Πόζοι Οικονόμοι και Διαχειριζηές Κηιρίων θα Απαζχοληθούν ζηην Ελληνική
Οικονομία ηο 2020;

Βαζηθό κέιεκα ησλ νηθνλόκσλ θαη δηαρεηξηζηώλ θηηξίσλ ή ελαιιαθηηθά -όπσο
ιέγνληαη- ησλ επνπηώλ θαζαξηζκνύ θαη θξνληηζηώλ θηηξίσλ θαη θαηνηθηώλ, είλαη ν
ζπληνληζκόο, ν πξνγξακκαηηζκόο θαη ε επνπηεία ηνπ έξγνπ ησλ θαζαξηζηώλ θαη ηνπ
ππνινίπνπ πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο, ζε εκπνξηθέο, βηνκεραληθέο θαη νηθηαθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη νηθήκαηα. Δπίζεο, αλαιακβάλνπλ ρξέε θξνληηζηή θαη ηελ επζύλε
θύιαμεο ζε μελνδνρεία, γξαθεία, δηακεξίζκαηα, ζπίηηα θαη ηδησηηθέο θαηνηθίεο.
Τν επάγγεικα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ηξεηο εηδηθόηεηεο:
Δπόπηεο θαζαξηόηεηαο θαη θξνληηζηέο γξαθείσλ, μελνδνρείσλ θαη άιισλ
εγθαηαζηάζεσλ
Οηθνλόκνη ζπηηηώλ
Γηαρεηξηζηέο θηηξίσλ
Από ην ζύλνιν ησλ νηθνλόκσλ θαη δηαρεηξηζηώλ θηηξίσλ πνπ απαζρνινύληαλ ζηελ
ειιεληθή νηθνλνκία ην 2011 (ζηνηρεία απνγξαθήο πιεζπζκνύ 2011 – ΔΛ.ΣΤΑΤ.), ην
31% ήηαλ απόθνηηνη ιπθείνπ, ην 25% ήηαλ απόθνηηνη δεκνηηθνύ θαη ην 17% ήηαλ
απόθνηηνη Γπκλαζίνπ. Γελ πξόθεηηαη γηα επάγγεικα ην νπνίν απαηηεί εμεηδηθεπκέλε
εθπαίδεπζε κε απνηέιεζκα κόιηο ην 5,6% λα είλαη απόθνηηνη κεηα-δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη ην 5,4% πηπρηνύρνη Παλεπηζηεκίνπ – Πνιπηερλείνπ θαη ηζόηηκσλ
ζρνιώλ (Γηάγξακκα 1).

Διάγραμμα 1. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ νηθνλόκσλ θαη ησλ δηαρεηξηζηώλ θηηξίσλ
(2011)
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Πηγή: Σηνηρεία απνγξαθήο πιεζπζκνύ 2011 – ΔΛ.ΣΤΑΤ.

Δπίζεο, κε βάζε ηα ίδηα ζηνηρεία γηα ην 2011, ην 36% ησλ νηθνλόκσλ θαη ησλ
δηαρεηξηζηώλ θηηξίσλ απαζρνινύληαλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο, ε νπνία
παξνπζηάδεη ηηο κεγαιύηεξεο αλάγθεο. Αθνινπζνύλ νη πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο (κε 14%) θαη ε Κξήηε θαη ην Νόηην Αηγαίν (κε 9,1% θαη 8,9%
αληίζηνηρα).

Διάγραμμα 2. Σύλζεζε ηεο απαζρόιεζεο ησλ νηθνλόκσλ θαη ησλ δηαρεηξηζηώλ
θηηξίσλ αλά πεξηθέξεηα (2011)
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Πηγή: Σηνηρεία απνγξαθήο πιεζπζκνύ 2011 – ΔΛ.ΣΤΑΤ.

Τν βαζηθό εξώηεκα όκσο, πνπ αθνξά ην κέιινλ, είλαη ην πώο αλακέλεηαη λα
κεηαβιεζεί ε απαζρόιεζή ηνπο 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.

Διάγραμμα 3. Αξηζκόο νηθνλόκσλ θαη δηαρεηξηζηώλ θηηξίσλ 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.

Διάγραμμα 4. Μεηαβνιή ζηελ απαζρόιεζε νηθνλόκσλ θαη δηαρεηξηζηώλ θηηξίσλ 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.

Ο αξηζκόο ησλ νηθνλόκσλ θαη δηαρεηξηζηώλ θηηξίσλ ζηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ην
βαζηθό ζελάξην, αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 5% από ην 2012 έσο ην 2020, δειαδή

από 19.278 ζε 20.244 άηνκα. Παξά ηε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ηνπο από ην 2012 έσο ην
2014 (θαηά 4,7%), από ην 2014 έσο ην 2020 αλακέλεηαη αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ηνπο
θαηά 10,2%.
Αληίζηνηρα, ζύκθσλα κε ην αηζηόδνμν ζελάξην, ν αξηζκόο ηνπο αλακέλεηαη λα
απμεζεί θαηά 25,3% από ην 2012 έσο ην 2020, θηάλνληαο ηα 24.150 άηνκα. Τέινο,
ζύκθσλα κε ην απαηζηόδνμν ζελάξην, αλακέλεηαη κείσζε ηνπ αξηζκνύ ηνπο θαηά
8,1% από ην 2012 έσο ην 2020, θηάλνληαο ηα 17.718 άηνκα.
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