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Πόζοι θα Δίναι οι Απαζτολούμενοι ζηα Παραϊαηρικά Δπαγγέλμαηα ζηην 

Δλληνική Οικονομία Μέτρι ηο 2020; 

 

Η γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αύμεζε ηνπ πξνζδόθηκνπ ηεο δσήο 

θαζηζηνύλ ηα επαγγέικαηα ηνπ θιάδνπ ηεο πγείαο κεηαμύ απηώλ κε ηηο πιένλ ζεηηθέο 

πξννπηηθέο κέρξη ην 2020. 

 

Όπσο έρνπκε ζεκεηώζεη πξόζθαηα ηόζν ε δήηεζε γηα γηαηξνύο όζν θαη γηα 

λνζειεπηηθό πξνζσπηθό θαη καίεο  αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 8,6% θαη 9%, 

αληίζηνηρα. Η εμέιημε απηή έρεη παξάιιεια ζεηηθή επίπησζε θαη ζε κηα ζεηξά 

επαγγεικάησλ ηνπ θιάδνπ ηεο πγείαο ηα νπνία πξνζθέξνπλ θαηά θύξην ιόγν 

ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζην ηαηξηθό πξνζσπηθό, όπσο είλαη ηα παξαταηξηθά 

επαγγέικαηα. 

 

Σηα παξαταηξηθά επαγγέικαηα ζπγθαηαιέγνληαη νη θπζηνζεξαπεπηέο, νη 

εξγνζεξαπεπηέο, νη ινγνζεξαπεπηέο, θαη νη δηαηηνιόγνη. Οη θπζηνζεξαπεπηέο 

απαζρνινύληαη είηε απηνδύλακα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γηαηξνύο, κεηά από 

ζρεηηθή ηαηξηθή δηάγλσζε κε ηελ πξόιεςε, βειηίσζε θαη απνθαηάζηαζε 

παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ, ζπγγελώλ θαη επίθηεησλ, θαζώο θαη ηξαπκαηηθώλ 

βιαβώλ πνπ πξνθαινύλ δηαηαξαρέο ζην εξεηζηηθό, κπτθό, λεπξηθό, αλαπλεπζηηθό θαη 

θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα. Ο εξγνζεξαπεπηήο αζρνιείηαη κε ηε ζεξαπεία  κηαο 

δηαηαξαρήο κέζσ ζσκαηηθνύ έξγνπ ή κηαο δξαζηεξηόηεηαο. Αξρηθά αθνύ εληνπηζηεί 

ην πξόβιεκα, ν εξγνζεξαπεπηήο ζέηεη ζηόρνπο επηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο 

δξαζηεξηόηεηεο γηα λα βειηηώζεη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αζζελνύο. Τν επάγγεικα 

ηνπ ινγνζεξαπεπηή πεξηιακβάλεη ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηάγλσζε ησλ δηαηαξαρώλ ηνπ ιόγνπ θαη ηελ εθαξκνγή ζεξαπεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ εμάιεηςή ηνπο. Τέινο, ν δηαηηνιόγνο ζρεδηάδεη, ππνζηεξίδεη 

θαη επνπηεύεη ηελ εθηέιεζε ζεξαπεπηηθώλ πξνγξακκάησλ δηαηξνθήο ηνπ αζζελνύο. 

 

Οη απόθνηηνη παξαταηξηθώλ ζρνιώλ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα απαζρόιεζεο ζην δεκόζην 

θαη ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα, ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ή σο ειεύζεξνη 

επαγγεικαηίεο. Σηελ Ειιάδα ηα παξαταηξηθά επαγγέικαηα είλαη ζρεηηθά λέα, όπσο 

απηό ηνπ ινγνζεξαπεπηή θαη όζνη ηα αζθνύλ έρνπλ θαιέο πξννπηηθέο θαη επθαηξίεο 
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απαζρόιεζεο. Οη απνδνρέο ηνπο θξίλνληαη από ηθαλνπνηεηηθέο έσο πνιύ θαιέο, 

ηδηαίηεξα γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο.  

 

Φαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ζηνηρεία γηα ηνπο θπζηνζεξαπεπηέο. Σπλνιηθά ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία ππάξρνπλ πεξίπνπ 45 θπζηνζεξαπεπηέο αλά 1.000 θαηνίθνπο, 

ελώ ν θάζε θπζηνζεξαπεπηήο εμππεξεηεί πεξίπνπ 2.209 θαηνίθνπο (Πίλαθαο 1). Τν 

κεγαιύηεξν κέξνο ησλ θπζηνζεξαπεπηώλ απαζρνιείηαη ζηελ Αηηηθή αιιά θαη ζηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία, όπνπ ππάξρνπλ νη κεγαιύηεξεο αλάγθεο, ελώ αθνινπζνύλ ε 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, ε Θεζζαιία θαη ε Κξήηε.  

 

Πίνακας 1. Απαζρόιεζε θπζηνζεξαπεπηώλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία αλά πεξηθέξεηα 

(2010) 

 

Σύνθεζη 

απαζτόληζης 

ανά περιθέρεια 

Αριθμός 

θσζιοθεραπεσηών 

ανά 1.000 

καηοίκοσς 

Αριθμός 

καηοίκων ανά 

θσζιοθεραπεσηών 

Αναηολική Μακεδονία 7,0% 59 1.684 

Κενηρική Μακεδονία 16,4% 43 2.325 

Γσηική Μακεδονία 1,6% 28 3.485 

Θεζζαλία 5,1% 35 2.840 

Ήπειρος 2,2% 32 3.114 

Ιόνια Νηζιά 1,9% 40 2.467 

Γσηική Δλλάδα 3,3% 22 4.464 

Σηερεά Δλλάδα 4,2% 38 2.578 

Πελοπόννηζος 4,4% 38 2.612 

Αηηική 46,1% 57 1.742 

Βόρειο Αιγαίο 1,3% 32 3.073 

Νόηιο Αιγαίο 1,5% 24 4.129 

Κρήηη 5,0% 41 2.393 

Σύνολο 100% 45 2.209 

Πηγή: Eurostat (θσδηθόο: hlth_rs_prsrg). 

 

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

κεηαβιεζεί ε απαζρόιεζε ζηα παξαταηξηθά επαγγέικαηα 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 

http://www.indeepanalysis.gr/?q=node/1825
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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 1 θαη 

2.  

 

Γιάγραμμα 1. Αξηζκόο απαζρνινύκελσλ ζηα παξαταηξηθά 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. 
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Γιάγραμμα 2. Μεηαβνιή ζηελ απαζρόιεζε παξαταηξηθώλ επαγγεικάησλ 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. 

 

Ο αξηζκόο ησλ απαζρνινύκελσλ ζηα παξαταηξηθά επαγγέικαηα ζηελ Ειιάδα, 

ζύκθσλα κε ην βαζηθό ζελάξην, αλακέλεηαη παξακείλεη ζρεδόλ ακεηάβιεηνο (κείσζε 

0,1%) έσο ην 2020, δειαδή από 31.876 ην 2012 ζε 31.844 ην 2020. Μάιηζηα, 

ζύκθσλα κε ην ζελάξην απηό, ην νπνίν έρεη ηηο κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα ζπκβεί, 

ηελ ηξηεηία 2012-2014 παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ζηνλ αξηζκό ησλ 

απαζρνινύκελσλ ζηα παξαταηξηθά επαγγέικαηα, θαηάζηαζε ε νπνία ζα αλαζηξαθεί 

κεηά ην 2015.  

 

Αληίζηνηρα, ζύκθσλα κε ην αηζηόδνμν ζελάξην, ν αξηζκόο ησλ απαζρνινύκελσλ ζηα 

παξαταηξηθά επαγγέικαηα αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 6,81% από ην 2012 έσο ην 

2020, δειαδή λα θηάζεη ζηνπο 34.046. Σην ζελάξην απηό, ζε αληίζεζε κε ην βαζηθό 

θαη ην απαηζηόδνμν ζελάξην, αλακέλεηαη αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ απαζρνινύκελσλ 

ζηα παξαταηξηθά επαγγέικαηα ην 2014. Τέινο, ζύκθσλα θαη κε ην απαηζηόδνμν 

ζελάξην αλακέλεηαη κείσζε ησλ απαζρνινύκελσλ ζηα παξαταηξηθά επαγγέικαηα 

θαηά 0,75% από ην 2012 έσο ην 2020, νπόηε ζα έρνπκε 31.636 απαζρνινύκελνπο. 
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