
Πόζοι Υπάλληλοι Λογιζηηρίοσ και Αζκούνηες Σσναθή Επαγγέλμαηα θα 

Απαζτοληθούν ζηην Ελληνική Οικονομία ηο 2020; 

 

Ο ινγηζηήο, ν βνεζόο ινγηζηή, ν θνξνηερληθόο, ν εηδηθόο κεραλνγξαθεκέλνπ 

ινγηζηεξίνπ, ην ζηέιερνο θνζηνιόγεζεο ζηε βηνκεραλία-βηνηερλία απνηεινύλ 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά επαγγέικαηα ηεο θαηεγνξίαο ησλ επαγγεικάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ινγηζηήξην.  

 

Σηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εληάζζνληαη επαγγεικαηίεο, ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

νπνίσλ είλαη ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθή θαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δηαθόξσλ 

νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηo πιαίζηo κίαο επηρείξεζεο ή ελόο 

νξγαληζκνύ, θαζώο θαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ππνρξεώζεσλ θνξνινγηθήο θύζεσο ησλ 

θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ απέλαληη ζην δεκόζην. Βαζηθό αληηθείκελν 

εξγαζίαο ηνπο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ εζόδσλ θαη ησλ εμόδσλ κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

κνλάδαο, ε δεκηνπξγία ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ, ε ζύληαμε ηζνινγηζκνύ θαη 

κηζζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ, θαζώο θαη ε ππνβνιή ησλ εηήζησλ θνξνινγηθώλ 

δειώζεσλ αλαθνξηθά κε ηα εηζνδήκαηα θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνπλ 

εηαηξείεο θαη ηδηώηεο. Τα επαγγέικαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο απαηηνύλ 

ηδηαίηεξε παξαηεξεηηθόηεηα, εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ινγηζηηθώλ πξνγξακκάησλ, 

αθξίβεηα ζηνπο ππνινγηζκνύο, ερεκύζεηα, ζπζηεκαηηθό ηξόπν εξγαζίαο θαη γλσζηηθό 

ππόβαζξν. 

 

Τν βαζηθό εξώηεκα, 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 
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ζεκεησζεί όηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί μαλά ζην παξειζόλ αληίζηνηρνπ βάζνπο 

αλάιπζε γηα ηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Δλδεηθηηθά είλαη ηα Γηαγξάκκαηα 1 θαη 2.  

 

Διάγραμμα 1. Αξηζκόο ππαιιήισλ ινγηζηεξίνπ θαη αζθνύλησλ ζπλαθή επαγγέικαηα 

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. 

 

Διάγραμμα 2. Μεηαβνιή ζηελ απαζρόιεζε αξηζκόο ππαιιήισλ ινγηζηεξίνπ θαη 

αζθνύλησλ ζπλαθή επαγγέικαηα 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. 
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Ο αξηζκόο ησλ ππαιιήισλ ινγηζηεξίνπ θαη αζθνύλησλ ζπλαθή επαγγέικαηα ζηελ 

Διιάδα, ζύκθσλα κε ην βαζηθό ζελάξην, αλακέλεηαη λα κεησζεί θαηά 0,32% από ην 

2012 έσο ην 2020, δειαδή από 43.447 ζε 42.334 άηνκα. Παξά ηε κείσζε ηνπ 

αξηζκνύ ηνπο από ην 2012 έσο ην 2014 (θαηά 8,1%), από ην 2014 έσο ην 2020 

αλακέλεηαη αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ηνπο θαηά 4,6%. 

 

Αληίζηνηρα, ζύκθσλα κε ην αηζηόδνμν ζελάξην, ν αξηζκόο ηνπο αλακέλεηαη λα 

απμεζεί θαηά 0,79% από ην 2012 έσο ην 2020, θηάλνληαο ηα 46.284 άηνκα. Τέινο, 

ζύκθσλα κε ην απαηζηόδνμν ζελάξην, αλακέλεηαη κείσζε ηνπ αξηζκνύ ηνπο θαηά 

0,63% από ην 2012 έσο ην 2020, θηάλνληαο ηα 41.294 άηνκα.  
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