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Πόζοι Καθηγηηές Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης θα Απαζτοληθούν ζηην 

Δλληνική Οικονομία μέτρι ηο 2020; 

 

Ο Καθηγηηής Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης δηδάζθεη ηα καζήκαηα ηεο 

εηδηθόηεηάο ηνπ θαη πινπνηεί ηνπο ζηόρνπο ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ, αιιά θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, όπσο ηνπο ζέηεη 

ην Υπνπξγείν Παηδείαο. Δηδάζθεη ην κάζεκα ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ πνπ είλαη 

ηαπηόζεκν ή ζπλαθέο κε ηελ εηδηθόηεηά ηνπ. Σπγθεθξηκέλα, θαηαλέκεη ηελ ύιε πνπ 

νθείιεη λα δηδάμεη ζην ζρνιηθό έηνο ή ζην ηξίκελν ζε δηδαθηηθέο ελόηεηεο, ζύκθσλα 

κε ην αλαιπηηθό θαη σξνιόγην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. 

Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο θαζεγεηώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απαζρνινύληαη 

ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο (34,7%) ελώ αθνινπζνύλ Κεληξηθή Μαθεδνλία (17,8%) 

θαη Θεζζαιία (7,9%). Παξαηεξνύκε όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ θαζεγεηώλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ζπγθεληξσκέλν ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα όπνπ 

βξίζθεηαη θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ.   

Γιάγραμμα 1. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή δαζθάισλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά 

πεξηθέξεηα (2011) 

 

Πηγή: Υπνπξγείν Εζσηεξηθώλ θαη Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο-Απνγξαθή Πιεζπζκνύ 2011. 

 

Ανατολική 
Μακεδονία; 4,8%

Κεντρική 
Μακεδονία; 

17,8%

Δυτική 
Μακεδονία; 2,9%

Θεςςαλία; 7,9%

Ήπειροσ; 3,6%

Ιόνια Νηςιά; 2,0%

Δυτική Ελλάδα; 
6,6%

Στερεά 
Ελλάδα; 4,5%

Πελοπόννηςοσ; 
4,6%

Αττική; 34,7%

Βόρειο 
Αιγαίο; 2,1%

Νότιο Αιγαίο; 
2,7%

Κρήτη; 
5,9%

http://edujob.gr/node/252


2 
 

Τν βαζηθό εξώηεκα όκσο, πνπ αθνξά ην κέιινλ, είλαη ην πώο αλακέλεηαη λα 

κεηαβιεζεί ε απαζρόιεζε ζηνπο δαζθάινπο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία κέρξη ην 2020. 

Απάληεζε ζην εξώηεκα απηό δίλεη κηα κεζνδνινγία, κέζσ ηεο νπνίαο αλαπηύζζεηαη 

έλα λέν κνληέιν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Τν κνληέιν απηό παξέρεη εθηηκήζεηο γηα 

ηα βαζηθά κεγέζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κέρξη ην 2020, γηα ηξία ζελάξηα: έλα 

βαζηθό, έλα  αηζηόδνμν θαη έλα απαηζηόδνμν. Τα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ απηνύ 

ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξήζε Πηλάθσλ Εηζξνώλ-Εθξνώλ απνηεινύλ ηε βάζε γηα ηελ 

πξόβιεςε ηεο απαζρόιεζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο κέρξη ην 2020. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί όηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί μαλά ζην παξειζόλ αληίζηνηρνπ βάζνπο 

αλάιπζε γηα ηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Ελδεηθηηθά είλαη ηα Δηαγξάκκαηα 2 θαη 3. 

 

Γιάγραμμα 2. Αξηζκόο δαζθάισλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ αλακέλεηαη λα 

απαζρνινύληαη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία κέρξη ην 2020 

 

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014) The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. 

After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan. 

Σημείωζη: Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παηήζηε εδώ. 
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Γιάγραμμα 3. Μεηαβνιή ζηνπο δαζθάινπο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ην 2020 ζε 

ζρέζε κε ην 2012 

 

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014) The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. 

After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan. 

Σημείωζη: Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παηήζηε εδώ. 

 

Σύκθσλα κε ην βαζηθό ζελάξην ε δήηεζε γηα θαζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο αλακέλεηαη λα ζεκεηώζεη νξηαθή άλνδν 1,15% ην 2020 ζε ζρέζε κε ην 

2012. Σπγθεθξηκέλα από 95.329 θαζεγεηέο ην 2012, ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζα 

ρξεηαζζεί 97.242 θαζεγεηέο ην 2020. 

 Όζνλ αθνξά ην αηζηόδνμν ζελάξην ε αύμεζε ην 2020 ζε ζρέζε κε ην 2012 εθηηκάηαη 

ζην 12,91%, δειαδή λα θηάζεη ζηνπο 108.539. Τέινο, ζύκθσλα κε ην απαηζηόδνμν 

ζελάξην νη θαζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλακέλεηαη λα κεησζνύλ θαηά 

2,01% θαη λα αλέιζνπλ ζηνπο 94.202. 

Η δήηεζε γηα θαζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα εμαξηεζεί από ηε 

γεληθόηεξε εηθόλα ηεο νηθνλνκίαο θαη από ηνπο πόξνπο πνπ ζα θαηεπζπλζνύλ ζηε 

δεκόζηα εθπαίδεπζε. Η πεξηζηνιή ησλ δεκνζίσλ δαπαλώλ ζηελ εθπαίδεπζε ηα 

ηειεπηαία ρξόληα είρε άκεζν αληίθηππν ζηε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία.  
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Βαλζαμής Γιονύζης 

Οηθνλνκνιόγνο  

Υπ. Δηδάθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

 


