθού 7.591 4.752 -2.839 -37,4 

96 Συλλϋκτεσ απορριμμϊτων & ϊλλοι ανειδύκευτοι εργϊτεσ 3.946 3.222 -724 -18,3 

O1 Πρόςωπα μη δυνϊμενα να καταταγούν 60.080 56.295 -3.785 -6,3 

1-9  Λοιπϊ επαγγϋλματα 20.745 22.659 1.914 9,2 

Σύνολο 360.631 304.902 -55.729 -15,5 

Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 
 
Αυτό η εξαιρετικϊ περιοριςμϋνη παρουςύα των κατώτερων επαγγελμϊτων ςτο 
κλϊδο τησ δημόςιασ διούκηςησ, ςε όρουσ θεωριών των κατατμημϋνων αγορών 
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εργαςύασ παρϋχει ςημαντικϋσ ενδεύξεισ τησ ϋνταξησ των απαςχολούμενων ςτη 
δημόςια διούκηςη ςτο πρωτεύον ό ανώτερο τμόμα των αγορών εργαςύασ.28 
 
Στο διϊςτημα 2011-2015 το φϊςμα των επαγγελμϊτων που ςυνϋθετε το 
επαγγελματικό πρότυπο του κλϊδου περιορύςθηκε ελαφρϊ, λόγω κυρύωσ τησ 
αλλαγόσ τησ ταξινόμηςόσ τουσ. Κύρια επαγγϋλματα του κλϊδου εξακολουθούν 
να παραμϋνουν οι (41) υπϊλληλοι γενικών καθηκόντων, οι (54) απαςχολούμενοι 
ςτην παροχό υπηρεςιών προςταςύασ και τα (01) ϊτομα που δεν κατατϊςςονται 
ςε ϊλλεσ κατηγορύεσ. Την περύοδο αυτό, η μεγϊλη πλειονότητα των 
επαγγελμϊτων μεύωςαν την απαςχόληςό τουσ, με (43) τουσ υπαλλόλουσ 
καταγραφόσ αριθμητικών δεδομϋνων να ςυνιςτούν το μοναδικό επϊγγελμα των 
υπηρεςιών που την αύξηςε29 και τουσ (71) τεχνύτεσ ανϋγερςησ κτιρύων, τουσ 
(83) οδηγούσ μϋςων μεταφορϊσ και τα (1-9) λοιπϊ επαγγϋλματα, τισ ϊλλεσ 
κατηγορύεσ με αυξόςεισ τησ απαςχόληςόσ τουσ (πύνακασ 10Β). Σε όρουσ 
διϊκριςησ των επαγγελμϊτων τα ανώτερα επαγγϋλματα, μεύωςαν τον αριθμό 
των απαςχολουμϋνων τουσ, αυξϊνοντασ ωςτόςο τη ςυμμετοχό τουσ ςτη 
ςυνολικό απαςχόληςη του κλϊδου ςε 36,2% το 2015, ςε βϊροσ κυρύωσ των 
ενδιϊμεςων επαγγελμϊτων, που μεύωςαν ςημαντικϊ την απαςχόληςό τουσ και 
τη ςυμμετοχό τουσ ςε 60,0% το ύδιο ϋτοσ. Η περιοριςμϋνη ςυμμετοχό των 
κατώτερων επαγγελμϊτων (3,8% το 2015) διατηρεύται και την περύοδο αυτό 
αναδεικνύοντασ τον χώρο τησ δημόςιασ απαςχόληςησ ςε πεδύο ανώτερων και 
ενδιϊμεςων επαγγελμϊτων. 
 
Οι θετικϋσ εξελύξεισ ςτο πεδύο τησ παραγωγόσ και τησ απαςχόληςη ςτον κλϊδο 
τησ δημόςιασ διούκηςησ τη δεκαετύα του 2000 και οι αρνητικϋσ ςτην επόμενη 
περύοδο δεν φαύνεται να διαφοροπούηςαν το επαγγελματικό πρότυπο του 
κλϊδου, ςτο οπούο κυριαρχούν τα ύδια επαγγϋλματα, πρωτύςτωσ των υπηρεςιών 
και ςε περιοριςμϋνη κλύμακα τεχνικϊ. Διαδικαςύα διϊχυςησ και επϋκταςησ των 
επαγγελμϊτων δεν ανιχνεύθηκε ςε ολόκληρη την αναλυόμενη περύοδο. 
Ταυτοχρόνωσ ςτο μϋτρο και ςτο βαθμό που ςτον κλϊδο δεν επικρατεύ ϋντονη 
κϊθετη αναντιςτοιχύα30 οι αυξόςεισ των (22) μηχανικών και ςυναφών 
επαγγελμϊτων θα μπορούςαν να υποδηλώνουν διαδικαςύεσ εκμηχϊνιςησ των 
υπηρεςιών του κλϊδου, που ακόμη και αν υπόρχαν, φαύνεται να ακυρώνονται 
ςτην επόμενη χρονικό περύοδο μϋςα από τη ςημαντικό μεύωςη τησ 
απαςχόληςόσ τουσ καθώσ και των ϊλλων τεχνικών επαγγελμϊτων. Θα πρϋπει 
ωςτόςο να επιςημανθεύ ότι η απουςύα διϊχυςησ των επαγγελμϊτων και 
εκμηχϊνιςησ των υπηρεςιών του δημοςύου δεν υποδηλώνει αναγκαςτικϊ ότι οι 
υπηρεςύεσ του παρϋχονται με τον ύδιο τρόπο, αλλϊ ότι οι όποιεσ αλλαγϋσ 
ενδϋχεται να ενςωματώνονται ςτα καθόκοντα και ςτισ δεξιότητεσ των όδη 
υφιςτϊμενων επαγγελμϊτων.  

                                                 
28

  Για μια αρχικό επιςκόπηςη των θεωριών των κατατμημϋνων αγορών εργαςύασ 
βλϋπε μεταξύ ϊλλων ςτουσ Fine (2009) και Ευςτρϊτογλου (2006). 
29

  Η αύξηςη αυτό ςε ςυνδυαςμό με τισ μειώςεισ τησ απαςχόληςησ ςτισ ϊλλεσ 
κατηγορύεσ των υπαλλόλων  γραφεύου του κλϊδου (πύνακασ 5.9 Β) αναμϋνεται κυρύωσ 
να οφεύλεται ςε ζητόματα καταγραφόσ χωρύσ ωςτόςο να αποκλεύονται και λόγοι 
διαφοροπούηςησ των απαιτόςεων του δημοςύου για αυτϊ.  
30  Κατϊςταςη κατϊ την οπούα τα ϊτομα αςκούν διαφορετικϊ επαγγϋλματα από 
εκεύνα που ϋχουν ςπουδϊςει.  
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11. Επαγγέλματα τησ εκπαίδευςησ  
 
Ο κλϊδοσ τησ εκπαύδευςησ ακολουθώντασ τη γενικότερη πορεύα τησ ελληνικόσ 
οικονομύασ αύξηςε τισ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ του κατϊ 45,5% ςτο διϊςτημα 
2000-2007 και τισ μεύωςε κατϊ 11,8% ςτο διϊςτημα 2008-2015. Παρϊ το 
γεγονόσ ότι ο κλϊδοσ απευθύνεται πρωτύςτωσ ςτην εγχώρια αγορϊ εμφϊνιζε 
περιοριςμϋνησ κλύμακασ εξαγωγϋσ, που μειώθηκαν κατϊ 24,9% την περύοδο 
2008-2013 (224 εκατ. ευρώ η αξύα των εξαγωγών του το 2013). Η απαςχόληςό 
του αυξόθηκε κατϊ 33,0% ςτη δεκαετύα του 2000 και μειώθηκε κατϊ 4,1% ςτο 
διϊςτημα 2011-2015 (πύνακασ 11), με την παραγωγικότητϊ του να ακολουθεύ 
παρόμοια πορεύα, με αύξηςη κατϊ 10,6% την περύοδο 2000-2007 και μεύωςη 
κατϊ 4,5% την περύοδο 2008-2013. 
 
Διάγραμμα 11. Μεταβολέσ διάρθρωςησ επαγγελμάτων τησ εκπαίδευςησ 
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Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 
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Ωσ προσ το επαγγελματικό πρότυπο του ο κλϊδοσ θα μπορούςε να 
χαρακτηριςθεύ ωσ ο πιο αντιπροςωπευτικόσ μονο-επαγγελματικόσ κλϊδοσ, 
καθώσ κύριο επϊγγελμϊ του διαχρονικϊ παραμϋνουν οι εκπαιδευτικού. Τη 
δεκαετύα του  2000 οι (24) εκπαιδευτικού κϊλυπταν παραπϊνω από το 80,0% 
τησ ςυνολικόσ απαςχόληςησ του κλϊδου (83,8% το 2000 και 83,9% το 2010), 
αυξϊνοντασ την απαςχόληςό τουσ κατϊ εβδομόντα περύπου χιλιϊδεσ (69.549) 
ϊτομα, παρϋχοντασ ευκαιρύεσ απαςχόληςησ ςτουσ εκπαιδευτικούσ (διϊγραμμα 
11Α, πύνακασ 11Α).  Πϋραν τούτων (41) υπϊλληλοι γραφεύου, (91) πλανόδιοι 
πωλητϋσ και οικιακού βοηθού, (1-9) λοιπϊ επαγγϋλματα, (33) βοηθητικό 
διδακτικό προςωπικό και (34) ειδικευμϋνοι επύ των πωλόςεων, χρηματιςτϋσ 
διαμορφώνουν το περιοριςμϋνου φϊςματοσ πρότυπό του, που ςτο ςύνολο τουσ, 
με εξαύρεςη το (33) βοηθητικό διδακτικό προςωπικό, αύξηςαν την απαςχόληςό 
τουσ την περύοδο αυτό. Ωσ προσ τη διϊκριςη των επαγγελμϊτων οι (24) 
εκπαιδευτικού εντϊςςονταν ςτα ανώτερα επαγγϋλματα, οι (91) πλανόδιοι 
πωλητϋσ και οικιακού βοηθού, ςτα κατώτερα και τα υπόλοιπα επαγγϋλματα να 
εντϊςςονται ςτα ενδιϊμεςα.  
 
Την περύοδο 2011-2015 το επαγγελματικό πρότυπο του κλϊδου διευρύνεται 
ελαφρϊ με τουσ  (23) εκπαιδευτικούσ να παραμϋνουν κυρύαρχο, μακρϊν των 
ϊλλων, επϊγγελμα του κλϊδου, καλύπτοντασ το 83,1% τησ ςυνολικόσ του 
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απαςχόληςησ το 2015. Τα επαγγϋλματα που το απαρτύζουν όςαν μοιραςμϋνα 
ανϊμεςα ςε αυτϊ που αύξηςαν και εκεύνα που μεύωςαν την απαςχόληςό τουσ 
(πύνακασ 11Β), με πιο ςημαντικό ανϊμεςϊ τουσ τη μεύωςη των εκπαιδευτικών 
κατϊ 6,2%, που αναμϋνεται να οφεύλεται κυρύωσ ςε ςυνταξιοδότηςη και 
δευτερευόντωσ ςτη μεύωςη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 
 
Πίνακασ 11. Μεταβολέσ απαςχόληςησ ςτα επαγγέλματα  τησ εκπαίδευςησ   
 
Α. 2011-2015 

Επαγγέλματα 2000 2010 Μετ. % Μετ. 

24 Εκπαιδευτικού 209.197 278.746 69.549 33,2 

33 Βοηθητικό διδακτικό προςωπικό 6.363 5.325 -1.038 -16,3 

34 Ειδικευμϋνοι επύ των πωλόςεων, χρηματιςτϋσ 2.109 5.109 3.000 142,2 

41 Υπϊλληλοι γραφεύου 14.106 16.532 2.426 17,2 

91 Πλανόδιοι πωλητϋσ, οικιακού βοηθού  9.831 10.571 740 7,5 

1-9  Λοιπϊ επαγγϋλματα 8.170 15.987 7.817 95,7 

 Σύνολο 249.776 332.270 82.494 33,0 

 
Β. 2011-2015  

Επαγγέλματα  2011 2015 Μετ. % Μετ. 

21 Επιςτημονικϊ επαγγϋλματα & μηχανικού 2.027 3.127 1.100 54,3 

23 Εκπαιδευτικού 263.804 247.464 -16.340 -6,2 

24 Επαγγελματύεσ επιχειρόςεων & διούκηςησ 1.226 3.368 2.142 174,7 

33 Βοηθού επαγγελματιών επιχειρόςεων & διούκηςησ 5.498 5.181 -317 -5,8 

41 Υπϊλληλοι γεν. καθηκ. & χειριςτϋσ μηχ. με πληκτρολ. 7.408 9.370 1.962 26,5 

51 Απαςχολούμ. ςτην παροχό προςωπικών υπηρεςιών 5.232 3.550 -1.682 -32,1 

91 Καθαριςτϋσ & βοηθού 9.852 10.936 1.084 11,0 

1-9  Λοιπϊ επαγγϋλματα 15.639 14.878 -761 -4,9 

Σύνολο 310.686 297.874 -12.812 -4,1 

Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 
 
Με βϊςη τη διϊκριςη των επαγγελμϊτων, οι (23) εκπαιδευτικού μετακινόθηκαν 
από τα ανώτερα ςτα ενδιϊμεςα επαγγϋλματα, παρϋχοντασ ενδεύξεισ τησ 
επιδεύνωςησ των ςυνθηκών εργαςύασ τουσ ςτον κλϊδο, τα (21) επιςτημονικϊ 
επαγγϋλματα και μηχανικού και οι (24) επαγγελματύεσ επιχειρόςεων και 
διούκηςησ, καλύπτοντασ ϋνα ιδιαύτερα περιοριςμϋνο μερύδιο (2,2%) εντϊςςονται 
ςτα ανώτερα επαγγϋλματα, οι (51) απαςχολούμενοι ςτην παροχό προςωπικών 
υπηρεςιών και οι (91) καθαριςτϋσ, βοηθού ςτα κατώτερα, με τα υπόλοιπα 
επαγγϋλματα να εντϊςςονται ςτα ενδιϊμεςα. 
 
Σε ολόκληρη την αναλυόμενη περύοδο το επαγγελματικό πρότυπο του κλϊδου 
κυριαρχεύται από την παρουςύα των εκπαιδευτικών, με ϋνα περιοριςμϋνο φϊςμα 
ϊλλων επαγγελμϊτων των υπηρεςιών να ςυμμετϋχουν ςτην παραγωγικό του 
διαδικαςύα. Διαδικαςύα διϊχυςησ των επαγγελμϊτων δεν φαύνεται να 
αναδεικνύεται με ςαφό τρόπο,  ούτε και κϊποια μορφό εκμηχϊνιςησ των 
υπηρεςιών του (γεγονόσ ούτωσ ό ϊλλωσ ιδιαύτερα περιοριςμϋνο από τη φύςη 
του), με την μετακύνηςη των εκπαιδευτικών από τα ανώτερα ςτα ενδιϊμεςα 
επαγγϋλματα να ςηματοδοτεύ τη ςημαντικότερη ύςωσ εξϋλιξη ςτο πλαύςιο του 
κλϊδου, που ταυτόχρονα υποδηλώνει τη ςημαντικό μεύωςη των αποδοχών τουσ. 
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12. Επαγγέλματα τησ υγείασ και κοινωνικήσ πρόνοιασ 
 
Οι κλϊδοι τησ υγεύασ και κοινωνικόσ πρόνοιασ αύξηςαν, μϋςα από ςημαντικϋσ 
διακυμϊνςεισ τισ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ τουσ κατϊ 28,2% ςτο διϊςτημα 2000-
2007 και τισ μεύωςαν, με δραματικό τρόπο, κατϊ 45,9% ςτο διϊςτημα 2008-
2015, μειώνοντασ ταυτοχρόνωσ τισ ϋτςι και αλλιώσ εξαιρετικϊ περιοριςμϋνεσ 
τουσ εξαγωγϋσ κατϊ 39,9% ςτο τελευταύο αυτό διϊςτημα (56 εκατ. ευρώ η αξύα 
των εξαγωγών τουσ το 2013). Η απαςχόληςό τουσ αυξόθηκε κατϊ 32,5% τη 
δεκαετύα του 2000 και μειώθηκε κατϊ 10,2% ςτο διϊςτημα 2011-2015 (πύνακασ 
12), με την παραγωγικότητϊ τουσ να παραμϋνει αμετϊβλητη (οριακό αύξηςη 
κατϊ 0,1%)  ςτο διϊςτημα 2000-2007 και να μειώνεται κατϊ 40,3% ςτο 
διϊςτημα 2008-2013. 31 
 
Διάγραμμα 12. Μεταβολέσ διάρθρωςησ επαγγελμάτων τησ υγείασ και κοινωνικήσ 
πρόνοιασ 

 
Α. 2000-2010 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

23 27 31 32 33 34 41 51 88 91 1-9.

Χ
ιλ
ιά
δ
ε
ς

2000 2010

 
Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μασ 
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Το επαγγελματικό πρότυπο των κλϊδων απαρτύζεται από ϋνα ςχετικϊ μικρό 
φϊςμα επαγγελμϊτων παροχόσ υπηρεςιών με περιοριςμϋνη παρουςύα τεχνικών 
επαγγελμϊτων. Τη δεκαετύα του 2000 κύρια επαγγϋλματα των κλϊδων όςαν οι 
(23) γιατρού, βιολόγοι και ςυναφό επαγγϋλματα, οι (32) τεχνολόγοι και τεχνικού 
βοηθού των επιςτημών τησ υγεύασ, οι (51) απαςχολούμενοι ςτην παροχό 
προςωπικών υπηρεςιών και οι (41) υπϊλληλοι γραφεύου, με τα ϊλλα 
επαγγϋλματα να εμφανύζουν χαμηλότερεσ ςυγκεντρώςεισ (διϊγραμμα 12Α). 
Τρύα τεχνικϊ επαγγϋλματα όςαν ανϊμεςϊ τουσ, με τα δύο πρώτα να αφορούν ςε 
τεχνολόγουσ των επιςτημών φυςικόσ (32) και υγεύασ (33) και τουσ (83) 
οδηγούσ μϋςων μεταφορϊσ. Το ςύνολο των επαγγελμϊτων του κλϊδου, με 
εξαύρεςη τουσ (88) οδηγούσ μϋςων μεταφορϊσ, αύξηςαν την απαςχόληςό τουσ, 
με μερικϊ εξ αυτών με ιδιαύτερα υψηλούσ ρυθμούσ, δημιουργώντασ θϋςεισ 
εργαςύασ, πϋραν των (23) γιατρών και βιολόγων, για (27) επιςτημονικϊ 
επαγγϋλματα,  για τεχνολόγουσ και τεχνικούσ βοηθούσ των επιςτημών τησ  

                                                 
31  Η ςημαντικό αυτό μεύωςη τησ παραγωγικότητασ των κλϊδων οφεύλεται κυρύωσ 
ςτην πολύ υψηλότερη μεύωςη των παρεχόμενων υπηρεςιών των κλϊδων ςε ςχϋςη με 
την απαςχόληςό τουσ. 
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φυςικόσ (31) και τησ υγεύασ (32), για (33) βοηθητικό προςωπικό και (51) 
απαςχολούμενουσ ςτην παροχό προςωπικών υπηρεςιών. Σε όρουσ διϊκριςησ 
των επαγγελμϊτων, οι κλϊδοι απαρτύζονται το 2000 κατϊ 63,7% από ενδιϊμεςα 
επαγγϋλματα, μερύδιο που περιορύζεται ελαφρϊ ςτο 61,9% το 2010, κατϊ 29,8% 
και 32,4% από ανώτερα και κατϊ 6,5% και 5,7% από κατώτερα επαγγϋλματα 
για τα αντύςτοιχα ϋτη. 
 
Πίνακασ 12. Μεταβολέσ απαςχόληςησ ςτα επαγγέλματα τησ υγείασ και κοινωνικήσ 
μέριμνασ  
 
Α. 2000-2010 

Επαγγέλματα 2000 2010 Μετ. % Μετ. 

23  Βιολόγοι εν γϋνει, ιατρού & ςυναφό επαγγϋλματα 52.987 68.199 15.212 28,7 

27  Πρόςωπα που αςκούν επιςτημονικϊ, καλλιτεχνικϊ 1.055 6.964 5.909 560,1 

31  Τεχνολόγοι & τεχνικού βοηθού των επιςτημών φυςικόσ 1.978 5.613 3.635 183,8 

32  Τεχνολόγοι & τεχνικού βοηθού των επιςτημών υγεύασ 45.604 68.062 22.458 49,2 

33  Βοηθητικό διδακτικό προςωπικό 3.056 6.593 3.537 115,7 

34 Ειδικευμϋνοι επύ των πωλόςεων, χρηματιςτϋσ, 3.788 6.414 2.626 69,3 

41  Υπϊλληλοι γραφεύου 19.205 19.769 564 2,9 

51  Απαςχολούμενοι ςτην παροχό προςωπικών υπηρεςιών 32.385 35.389 3.004 9,3 

88  Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ 4.456 3.319 -1.137 -25,5 

91  Πλανόδιοι πωλητϋσ, οικιακού βοηθού  12.308 14.397 2.089 17,0 

1-9  Λοιπϊ επαγγϋλματα 11.398 14.662 3.264 28,6 

 Σύνολο 188.220 249.381 61.161 32,5 

 
Β. 2011-2015 

Επαγγέλματα  2011 2015 Μετ. % Μετ. 

22 Επαγγελματύεσ του τομϋα  υγεύασ 78.279 80.390 2.111 2,7 

23 Εκπαιδευτικού 7.215 1.571 -5.644 -78,2 

26 Επαγγελματύεσ του νομικού, κοιν/κού & πολ/κού κλϊδου 2.943 8.567 5.624 191,1 

31 Τεχνικού θετικών επιςτημών & μηχανικόσ 3.392 1.322 -2.070 -61,0 

32 Τεχνικού του τομϋα  υγεύασ 69.818 57.627 -12.191 -17,5 

33 Βοηθού επαγγελματιών επιχειρόςεων & διούκηςησ 4.255 6.875 2.620 61,6 

41 Υπϊλληλοι γεν. καθηκ. & χειριςτϋσ μηχ με πληκτρολόγιο 14.065 12.822 -1.243 -8,8 

44 Άλλοι υπϊλληλοι γραφεύου 3.157 1.381 -1.776 -56,3 

51 Απαςχολούμενοι ςτην παροχό προςωπικών υπηρεςιών 12.493 8.651 -3.8.42 -30,8 

53 Απαςχολούμενοι ςτην παροχό ατομικόσ φροντύδασ 13.303 11.663 -1.640 -12,3 

91 Καθαριςτϋσ & βοηθού 9.819 6.832 -2.987 -30,4 

1-9  Λοιπϊ επαγγϋλματα 15.448 13.040 -2.408 -15,6 

Σύνολο 237.057 212.975 -24.082 -10,2 

Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 
 
Την περύοδο 2011-2015 το επαγγελματικό πρότυπο των κλϊδων παρϋμεινε 
περύπου αναλλούωτο, με περιοριςμϋνεσ αναδιαρθρώςεισ ωσ προσ τη ςύνθεςό 
του. Κύρια επαγγϋλματα των κλϊδων εξακολούθηςαν να εύναι οι (22) 
επαγγελματύεσ του τομϋα υγεύασ, οι (32) τεχνικού του τομϋα υγεύασ, οι (41) 
υπϊλληλοι γενικών καθηκόντων, οι (53) απαςχολούμενοι ςτην παροχό 
υπηρεςιών ατομικόσ φροντύδασ και τα (1-9) λοιπϊ επαγγϋλματα. Την περύοδο 
αυτό, η πλειονότητα των επαγγελμϊτων μεύωςαν την απαςχόληςό τουσ, με τουσ 
(22) επαγγελματύεσ του τομϋα υγεύασ, τουσ (26) επαγγελματύεσ του νομικού, 
πολιτιςτικού και κοινωνικού κλϊδου και τουσ (33) βοηθούσ επαγγελματιών 
επιχειρόςεων και διούκηςησ να την αυξϊνουν (πύνακασ 12Β).  
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Σε όρουσ διϊκριςησ των επαγγελμϊτων ανώτερα  και κατώτερα αυξϊνουν τη 
ςυμμετοχό τουσ (42,4% τα πρώτα και 12,7% τα δεύτερα το 2015), με τα 
ενδιϊμεςα να περιορύζουν τη δικό τουσ ςτο 44,9% το ύδιο ϋτοσ.  
 
Το επαγγελματικό πρότυπο των κλϊδων δεν φαύνεται να διαφοροποιεύται 
ςημαντικϊ, με την αναλογύα επαγγελμϊτων παροχόσ υπηρεςιών και τεχνικών 
επαγγελμϊτων να παραμϋνει περύπου αναλλούωτη και με τα ανώτερα 
επαγγϋλματα να αυξϊνουν διαχρονικϊ τη ςυμμετοχό τουσ ςε βϊροσ κυρύωσ των 
ενδιϊμεςων επαγγελμϊτων. Η παρουςύα των κατώτερων επαγγελμϊτων εύναι 
περιοριςμϋνη ςε όλη τη χρονικό περύοδο, γεγονόσ που υποδηλώνει τισ 
διαχρονικϋσ απαιτόςεισ των κλϊδων για ανθρώπινο δυναμικό με υψηλϊ 
εκπαιδευτικϊ προςόντα. 
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13. Επαγγέλματα των άλλων δραςτηριοτήτων παροχήσ υπηρεςιών και 
των νοικοκυριών ωσ εργοδοτών 
 
Η παραγωγό ςτουσ κλϊδουσ των ϊλλων δραςτηριοτότων παροχόσ υπηρεςιών32 
και των νοικοκυριών ωσ εργοδοτών αυξόθηκε κατϊ 59,3% ςτο διϊςτημα 2000-
2007 και μειώθηκε κατϊ 30,3% ςτο διϊςτημα 2008-2015. Από τουσ κλϊδουσ 
αυτούσ μόνο ο κλϊδοσ των τεχνών διαςκϋδαςησ και ψυχαγωγύασ απευθύνεται 
προσ τισ αγορϋσ του εξωτερικού, με αύξηςη των εξαγωγών του κατϊ 15,1% ςτο 
διϊςτημα 2008-2013 (688 εκατ. ευρώ η αξύα των εξαγωγών του το 2013). Στο 
ςύνολο των κλϊδων η  απαςχόληςη αυξόθηκε κατϊ 24,5% τη δεκαετύα του 2000 
και μειώθηκε κατϊ 21,9% ςτο διϊςτημα 2011-2015 (πύνακασ 13). Η 
παραγωγικότητα τουσ ςτο διϊςτημα 2000-2007 αυξόθηκε για τουσ κλϊδουσ 
των ψυχαγωγικών. πολιτιςτικών και αθλητικών δραςτηριοτότων (76,8), για τα 
νοικοκυριϊ ωσ εργοδότεσ (23,4%) και μειώθηκε για τουσ κλϊδουσ των ϊλλων 
δραςτηριοτότων παροχόσ υπηρεςιών (-30,9%), ενώ ςτο διϊςτημα 2008-2013, 
αυξόθηκε για τουσ κλϊδουσ των τεχνών, διαςκϋδαςησ και ψυχαγωγύασ (31,0%) 
και των ϊλλων δραςτηριοτότων παροχόσ υπηρεςιών (1,9%) και μειώθηκε για 
τον κλϊδο των νοικοκυριών ωσ εργοδοτών (-12,7%). 
 
Διάγραμμα 13. Μεταβολέσ διάρθρωςησ επαγγελμάτων των άλλων υπηρεςιών και των 
νοικοκυριών ωσ εργοδοτών  
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Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 
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Το επαγγελματικό πρότυπο των κλϊδων απαρτύζεται από ϋνα ςχετικϊ ευρύ 
φϊςμα επαγγελμϊτων, ςτην πλειονότητϊ τουσ παροχόσ υπηρεςιών και   
δευτερευόντωσ τεχνικών (διϊγραμμα 13). Τη δεκαετύα του 2000 κύρια 
επαγγϋλματα όςαν οι (91) πλανόδιοι πωλητϋσ και οικιακού βοηθού, οι (51) 
απαςχολούμενοι ςτην παροχό προςωπικών υπηρεςιών, τα (27) επιςτημονικϊ 
και καλλιτεχνικϊ επαγγϋλματα, οι (34) ειδικευμϋνοι πωλητϋσ, χρηματιςτϋσ και οι 
(41) υπϊλληλοι γραφεύου, με τα ϊλλα επαγγϋλματα να εμφανύζουν χαμηλότερεσ 
ςυγκεντρώςεισ. Την περύοδο αυτό η πλειονότητα των επαγγελμϊτων αύξηςαν 
την απαςχόληςό τουσ, με ϋξι επαγγϋλματα να τη μειώνουν.  

                                                 
32

  Στουσ κλϊδουσ αυτούσ περιλαμβϊνονται οι δραςτηριότητεσ οργανώςεων, οι 
ψυχαγωγικϋσ, πολιτιςτικϋσ και αθλητικϋσ δραςτηριότητεσ και οι ϊλλεσ δραςτηριότητεσ 
παροχόσ υπηρεςιών 
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Πίνακασ 13. Μεταβολέσ απαςχόληςησ ςτα επαγγέλματα των άλλων υπηρεςιών και των 
νοικοκυριών ωσ εργοδοτών  
 
Α. 2000-2010  

Επαγγέλματα 2000 2010 Μετ. % Μετ. 

13  Διευθύνοντεσ επιχειρηματύεσ & προώςτϊμενοι 3.585 7.934 4.349 121,3 

27  Επιςτημονικϊ, καλλιτεχνικϊ επαγγϋλματα 19.039 18.450 -589 -3,1 

31  Τεχνολόγοι & τεχνικού βοηθού των επιςτημών 3.317 3.867 550 16,6 

34  Ειδικευμϋνοι επύ των πωλόςεων, χρηματιςτϋσ, 13.935 9.546 -4.389 -31,5 

41  Υπϊλληλοι γραφεύου 12.293 10.480 -1.813 -14,7 

42  Υπϊλληλοι εξυπηρϋτηςησ πελατών 9.627 11.048 1.421 14,8 

51  Απαςχολούμενοι ςτην παροχό προςωπικών υπηρεςιών 41.548 58.763 17.215 41,4 

74  Μηχανικού, εφαρμοςτϋσ 1.337 7.299 5.962 445,9 

78  Τεχνύτεσ υφαντουργύασ, ειδών ενδύςεωσ 0 3.853 3.853  - 

85  Χειριςτϋσ μηχανών παραγωγόσ 5.348 4.373 -975 -18,2 

88  Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ 3.319 389 -2.930 -88,3 

91  Πλανόδιοι πωλητϋσ, οικιακού βοηθού  60.019 83.387 23.368 38,9 

93  Ανειδύκευτοι εργϊτεσ δευτερογενούσ τομϋα 3.516 796 -2.720 -77,4 

1-9  Λοιπϊ επαγγϋλματα 7.509 9.180 1.671 22,3 

Σύνολο 176.883 220.185 43.302 24,5 

 
Β. 2011-2015 

 Επαγγέλματα 2011 2015 Μετ.  % Μετ.  

26 Επαγγελματύεσ νομικού, κοιν. & πολιτιςτικού κλϊδου 20.695 17.770 -2925 -14,1 

34 Βοηθού επ/τιών νομικού, κοιν. & πολιτιςτικού  κλϊδου  7.221 11.364 4143 57,4 

41 Υπϊλληλοι γεν. καθηκ. & χειριςτϋσ μηχ. με πληκτρολόγιο 7.693 5.914 -1779 -23,1 

42 Υπϊλληλοι εξυπηρϋτηςησ πελατών 12.277 9.413 -2864 -23,3 

51 Απαςχολούμενοι ςτην παροχό προςωπικών υπηρεςιών 51.558 45.510 -6048 -11,7 

53 Απαςχολούμενοι ςτην παροχό ατομικόσ φροντύδασ 5.515 5.714 199 3,6 

54 Απαςχολούμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών προςταςύασ 3.090 2.954 -136 -4,4 

74 Ηλεκτρολόγοι & ηλεκτρονικού 4.982 3.470 -1512 -30,3 

91 Καθαριςτϋσ & βοηθού 74.032 42.089 -31.943 -43,1 

1-9  Λοιπϊ επαγγϋλματα 26.741 22.811 -3.930 -14,7 

Σύνολο 213.804 167.009 -46.795 -21,9 

Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 
 
Πιο ςημαντικϋσ αυξόςεισ όςαν αυτϋσ των (91) πλανόδιων πωλητών και 
οικιακών βοηθών, των (51) απαςχολούμενων ςτην παροχό προςωπικών 
υπηρεςιών (ςτα δύο αυτϊ επαγγϋλματα δημιουργόθηκαν περύπου ςαρϊντα 
χιλιϊδεσ θϋςεισ εργαςύασ), των (13) διευθυνόντων επιχειρηματιών και 
προώςταμϋνων μικρών επιχειρόςεων και των (74) μηχανικών, εφαρμοςτών, με 
τισ ςημαντικότερεσ μειώςεισ να αφορούν ςτουσ (34) ειδικευμϋνουσ πωλητϋσ και 
χρηματιςτϋσ και ςτουσ (88) οδηγούσ μϋςων μεταφορϊσ. Τα τεχνικϊ 
επαγγϋλματα αύξηςαν την απαςχόληςό τουσ κατϊ τϋςςερισ περύπου χιλιϊδεσ 
ϊτομα διατηρώντασ περύπου ςταθερό τη ςυμμετοχό τουσ, ελαφρϊ κϊτω του 
10,0%, ςτο ςύνολο τησ απαςχόληςησ για ολόκληρη τη δεκαετύα. Σε όρουσ 
διϊκριςησ των επαγγελμϊτων, κυριϊρχηςαν τα ενδιϊμεςα, που περιόριςαν 
ελαφρϊ τη ςυμμετοχό τουσ (από 49,4% ςτο 48,1%) ςτη δεκαετύα,  όπωσ και τα  
ανώτερα (από 14,7% ςε 13,7%), με τα κατώτερα να αυξϊνουν τη δικό τουσ από 
35,9% ςε 38,2%. 
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Την περύοδο 2011-2015 το επαγγελματικό πρότυπο των κλϊδων περιορύζεται 
αριθμητικϊ, με ϋνα μόνο τεχνικό επϊγγελμα (74 ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικού) να 
ςυγκαταλϋγεται ανϊμεςα ςε αυτϊ που το απαρτύζουν.  Κυρύαρχα επαγγϋλματα 
ςτουσ κλϊδουσ την περύοδο αυτό όςαν οι (91) καθαριςτϋσ, βοηθού και οι (51) 
απαςχολούμενοι ςτην παροχό προςωπικών υπηρεςιών (τα δύο αυτϊ 
επαγγϋλματα απώλεςαν τισ ςαρϊντα περύπου χιλιϊδεσ θϋςεισ εργαςύασ που 
εύχαν δημιουργηθεύ ςτη προηγούμενη δεκαετύα), με τα (1-9) λοιπϊ επαγγϋλματα 
και τουσ (26) επαγγελματύεσ του νομικού, κοινωνικού και πολιτιςτικού κλϊδου 
να ακολουθούν και τα ϊλλα επαγγϋλματα ςε μικρότερεσ ςυγκεντρώςεισ. Το 
ςύνολο των επαγγελμϊτων, με εξαύρεςη τουσ (34) βοηθούσ επαγγελματικών του 
νομικού, κοινωνικού και πολιτιςτικού κλϊδου και τουσ (53) απαςχολούμενουσ 
ςτην παροχό ατομικόσ φροντύδασ, μεύωςαν την απαςχόληςό τουσ με πιο 
ςημαντικϋσ μειώςεισ αυτϋσ ςτουσ (91) καθαριςτϋσ και βοηθούσ, που ϋχαςαν 
περύπου τη μιςό τουσ απαςχόληςη ςτο διϊςτημα αυτό τησ κρύςησ και τουσ (51) 
απαςχολούμενουσ ςτην παροχό προςωπικών υπηρεςιών.33 Σε όρουσ διϊκριςησ 
των επαγγελμϊτων, οι ςημαντικότερεσ μειώςεισ τησ απαςχόληςησ 
εντοπύςθηκαν ςτα κατώτερα επαγγϋλματα, τα οπούα περιόριςαν τη ςυμμετοχό 
τουσ ςτη ςυνολικό απαςχόληςη από 61,3% το 2011 ςτο 55,9% το 2015, με τα 
ανώτερα και ενδιϊμεςα να μειώνονται με ηπιότερουσ ρυθμούσ αυξϊνοντασ τη 
ςυμμετοχό τουσ από 9,7% ςε 10,6% τα πρώτα και από 29,0% ςε 35,0% τα 
δεύτερα, ςτα αντύςτοιχα ϋτη. 
 
Οι αυξόςεισ τησ απαςχόληςησ ςτουσ κλϊδουσ τη δεκαετύα του 2000 
διαμόρφωςαν ϋνα επαγγελματικό πρότυπο με ςχετικϊ ευρύ φϊςμα 
επαγγελμϊτων, κυρύωσ παροχόσ υπηρεςιών και δευτερευόντωσ τεχνικών, με 
υπεροχό των ενδιϊμεςων επαγγελμϊτων, ςημαντικό παρουςύα των κατώτερων 
και περιοριςμϋνη ςυμμετοχό των ανώτερων επαγγελμϊτων. Ευκαιρύεσ 
απαςχόληςησ δημιουργόθηκαν  ςε ενδιϊμεςα και κυρύωσ κατώτερα 
επαγγϋλματα, χαμηλών εκπαιδευτικών προςόντων και δεξιοτότων. Στην 
περύοδο τησ κρύςησ το επαγγελματικό πρότυπο ςτουσ κλϊδουσ περιορύςθηκε, με 
τα τεχνικϊ επαγγϋλματα ςχεδόν να εξαφανύζονται, τα κατώτερα να υφύςτανται 
τισ μεγαλύτερεσ απώλειεσ, περιορύζοντασ τη ςυμμετοχό τουσ ςτη ςυνολικό 
απαςχόληςη, παρϋχοντασ ταυτόχρονα ενδεύξεισ τησ ευϊλωτησ θϋςησ τουσ ςτη 
δομό τησ απαςχόληςησ. Στην περύοδο τησ κρύςησ τα ανώτερα και ενδιϊμεςα 
επαγγϋλματα, μϋςα από ηπιότερεσ μειώςεισ τησ απαςχόληςόσ τουσ αύξηςαν τη 
ςυμμετοχό τουσ. Διαδικαςύα εκμηχϊνιςησ των παρεχόμενων υπηρεςιών ςτουσ 
κλϊδουσ δεν ανιχνεύεται μϋςα από τισ εξελύξεισ ςτα επαγγϋλματα. 
 
 

 

 

 

 

                                                 
33  Και εδώ οι μειώςεισ τησ απαςχόληςησ ςτουσ (51) απαςχολούμενουσ ςτην 
παροχό προςωπικών υπηρεςιών και οι αυξόςεισ ςτουσ απαςχολούμενουσ ςτην παροχό 
ατομικόσ φροντύδασ ενδϋχεται να οφεύλονται ςε λόγουσ καταγραφόσ των δεδομϋνων 
τησ ϋρευνασ εργατικού δυναμικού ό και ςε εςωτερικϋσ ανακατατϊξεισ ςτην 
απαςχόληςη των κλϊδων.  
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14. Παραγωγή, απαςχόληςη, παραγωγικότητα και μεταβολέσ ςτη 
διάρθρωςη των επαγγελμάτων κατά κλάδο 
 

Στην ενότητα αυτό επιχειρεύται μύα ςύνοψη των βαςικότερων διαπιςτώςεων 
και ςυμπεραςμϊτων που προϋκυψαν μϋςα από την αναλυτικό παρουςύαςη τησ 
εξϋλιξησ των επαγγελμϊτων ςτουσ κλϊδουσ και τησ μεταβολόσ του 
επαγγελματικού τουσ πρότυπου. Η ςύνοψη αυτό επιχειρεύται με τη βοόθεια του 
πύνακα 14, ςτον οπούο παρουςιϊζονται η παραγωγό, η απαςχόληςη, η 
παραγωγικότητα και οι μεταβολϋσ τησ αναλογύασ των επαγγελμϊτων παροχόσ 
υπηρεςιών και των τεχνικών επαγγελμϊτων καθώσ και των ανώτερων, 
ενδιϊμεςων και κατώτερων επαγγελμϊτων, ςτισ δύο διαφορετικϋσ χρονικϋσ 
περιόδουσ. Επιχειρεύται με ϊλλα λόγια να ςυνδεθούν οι μεταβολϋσ που ϋχουν 
επϋλθει ςτα μεγϋθη αυτϊ, με τισ μεταβολϋσ ςτην αναλογύα τεχνικών και μη 
τεχνικών επαγγελμϊτων καθώσ και ςτη διϊρθρωςη ανώτερων, ενδιϊμεςων και 
κατώτερων επαγγελμϊτων. 
 
Με βϊςη τα δεδομϋνα του πύνακα γύνεται φανερό ότι ςτο διϊςτημα πριν την 
κρύςη (2000-2007) η αύξηςη τησ παραγωγόσ ςτουσ περιςςότερουσ κλϊδουσ 
ςυνοδεύτηκε από αύξηςη τησ απαςχόληςησ.34 Μεύωςη τησ παραγωγόσ 
εμφϊνιςαν μόνο οι  κλϊδοι του πρωτογενούσ τομϋα και των τραπεζών  - 
αςφαλειών, με μεύωςη τησ απαςχόληςησ οι πρώτοι και  περιοριςμϋνη αύξηςη οι 
δεύτεροι. Οι εξελύξεισ αυτϋσ ςυνοδεύτηκαν με μια περαιτϋρω τριτογενοπούηςη 
τησ οικονομύασ, καθώσ οι περιςςότεροι  κλϊδοι αύξηςαν τα επαγγϋλματα 
παροχόσ υπηρεςιών. Εξαύρεςη απετϋλεςαν οι καταςκευϋσ, που μεύωςαν 
περαιτϋρω την όδη χαμηλό ςυμμετοχό των επαγγελμϊτων αυτών και οι κλϊδοι 
τησ υγεύασ και κοινωνικόσ πρόνοιασ, ςτουσ οπούουσ η αύξηςη των τεχνικών 
επαγγελμϊτων όταν εντονότερη από αυτό των επαγγελμϊτων των υπηρεςιών. 
Οι κλϊδοι των λοιπών υπηρεςιών35 και των νοικοκυριών ωσ εργοδοτών  δεν 
μετϋβαλαν την αναλογύα ανϊμεςα ςτα επαγγϋλματα  των υπηρεςιών και ςτα 
τεχνικϊ επαγγϋλματα. Ταυτοχρόνωσ ςτο διϊςτημα αυτό  οι εξελύξεισ ςτα πεδύα 
τησ παραγωγόσ και τησ απαςχόληςησ ςυνδυϊςθηκαν με την αύξηςη των 
ανώτερων επαγγελμϊτων (επαγγελμϊτων δηλαδό με υψηλότερα εκπαιδευτικϊ 
προςόντα και υψηλότερεσ αμοιβϋσ) ςτην πλειονότητα των κλϊδων. Ωςτόςο οι 
κλϊδοι  του ηλεκτριςμού – ύδρευςησ, των ξενοδοχεύων – εςτιατορύων, των 
επαγγελματικών, επιςτημονικών, τεχνικών, διοικητικών και υποςτηρικτικών 
δραςτηριοτότων  και των λοιπών υπηρεςιών  εμφϊνιςαν μεύωςη των ανώτερων 
επαγγελμϊτων με αντύςτοιχεσ αυξόςεισ των ενδιϊμεςων και κατώτερων 
επαγγελμϊτων (πύνακασ 14). 
 
 

                                                 
34

  Σε όλη την ανϊλυςη που ακολουθεύ οι διαπιςτώςεισ θα πρϋπει να γύνουν 
αποδεκτϋσ με ςχετικϋσ επιφυλϊξεισ λόγω τησ μη απόλυτησ ταύτιςησ των χρονικών 
περιόδων ανϊλυςησ των δεδομϋνων. 
35

  Υπενθυμύζεται ότι ςτουσ κλϊδουσ αυτούσ περιλαμβϊνονται οι δραςτηριότητεσ 
οργανώςεων, οι ψυχαγωγικϋσ, πολιτιςτικϋσ και αθλητικϋσ δραςτηριότητεσ και οι ϊλλεσ 
δραςτηριότητεσ παροχόσ υπηρεςιών. 
 



 
 
 
 
 
Πίνακασ 14.  Παραγωγή, απαςχόληςη, παραγωγικότητα και μεταβολέσ ςτη διάρθρωςη των επαγγελμάτων κατά κλάδο 2000-2015 
 

Κλάδοι 
 

Παραγωγή 
 

Απαςχόληςη 
 

Παραγωγικότητα 
 

Επαγγέλματα 
Υπηρεςιών 

 

Τεχνικά 
Επαγγέλματα 

 
Ανώτερα 

 
Ενδιάμεςα 

 
Κατώτερα 

 

  
2000-
2007 

2008-
2015 

2000-
2010 

2011-
2015 

2000-
2007 

2008-
2013 

2000-
2010 

2011-
2015 

2000-
2010 

2011-
2015 

2000-
2010 

2011-
2015 

2000-
2010 

2011-
2015 

2000-
2010 

2011-
2015 

Γεωργύα, κτηνοτροφύα, αλιεύα, κ.α. -30,5 12,2 -23,5 -6,2 -9,7 - 1,6 - - Σ Σ - - - - Σ Σ 

Ορυχεύα, λατομεύα, μεταπούηςη 33,6 -28,9 -16,1 -16,8 38,4* 9,5* Α Α Μ Μ Α Μ Α Μ Μ Α 

Ηλεκτριςμόσ, ύδρευςη 8,6 -30,8 48,4 -3,9 8,9 -24,4 Α Α Μ Μ Μ Α Α Μ Α Μ 

Καταςκευϋσ 55,8 -52,0 10,9 -42,2 17,5 12,5 Μ Μ Α Α Α Μ Α Μ Α Α 

Εμπόριο 37,1 -45,8 14,7 -14,7 20,2 -26,3 Α Α Μ Μ Α Μ Μ Μ Α Α 

Μεταφορϋσ, αποθόκευςη, ενημ.  κ.α 111,9 -25,5 15,2 -13,6 101,5 -6,0* Α Α Μ Μ Α Σ Μ Μ Μ Α 

Ξενοδοχεύα, εςτιατόρια 51,6 -12,1 12,4 9,5 30,1 14,2 Μ Α Α Μ Μ Μ Α Α Α Α 

Τρϊπεζεσ, αςφϊλειεσ, ετερ. οργαν. -13,4 -24,9* 8,8 -25,7 -19,0* -26,1* Α Μ - - Α Μ Μ Α - - 

Επαγγελματικϋσ, επιςτημονικϋσ, κ.α. - -39,2 51,6 3,0 - 446,2* Α Μ Μ Α Μ Σ Σ Σ Α Σ 

Δημόςια διούκηςη 13,8 -6,2 23,9 -15,5 -12,8 7,2 Α Σ Μ Σ Α Α Μ Μ Μ Μ 

Εκπαύδευςη 45,4 -11,8 33,0 -4,1 10,6 -4,5 Α Μ - - Σ Μ Α Α Μ Α 

Υγεύα, κοινωνικό πρόνοια 28,2 -45,9 32,5 -10,2 0,1 -40,3 Μ Α Α Μ Α Α Μ Μ Μ Μ 

Άλλεσ υπηρεςύεσ, νοικοκυριϊ 59,3 -30,3 24,5 -21,9 - - Σ Σ Σ Σ Μ Α Μ Α Α Μ 

Σύνολο 33,5 -24,7 8,2 -12,1 21,0  -1,8 Α Σ Μ Σ Α Σ Μ Σ Μ Σ 
Πηγό: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργαςύα δικό μου 
 Οι τιμϋσ με αςτερύςκουσ δεν αφορούν ςτο ςύνολο των κλϊδων αλλϊ ςτουσ ςημαντικότερουσ κλϊδουσ ωσ προσ την παραγωγό και απαςχόληςη 
 Α=Αύξηςη, Μ=Μεύωςη, Σ=Σταθερϊ (η αύξηςη ό μεύωςη αναφϋρεται ςτισ ςχετικϋσ τιμϋσ, ςτη ςυμμετοχό τουσ ςτη ςυνολικό απαςχόληςη του κλϊδου και μπορεύ να 

ςυνοδεύεται εύτε από  αύξηςη του αριθμού των απαςχολουμϋνων ςε αυτϊ εύτε από μεύωςη)  
 
 
 
 
 



Ταυτοχρόνωσ φαύνεται πωσ ούτε η δυναμικό τησ παραγωγόσ  ούτε η  δυναμικό 
τησ απαςχόληςησ ϊςκηςαν ϊμεςη επύδραςη  ςτη διαμόρφωςη τησ ςύνθεςησ των 
επαγγελμϊτων ςε ανώτερα, ενδιϊμεςα και κατώτερα. Οι κλϊδοι με τη 
μεγαλύτερη αύξηςη τησ παραγωγόσ (μεταφορϋσ, ϊλλεσ υπηρεςύεσ παροχόσ 
υπηρεςιών, καταςκευϋσ, ξενοδοχεύα – εςτιατόρια)  όςαν μοιραςμϋνοι  ανϊμεςα  
ςε αυτούσ που αύξηςαν τα ανώτερα επαγγϋλματα και ςε αυτούσ που τα  
μεύωςαν. Το ύδιο διαπιςτώθηκε και για τη δυναμικό τησ απαςχόληςησ καθώσ οι 
κλϊδοι με τη μεγαλύτερη αύξηςη τησ απαςχόληςησ  εύτε μεύωςαν  τα ανώτερα 
επαγγϋλματα, (επαγγελματικϋσ, επιςτημονικϋσ, τεχνικϋσ και υποςτηρικτικϋσ 
δραςτηριότητεσ, ηλεκτριςμόσ – ύδρευςη), εύτε τα διατόρηςαν ςταθερϊ 
(εκπαύδευςη), με μόνο τον κλϊδο τησ υγεύασ και κοινωνικόσ πρόνοιασ να τα 
αυξϊνει. Στον αντύποδα οι κλϊδοι που εμφϊνιςαν εύτε μεύωςη τησ παραγωγόσ 
(τρϊπεζεσ, αςφϊλειεσ), εύτε χαμηλούσ ρυθμούσ αύξηςόσ τησ (ηλεκτριςμόσ - 
ύδρευςη, δημόςια διούκηςη) εμφϊνιςαν αύξηςη των ανώτερων επαγγελμϊτων, 
γεγονόσ που παρατηρόθηκε και ςτουσ κλϊδουσ που εμφϊνιςαν εύτε μεύωςη τησ 
απαςχόληςησ (ορυχεύα – λατομεύα) εύτε χαμηλούσ ρυθμούσ αύξηςόσ τησ  
(τρϊπεζεσ, αςφϊλειεσ, καταςκευϋσ). Κατϊ ςυνϋπεια η δυναμικό τησ παραγωγόσ 
και τησ απαςχόληςησ δεν φαύνεται να επηρϋαςαν καθοριςτικϊ τη ςύνθεςη των 
επαγγελμϊτων ςε ανώτερα, ενδιϊμεςα και κατώτερα. 
 
Στουσ περιςςότερουσ κλϊδουσ η αύξηςη τησ απαςχόληςησ ςυνοδεύτηκε και με 
αύξηςη τησ παραγωγικότητασ, γεγονόσ  που αναδεικνύει την επύδραςη ϊλλων 
παραγόντων όπωσ οι επενδύςεισ, η τεχνολογύα, η οργϊνωςη τησ παραγωγόσ, 
αλλϊ και η ϋνταςη των δεξιοτότων. Οι κλϊδοι με αύξηςη τησ παραγωγικότητασ 
εμφϊνιςαν και αύξηςη ςτα ανώτερα επαγγϋλματα, γεγονόσ που με ϋμμεςο 
τρόπο αναδεικνύει την επύδραςη τησ ϋνταςησ των δεξιοτότων. Αύξηςη ωςτόςο 
των ανώτερων επαγγελμϊτων εμφϊνιςε και ο κλϊδοσ των τραπεζών – 
αςφαλειών, που εμφϊνιςε μεύωςη τησ παραγωγικότητϊσ του.  Ιδιαύτερη 
περύπτωςη αναφορικϊ με τισ ςχϋςεισ παραγωγικότητασ και διϊρθρωςησ των 
επαγγελμϊτων απετϋλεςαν οι κλϊδοι τησ δημόςιασ διούκηςησ, εκπαύδευςησ και 
υγεύασ και πρόνοιασ, κλϊδοι ςτουσ οπούουσ κυριαρχούςε η δημόςια απαςχόληςη. 
Η δημόςια διούκηςη εμφϊνιςε μεύωςη τησ παραγωγικότητασ και αύξηςη των 
ανώτερων επαγγελμϊτων, η εκπαύδευςη αύξηςη τησ παραγωγικότητασ και 
διατόρηςη μιασ ςταθερόσ παρουςύασ των ανώτερων επαγγελμϊτων και η υγεύα 
και κοινωνικό πρόνοια ςταςιμότητα ωσ προσ την παραγωγικότητϊ τησ (οριακό 
αύξηςη 0,1%) και αύξηςη των ανώτερων επαγγελμϊτων.36 
 

Στο χρονικό διϊςτημα τησ κρύςησ 2008-2015 το ςύνολο των κλϊδων μεύωςαν 
την παραγωγό τουσ, με εξαύρεςη τουσ κλϊδουσ του πρωτογενούσ τομϋα. Οι 
μειώςεισ αυτϋσ τησ παραγωγόσ ςυνοδεύτηκαν και από μειώςεισ τησ 
απαςχόληςησ. Ειδικότερα ςτο διϊςτημα 2011-2015 η πλειονότητα των κλϊδων 
εμφϊνιςαν μεύωςη τησ απαςχόληςησ με εξαύρεςη τουσ κλϊδουσ των ξενοδοχεύων 

                                                 
36

  Μπορεύ λοιπόν με αςφϊλεια να υποςτηριχθεύ ότι ςτουσ κλϊδουσ που κυριαρχεύ 
η δημόςια απαςχόληςη οι ςχϋςεισ αριθμού απαςχολούμενων, παραγωγικότητασ, 
ϋνταςησ  δεξιοτότων (όπωσ αυτό αναδεικνύεται μϋςα από την παρουςύα ατόμων με 
υψηλϊ εκπαιδευτικϊ προςόντα) και αμοιβών, διϋπονται από διαφορετικούσ κανόνεσ 
από ότι ςυμβαύνει ςτουσ λοιπούσ κλϊδουσ, διαμορφώνοντασ χαρακτηριςτικϊ μιασ 
εςωτερικόσ αγορϊσ εργαςύασ. 
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– εςτιατορύων και των επαγγελματικών, επιςτημονικών και υποςτηρικτικών 
δραςτηριοτότων που εμφϊνιςαν αύξηςη.  Οι μειώςεισ αυτϋσ τησ παραγωγόσ και 
τησ απαςχόληςησ δεν ανϋκοψαν τη διαδικαςύα τριτογενοπούηςησ τησ οικονομύασ 
καθώσ ςυνοδεύτηκαν από αυξόςεισ των επαγγελμϊτων παροχόσ υπηρεςιών 
(και αντύςτοιχεσ μειώςεισ των τεχνικών επαγγελμϊτων) ςε ϋξι κλϊδουσ, από 
ςταθερότητα ςτην αναλογύα επαγγελμϊτων παροχόσ υπηρεςιών και τεχνικών 
επαγγελμϊτων ςε ϊλλουσ τρεισ κλϊδουσ και αύξηςη τησ ςυμμετοχόσ των 
τεχνικών επαγγελμϊτων μόνο ςτουσ κλϊδουσ των καταςκευών και των 
επαγγελματικών, επιςτημονικών, τεχνικών, διοικητικών και υποςτηρικτικών 
δραςτηριοτότων.  
 
Ωσ προσ τη διϊρθρωςη των ανώτερων, ενδιϊμεςων και κατώτερων  
επαγγελμϊτων μϋςα ςτουσ κλϊδουσ,  ορυχεύα – λατομεύα και μεταπούηςη,   
καταςκευϋσ, εμπόριο, ξενοδοχεύα – εςτιατόρια, τρϊπεζεσ – αςφϊλειεσ και  
εκπαύδευςη εμφϊνιςαν μεύωςη των ανώτερων επαγγελμϊτων, ενώ ηλεκτριςμόσ 
και ύδρευςη, δημόςια διούκηςη, υγεύα - κοινωνικό πρόνοια και λοιπού κλϊδοι 
παροχόσ υπηρεςιών και νοικοκυριϊ ωσ εργοδότεσ, αύξηςη. Πρϋπει ωςτόςο να 
επιςημανθεύ ότι η μεύωςη τησ ςυμμετοχόσ των ανώτερων επαγγελμϊτων ςε μύα 
ςειρϊ από κλϊδουσ δεν υποδηλώνει αναγκαςτικϊ και τη μεύωςη τησ ϋνταςησ 
των δεξιοτότων ςε αυτούσ καθώσ η μεύωςη αυτό ενδϋχεται να οφεύλεται ςτη 
μεύωςη των αποδοχών τουσ. Με ϊλλα λόγια τούτο ςημαύνει ότι ςτουσ κλϊδουσ 
αυτούσ μπορεύ να απαςχολούνται ϊτομα με υψηλϊ εκπαιδευτικϊ προςόντα, τα 
οπούα ωςτόςο αμεύβονται με χαμηλότερεσ αποδοχϋσ ϋτςι ώςτε να μη μπορεύ να 
καταχωρηθούν ςτα ανώτερα επαγγϋλματα.37 Η μεύωςη των ανώτερων 
επαγγελμϊτων ςτουσ παραπϊνω κλϊδουσ ςυνοδεύτηκε από αύξηςη των 
κατώτερων επαγγελμϊτων, που για τουσ κλϊδουσ των καταςκευών, του 
εμπορύου και των ξενοδοχεύων - εςτιατορύων αποτελούςε μια διαρκό 
διαδικαςύα, καθώσ παρατηρόθηκε και ςε ολόκληρη τη δεκαετύα του 2000. 
Ταυτοχρόνωσ ςτουσ κλϊδουσ που αύξηςαν τα ανώτερα επαγγϋλματα η αύξηςη 
αυτό ςυνοδεύτηκε από παρϊλληλη μεύωςη τόςο των ενδιϊμεςων όςο και των 
κατώτερων επαγγελμϊτων, με μοναδικό εξαύρεςη τουσ λοιπούσ κλϊδουσ 
παροχόσ υπηρεςιών και των νοικοκυριών ωσ εργοδοτών, που αύξηςαν 
ταυτοχρόνωσ τα ενδιϊμεςα επαγγϋλματα.   
 
Συμπεραςματικϊ μπορεύ να υποςτηριχθεύ ότι ςτη δεκαετύα του 2000 η αύξηςη 
τησ παραγωγόσ και τησ απαςχόληςησ οδόγηςε ςε μια περαιτϋρω 
τριτογενοπούηςη τησ οικονομύασ, όπωσ αυτό αναδεικνύεται από την αύξηςη των 
επαγγελμϊτων παροχόσ υπηρεςιών ςτουσ περιςςότερουσ κλϊδουσ και από μια 
πιο περιοριςμϋνη εκμηχϊνιςη τησ παραγωγόσ ςτουσ κλϊδουσ των ξενοδοχεύων – 
εςτιατορύων και τησ υγεύασ – κοινωνικόσ πρόνοιασ, όπωσ αναδεικνύεται μϋςα 
από την αύξηςη τησ ςυμμετοχόσ των τεχνικών επαγγελμϊτων. Τα ανώτερα 
επαγγϋλματα ενύςχυςαν τη θϋςη τουσ, γεγονόσ που παρϋχει ενδεύξεισ και τησ  

                                                 
37

  Υπενθυμύζεται ότι τα κριτόρια ϋνταξησ των επαγγελμϊτων ςε ανώτερα, 
ενδιϊμεςα και κατώτερα αφορούν ςτο ποςοςτό των αποφούτων τριτοβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ που απαςχολούνται ςτον κϊθε κλϊδο ξεχωριςτϊ και ςτο ύψοσ των 
αποδοχών τουσ. Η διϊκριςό τουσ ςτισ τρεισ κατηγορύεσ ϋγινε με βϊςη την ταξινόμηςό 
τουσ ςε τεταρτημόρια. 
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βελτύωςησ τησ θϋςησ των εργαζομϋνων.  Στην περύοδο τησ κρύςησ και ειδικότερα 
ςτο διϊςτημα 2011-2015 η τριτογενοπούηςη τησ οικονομύασ δεν ανακόπηκε, ενώ 
η εκμηχϊνιςη τησ παραγωγόσ φαύνεται να περιορύζεται αποκλειςτικϊ ςτισ 
καταςκευϋσ, που ούτωσ ό ϊλλωσ κυριαρχούνται από τεχνικϊ επαγγϋλματα και 
ςτουσ κλϊδουσ των επαγγελματικών, επιςτημονικών, τεχνικών, διοικητικών και 
υποςτηρικτικών δραςτηριοτότων38,  με μύα παρϊλληλη ενύςχυςη των 
κατώτερων επαγγελμϊτων, που υποδηλώνει την επιδεύνωςη τησ θϋςησ των 
εργαζόμενων ςτη δομό τησ απαςχόληςησ και ςτην αγορϊ εργαςύασ. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
38  Αλλϊ ακόμη και αυτό η ϋνδειξη τησ εκμηχϊνιςησ τησ παραγωγόσ ςτουσ κλϊδουσ 
αυτούσ θα πρϋπει να γύνει αποδεκτό με επιφυλϊξεισ καθώσ αναμϋνεται να οφεύλεται 
ςτην παρουςύα υψηλών ποςοςτών αυτοαπαςχολούμενων ςε τεχνικϊ επαγγϋλματα που 
απαςχολούνται ςτουσ κλϊδουσ αυτούσ. 
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Παράρτημα 
 

Ταξινόμηση επαγγελμάτων 

(2ψήυιο ΣΤΕΠ 92) 
Ταξινόμηση επαγγελμάτων 

(2ψήυιο ISCO-08) 
11     11 Μϋλη των βουλευόμενων ςωμϊτων & ανώτερα διοικητικϊ 

ςτελϋχη Δημόςιασ  Διούκηςησ  & οργανιςμών ειδικών ςυμφερόντων 
11 Γενικού διευθυντϋσ, ανώτερα διοικητικϊ ςτελϋχη  & μϋλη των 
νομοθετικών ςωμϊτων 

12 Διευθύνοντεσ  & ανώτερα ςτελϋχη μεγϊλων δημόςιων  
& ιδιωτικών επιχειρόςεων 

12 Διοικητικού &ι εμπορικού διευθυντϋσ 

13 Διευθύνοντεσ επιχειρηματύεσ  & προώςτϊμενοι μικρών δημόςιων ό 
ιδιωτικών επιχειρόςεων 

13 Διευθυντϋσ παραγωγόσ  & εξειδικευμϋνων υπηρεςιών 

21 Φυςικού, μαθηματικού  & ςυναφό επαγγϋλματα 
14 Διευθυντϋσ ξενοδοχεύων, εςτιατορύων, επιχειρόςεων λιανικού   
& χονδρικού εμπορύου  & ϊλλων υπηρεςιών 

22 Αρχιτϋκτονεσ, μηχανικού  & ςυναφό επαγγϋλματα 21 Αςκούντεσ επιςτημονικϊ επαγγϋλματα  & μηχανικού 
23 Βιολόγοι εν γϋνει, ιατρού  & ςυναφό επαγγϋλματα 22 Επαγγελματύεσ του τομϋα τησ υγεύασ 
24 Εκπαιδευτικού 23 Εκπαιδευτικού 
25 Λογιςτϋσ &  ϊλλα ςτελϋχη επιχειρόςεων 24 Επαγγελματύεσ επιχειρόςεων  & διούκηςησ 

26 Νομικού εν γϋνει 
25 Επαγγελματύεσ του τομϋα των τεχνολογιών πληροφόρηςησ   
& επικοινωνύασ 

27 Πρόςωπα που αςκούν επιςτημονικϊ, καλλιτεχνικϊ   
& ςυναφό επαγγϋλματα 

26 Επαγγελματύεσ του νομικού, κοινωνικού  & πολιτιςτικού κλϊδου 

31 Τεχνολόγοι  & τεχνικού βοηθού των επιςτημών τησ φυςικόσ  31 Τεχνικού θετικών επιςτημών  & μηχανικόσ 
32 Τεχνολόγοι  & τεχνικού βοηθού των επιςτημών βιολογύασ  & υγεύασ 32 Τεχνικού του τομϋα τησ υγεύασ 
33 Βοηθητικό διδακτικό προςωπικό 33 Βοηθού επαγγελματιών επιχειρόςεων  & διούκηςησ 

34 Ειδικευμϋνοι επύ των πωλόςεων, χρηματιςτϋσ, κτηματομεςύτεσ, 
34 Βοηθού επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού  
 & πολιτιςτικού τομϋα  & ςυναφό επαγγϋλματα 

41 Υπϊλληλοι γραφεύου 35 Τεχνικού του τομϋα τησ πληροφόρηςησ  & επικοινωνύασ 

42 Υπϊλληλοι εξυπηρϋτηςησ πελατών 
41 Υπϊλληλοι γενικών καθηκόντων  & χειριςτϋσ μηχανών  
με πληκτρολόγιο 

51 Απαςχολούμενοι ςτην παροχό προςωπικών υπηρεςιών 42 Υπϊλληλοι εξυπηρϋτηςησ πελατών 
52 Απαςχολούμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών προςταςύασ 43 Υπϊλληλοι καταγραφόσ αριθμητικών δεδομϋνων  & υλικών 
53 Μοντϋλα, πωλητϋσ  & ςυναφό επαγγϋλματα 44 Άλλοι υπϊλληλοι γραφεύου 
61 Γεωργού ειδικευμϋνοι κυρύωσ ςε μύα ετόςια καλλιϋργεια 51 Απαςχολούμενοι ςτην παροχό προςωπικών υπηρεςιών 
62 Γεωργού ειδικευμϋνοι κυρύωσ ςτην καλλιϋργεια δϋνδρων, αμπϋλων, 52 Πωλητϋσ 
63 Γεωργού πολυκαλλιεργητϋσ 53 Απαςχολούμενοι ςτην παροχό ατομικόσ φροντύδασ 
64 Ειδικευμϋνοι κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι  54 Απαςχολούμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών προςταςύασ 
65 Δαςοκόμοι, υλοτόμοι  & ςυναφό επαγγϋλματα 61 Ειδικευμϋνοι γεωργού  & κτηνοτρόφοι, 
66 Ειδικευμϋνοι αλιεύσ  & ςυναφό επαγγϋλματα 62 Ειδικευμϋνοι δαςοκόμοι, υλοτόμοι, αλιεύσ  & κυνηγού 

71 Μεταλλωρύχοι, λατόμοι  & ςυναφό επαγγϋλματα 
71 Τεχνύτεσ ανϋγερςησ  & αποπερϊτωςησ κτιρύων, εξαιρουμϋνων 
των ηλεκτρολόγων 

72 Τεχνύτεσ ανϋγερςησ  &αποπερϊτωςησ κτιρύων  & ϊλλων δομικών 
ϋργων 

72 Τεχνύτεσ μετϊλλων, μηχανημϊτων  & ςυναφό επαγγϋλματα 

73 Χύτεσ μετϊλλων, ςυγκολλητϋσ, ελαςματουργού, τεχνύτεσ 
μεταλλικών δομικών καταςκευών, ςιδηρουργού  & ςυναφό 
επαγγϋλματα  

73 Χειροτϋχνεσ & τυπογρϊφοι 

74 Μηχανικού, εφαρμοςτϋσ και ςυντηρητϋσ μηχανών  
 & ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

74 Ηλεκτρολόγοι  & ηλεκτρονικού 

75 Τεχνύτεσ που εκτελούν εργαςύεσ ακριβεύασ, χειροτϋχνεσ, 
τυπογρϊφοι 

75 Τεχνύτεσ επεξεργαςύασ τροφύμων, επεξεργαςύασ ξύλου, ειδών 
ϋνδυςησ  & ςυναφό επαγγϋλματα 

76 Τεχνύτεσ επεξεργαςύασ τροφύμων  & ςυναφό επαγγϋλματα 
81 Χειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών εγκαταςτϊςεων, 
μηχανημϊτων  & εξοπλιςμού 

77 Τεχνύτεσ επεξεργαςύασ ξύλου, επιπλοποιού  & ςυναφό επαγγϋλματα 82 Συναρμολογητϋσ (μονταδόροι) 
78 Τεχνύτεσ υφαντουργύασ, ειδών ενδύςεωσ  & ςυναφό επαγγϋλματα 83 Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ  & χειριςτϋσ κινητού εξοπλιςμού 
81 Χειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών εγκαταςτϊςεων 91 Καθαριςτϋσ  & βοηθού 
82 Χειριςτϋσ μηχανών παραγωγόσ προώόντων από μϋταλλα  
& ορυκτϊ 

92 Ανειδύκευτοι εργϊτεσ γεωργύασ, δαςοκομύασ  & αλιεύασ 

83 Χειριςτϋσ μηχανών παραγωγόσ χημικών προώόντων  
93 Ανειδύκευτοι εργϊτεσ ορυχεύων, καταςκευών, μεταπούηςησ   
& μεταφορών 

84 Χειριςτϋσ μηχανών παραγωγόσ προώόντων ξύλου  
& χαρτιού   

94 Βοηθού παραςκευόσ φαγητών 

85 Χειριςτϋσ μηχανών παραγωγόσ κλωςτοώφαντουργικών 
προώόντων, γούνινων  & δερμϊτινων προώόντων 

95 Πλανόδιοι πωλητϋσ, πρόςωπα που παρϋχουν μικροώπηρεςύεσ 
ςτο δρόμο & ςυναφό επαγγϋλματα 

86 Χειριςτϋσ μηχανών παραγωγόσ ειδών διατροφόσ, ποτών  
&  καπνού 

96 Συλλϋκτεσ απορριμμϊτων  & ϊλλοι ανειδύκευτοι εργϊτεσ 

87 Συναρμολογητϋσ (μονταδόροι)  & χειριςτϋσ μηχανημϊτων  O1 Πρόςωπα μη δυνϊμενα να καταταγούν 
88 Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ  &χειριςτϋσ κινητού εξοπλιςμού  
91 Πλανόδιοι πωλητϋσ, οικιακού βοηθού   
92 Ανειδύκευτοι αγρεργϊτεσ, αλιεργϊτεσ  & ςυναφό επαγγϋλματα  
93 Ανειδύκευτοι εργϊτεσ ορυχεύων, καταςκευών, μεταπούηςησ  
&μεταφορών 

 

O1 Πρόςωπα μη δυνϊμενα να καταταγούν  
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