Πόζοι Παιδοκόμοι και Βοηθοί Γαζκάλων θα Απαζχοληθούν ζηην Δλληνική
Οικονομία μέχρι ηο 2020;

Τν επάγγεικα ηνπ παηδνθόκνπ θαη ηνπ βνεζνύ δαζθάινπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επίβιεςε
θαη ηελ παξνρή θξνληίδα ζε παηδηά ζε ζρνιεία, ζπίηηα θαη θέληξα παηδηθήο
θξνληίδαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα νη παηδνθόκνη θαη νη βνεζνί δαζθάισλ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε κηα
ζεηξά θαζεθόλησλ κε εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα ώζηε λα ζπκβάιινπλ ζην έξγν ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. Παξάιιεια, πεξλνύλ ρξόλν κε ηα παηδηά θάλνληαο
ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ελώ παίδνπλ δηάθνξα παηρλίδηα θαη ηνπο δηαβάδνπλ
ηζηνξίεο. Τέινο, εηνηκάδνπλ ηνπο εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο ησλ ζρνιείσλ
γηα εθπαηδεπηηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Οη παηδνθόκνη θαη βνεζνί δαζθάισλ κπνξνύλ λα απαζρνιεζνύλ ηόζν ζηνλ ηδησηηθό
όζν θαη ζην δεκόζην ηνκέα. Οη ηνκείο ηεο απαζρόιεζήο ηνπο πεξηιακβάλνπλ κεηαμύ
άιισλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία θαη θνηλσληθή κέξηκλα, ηα λνηθνθπξηά, θαη ηε
δεκόζηα δηνίθεζε.
Σηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο απαζρνιείηαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ παηδνθόκσλ θαη
βνεζώλ δαζθάισλ (55% ηνπ ζπλόινπ). Σηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία απαζρνιείηαη ην
14,2%, ελώ κόιηο ην 2,8% ζηα Ιόληα λεζηά θαη ζην Βόξεην Αηγαίν (Γηάγξακκα 1).
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Γιάγραμμα 1. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή παηδνθόκσλ θαη βνεζώλ δαζθάισλ αλά
πεξηθέξεηα (2011)
Ανατολική
Μακεδονία; 3,1%

Νότιο Αιγαίο; 2,4%
Βόρειο Αιγαίο; 1,4%

Κρήτη;
6,1%

Κεντρική
Μακεδονία;
14,2%

Δυτική Μακεδονία;
1,4%
Θεςςαλία; 3,5%
Ήπειροσ; 2,1%
Ιόνια Νηςιά; 1,4%

Αττική; 55,0%

Δυτική Ελλάδα;
3,3%
Στερεά
Ελλάδα; 2,4%
Πελοπόννηςοσ;
3,7%

Πηγή: Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο-Απνγξαθή Πιεζπζκνύ 2011.

Τν βαζηθό εξώηεκα όκσο, πνπ αθνξά ην κέιινλ, είλαη ην πώο αλακέλεηαη λα
κεηαβιεζεί ε απαζρόιεζε ζηνπο παηδνθόκνπο θαη ζηνπο βνεζνύο δαζθάισλ 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 Δηζξνώλ-Δθξνώλ 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. Δλδεηθηηθά είλαη ηα Γηαγξάκκαηα 3 θαη 4.
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Γιάγραμμα 2. Αξηζκόο απαζρνινύκελσλ σο παηδνθόκνη θαη βνεζνί δαζθάισλ πνπ
αλακέλεηαη λα απαζρνινύληαη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία κέρξη ην 2020
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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.

Γιάγραμμα 3. Μεηαβνιή ζηελ απαζρόιεζε ζην επάγγεικα ηνπ παηδνθόκνπ θαη ηνπ
βνεζνύ δαζθάινπ ην 2020 ζε ζρέζε κε ην 2012
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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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Οη πξννπηηθέο απαζρόιεζεο ησλ παηδνθόκσλ θαη ησλ βνεζώλ δαζθάισλ
αλακέλνληαη εμαηξεηηθά ζεηηθέο θαζώο θαη ηα ηξία ζελάξηα ζπκθσλνύλ ζε αύμεζε
ηεο απαζρόιεζεο.
Σπγθεθξηκέλα ζύκθσλα κε ην βαζηθό ζελάξην αλακέλνπκε αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο
θαηά 57,42% κέρξη ην 2020 κε ηνπο απαζρνινύκελνπο λα αλέξρνληαη ζηνπο 14.983
έλαληη 9.384 ην 2012. Τν αηζηόδνμν ζελάξην εθηηκά αύμεζε θαηά 81,86% ην 2020 ζε
ζρέζε κε ην 2012 γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη ην 2020 νη παηδνθόκνη θαη νη βνεζνί
δαζθάισλ ζα αλέξρνληαη ζηνπο 17.309. Αληίζηνηρα γηα ην απαηζηόδνμν ζελάξην
αλακέλνπκε αύμεζε θαηά 30,58% κε ην ζύλνιν ησλ απαζρνινύκελσλ λα αλέξρεηαη
ζηνπο 12.429.
Τα κελύκαηα γηα ην επάγγεικα ησλ παηδνθόκσλ θαη ησλ βνεζώλ δαζθάισλ είλαη
ηδηαίηεξα ζεηηθά. Η δήηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα αλακέλεηαη λα
δεκηνπξγήζεη αξθεηέο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ζηνλ θιάδν ηεο
εθπαίδεπζεο.

Βαλζαμής Γιονύζης
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