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Πχλνςε 

 

Πην θείκελν απηφ παξνπζηάδεηαη ε εηθφλα ηεο ειιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο κε 

βάζε ηα πην πξφζθαηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ δηάθνξεο πεγέο1. Ζ αλάιπζε 

εζηηάδεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ δηαρξνληθψλ δεδνκέλσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηηο 

ρψξεο ηεο ΔΔ. Δθηφο απφ ηα κεγέζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, φπσο ην πνζνζηφ α-

παζρφιεζεο, ην πνζνζηφ αλεξγίαο θ.ιπ., πξαγκαηνπνηείηαη ε επηζθφπεζε ησλ 

εμειίμεσλ ζε δηάθνξα άιια κεγέζε, φπσο ην ΑΔΞ, ε θηψρεηα, θ.ιπ. θαζψο ηα 

κεγέζε απηά ζπζρεηίδνληαη θαη ελίνηε ζπλδένληαη αηηηαθά κε κεγέζε ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο. Νη εμειίμεηο ζε βαζηθά δεκνγξαθηθά κεγέζε παξνπζηάδνληαη ζηελ 

πξψηε ελφηεηα. Πηε δεχηεξε ελφηεηα γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε βαζηθψλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη νη εμειίμεηο 

απηψλ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηξίηε ελφηεηα. Πηελ ηέηαξηε ελφηεηα παξνπζηάδν-

ληαη κε ζπληνκία νξηζκέλα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ. 

Ππλνςίδνληαο νξηζκέλα βαζηθά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

νη κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα απνηεινχλ ζρεδφλ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπ-

ζκνχ θαη ην 12% ηνπ πιεζπζκνχ εξγάζηκεο ειηθίαο. Δθηηκάηαη φηη ε κεηαλα-

ζηεπηηθή θίλεζε νδήγεζε κεηαμχ άιισλ ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΞ ζηε ρψξα, ηε ζπ-

γθξάηεζε ησλ κηζζψλ ζε ρακειά επίπεδα, ζηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο απαζρφ-

ιεζεο, αιιά θαη ζηελ ππνθαηάζηαζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ γεγελψλ ζε κεκν-

λσκέλεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο. 

Ρν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνη-

λσληθή αλάπηπμε, αιιά θαη ην ξίζθν ηεο θηψρεηαο θαη ην κέγεζνο ηνπ θνηλσλη-

θνχ απνθιεηζκνχ. Πηελ Διιάδα ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη νινθιεξψ-

ζεη ην ιχθεην είλαη πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζε πνιιέο επξσπατ-

θέο ρψξεο, ελψ ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ 30-34 εηψλ πνπ έρεη παλεπηζηεκηα-

θή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα είλαη ρακειφηεξν ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ. Δ-

μαηξεηηθά ρακειή είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ζε πξν-

γξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο.  

                                                   
1 Ζ ζπγγξαθή ηνπ θεηκέλνπ νινθιεξψζεθε ην Κάην ηνπ 2012. 
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Ζ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθψο ρακειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζην εξ-

γαηηθφ δπλακηθφ πνπ νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζηα ρακειά πνζνζηά ζπκκε-

ηνρήο ησλ γπλαηθψλ, θαη δεπηεξεπφλησο ζηα ρακειά πνζνζηά απαζρφιεζεο 

ησλ θνηηεηψλ θαη ζηε ζρεηηθά ρακειή ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο, εηδηθά γηα νξη-

ζκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ. Νη ηάζεηο απηέο δηαηεξνχληαη θαη θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο θξίζεο. 

Νη ρεηξφηεξεο κεηαβνιέο ζην κέγεζνο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο σο απνηέιε-

ζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαηαγξάθνληαη ζηελ Διιάδα γηα ην ηέηαξην ηξίκε-

λν ηνπ 2010 (-8,6%), θαη γηα ηα ηέζζεξα ηξίκελα ηνπ 2011 (-8%, -7,3%, -5% θαη 

-7,5%). Φαίλεηαη ζπλεπψο φηη ε θξίζε «βαζαίλεη» πξνο ην ηέινο ηνπ 2010 θαη 

ζπλερίδεηαη ζε πνιχ αξλεηηθά επίπεδα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2011.  

Ζ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθψο ρακειά πνζνζηά απαζρφιεζεο, πνπ 

νθείινληαη θπξίσο ζηα ρακειά πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ. Πηελ Δι-

ιάδα φπσο θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο παξαηεξήζεθε αλαθνπή ηεο ηάζεο 

αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ην 2009 θαη πησηηθή πνξεία ζηε ζπλέρεηα. 

Ρν 2009 ε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο είλαη κηθξήο έληαζεο (0,2%), αιιά έθηνηε 

νη κεηαβνιέο είλαη εληνλφηεξεο. Ρν 2010 θαίλνληαη γηα ηελ ΔΔ-27 θάπνηα ζε-

κάδηα αλάθακςεο, φκσο ε ηάζε δελ είλαη εμίζνπ ελζαξξπληηθή γηα ηελ Διιάδα. 

Απφ ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο θαίλεηαη φηη ζηελ Διιάδα πξηλ ηελ θξίζε, νη εμε-

ιίμεηο ζην κέγεζνο ηεο απαζρφιεζεο δελ αθνινπζνχζαλ ηηο εμειίμεηο ζην ΑΔΞ. 

Ρα ηειεπηαία 5 έηε, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ρξφληα ηεο θξίζεο, ε ηά-

ζε απηή έρεη αλαζηξαθεί. Ζ απαζρφιεζε δείρλεη λα ζπκβαδίδεη κε ηηο κεηαβν-

ιέο ηνπ ΑΔΞ θαη ηνπ ΑΔΞ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη νδεγήζεη ζηελ Διιάδα ζηε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ζηελ 

απαζρφιεζε ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα θαη αλάινγε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο 

απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Ρν κεξίδην ηεο απαζρφιεζεο ζηνπο θιά-

δνπο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ θαηαζθεπψλ κεηψλεηαη ζηαζεξά ηα έηε ηεο νηθν-

λνκηθήο θξίζεο.  

Ζ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο κηα ηδηαηηέξσο επέιηθηε α-

γνξά εξγαζίαο ιφγσ ηνπ πςεινχ κεγέζνπο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη 

ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ νξγάλσζεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία πνπ ραξαθηε-

ξίδεηαη απφ πνιπάξηζκεο κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ζπρλά εκθαλίδνληαη 

άηππεο κνξθέο απαζρφιεζεο. Ρειεπηαίσο παξαηεξείηαη κεγάιε κεηαβνιή ζην 
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εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ εηο βάξνο ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη εηο φθεινο ηεο 

κεξηθήο θαη ηεο εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζεο. 

Ζ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη γεληθά απφ πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ζπγθξηηηθά 

κε ηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν. Ρν 2008 ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηεο Διιάδαο ππεξέ-

βαηλε θαηά ιίγν ην αληίζηνηρν θνηλνηηθφ, έθηνηε φκσο ην ράζκα είλαη πνιχ κε-

γαιχηεξν. Κεηαμχ 2010 θαη 2011, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο απφ 14,2% α-

λέβεθε ζην 20,7%, ην ζρεηηθφ πνζνζηφ γηα ηνπο άλδξεο απφ 11,5% ζε 17,8% θαη 

ησλ γπλαηθψλ απφ 17,9% ζε 24,5%. Θξηζηκφηεξνο θαη απφ ην θχιν, είλαη ν ειη-

θηαθφο παξάγσλ φζνλ αθνξά ηελ έληαζε ηεο αλεξγίαο πνπ αληηκεησπίδεη θάζε 

πιεζπζκηαθή νκάδα. Βέβαηα ν ζπλδπαζκφο λεαξήο ειηθίαο θαη γπλαηθείνπ θχ-

ινπ νδεγεί ζηα πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο.  

Ζ νηθνλνκηθή αληζφηεηα είλαη κία απφ ηηο παξακέηξνπο ηεο θνηλσληθήο αληζφ-

ηεηαο θαη κπνξεί λα κεηξεζεί κε βάζε ην εηζφδεκα ή ηνλ πινχην. Γχν ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελνη δείθηεο αληζνθαηαλνκήο εηζνδήκαηνο είλαη ν δείθηεο θαηα-

λνκήο εηζνδήκαηνο ζε πεληεκφξηα θαη ν ζπληειεζηήο Gini. Πχκθσλα κε ηνλ 

πξψην δείθηε, ην 2010 ε αληζνθαηαλνκή εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα είλαη ε έθηε 

πςειφηεξε ζηηο 27 ρψξεο ηεο ΔΔ. Ν ζπληειεζηήο Gini, ιακβάλεη γηα ηελ Διιάδα 

ηελ πςειφηεξε ηηκή ηα έηε 2006 θαη 2007 θαη έθηνηε ζεκεηψλεη κηθξή κείσζε. 

Πχκθσλα θαη κε ηα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ δείθηε, ε αληζνθαηαλνκή εηζνδή-

καηνο ζηελ Διιάδα είλαη απφ ηηο ρεηξφηεξεο ζηελ ΔΔ. Ππλεπψο, θαηαγξάθεηαη 

έληνλν πξφβιεκα αληζνθαηαλνκήο εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα. Ξαξφηη ηελ εμε-

ηαδφκελε πεξίνδν ζεκεηψζεθε αξθεηά πςειή αχμεζε ηνπ ΑΔΞ, δελ παξαηεξή-

ζεθε νπζηαζηηθή κείσζε ηεο αληζνθαηαλνκήο απηήο.  

Γηα ηε κέηξεζε ηεο θηψρεηαο δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο. Γχν 

ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο επηθεληξψλνληαη είηε ζηε κέηξεζε ηεο απφιπηεο 

θηψρεηαο, δειαδή ηεο έιιεηςεο ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ επηβίσζεο είηε ζηε ζρε-

ηηθή θηψρεηα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νπνίαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξφηππα 

δηαβίσζεο ζε κηα θνηλσλία ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Έλαο ζπλήζεο 

ηξφπνο κέηξεζεο ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο είλαη ε εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λνη-

θνθπξηψλ πνπ έρνπλ εηζφδεκα κηθξφηεξν ηνπ 60% ηεο δηακέζνπ ηνπ δηαζέζηκνπ 

ηζνδχλακνπ εηζνδήκαηνο ζε κηα ρψξα. Ξαξφηη κεηαμχ 2005 θαη 2010 ν θίλδπλνο 

θηψρεηαο γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ κεηψλεηαη ειαθξψο γηα ην ζχλνιν ηεο 

ΔΔ, ζηελ Διιάδα απμάλεηαη απφ 19,5 ζε 20,1%. Γηα ην 2010, απφ θηψρεηα θηλ-
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δχλεπε ην 15,3% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ ΔΔ, αιιά ν θίλδπλνο θηψρεηαο 

ήηαλ 8,4% γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, 6,1% γηα ηνπο κηζζσηνχο, 45,2% γηα ηνπο ά-

λεξγνπο θαη 10,8% γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο. Γειαδή ν θίλδπλνο ηεο θηψρεηαο 

ζην ζχλνιν ηεο ΔΔ κεηψλεηαη φηαλ θάπνηνο εξγάδεηαη θαη εηδηθά φηαλ είλαη κη-

ζζσηφο, ελψ απμάλεηαη θαηαθφξπθα φηαλ είλαη άλεξγνο. Πηελ Διιάδα, ην 2010 

θηλδχλεπε απφ θηψρεηα ην 19,2% ηνπ πιεζπζκνχ, ην 13,9% ησλ εξγαδνκέλσλ, ην 

8,2% ησλ κηζζσηψλ, ην 38,6% ησλ αλέξγσλ θαη ην 9,9% ησλ ζπληαμηνχρσλ. Ππ-

λεπψο, ζηελ Διιάδα ν θίλδπλνο θηψρεηαο δελ επεξεάδεηαη ηφζν πνιχ απφ ηε 

ζέζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζπγθξηηηθά κε ην ζχλνιν ηεο ΔΔ. 
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Summary 

 

The situation in the Greek labour market is depicted in this paper using the 

most current data from different sources. The analysis focuses on the presenta-

tion of trends in Greece and in the EU. Besides labour market characteristics 

such as employment and unemployment, we present information about GDP, 

poverty and other variables since these variables are correlated and/or causally 

related to labour market characteristics. The trends in basic demographic varia-

bles are covered in the first section. The second section focuses on economic 

variables. The characteristics of the labour market are presented in the third 

section while the last section is concentrated on poverty and social exclusion is-

sues.   

According to the 2011 Census, the permanent population of Greece amounts to 

10,787,690 people, 1.34% less than the population measured by the 2001 Cen-

sus. It is estimated that immigrants are 10% of the total population and 12% of 

the population of working age. The migration flow led to – among other things 

– the expansion of GDP, the pressure to keep the wages low, an increase in total 

employment as well as the substitution of the employment of locals in specific 

occupational categories.  

The educational level of the population is connected to the economic develop-

ment of the country as well as the poverty and social exclusion risk faced by 

groups with lower educational attainment. In Greece, the percentage of high 

school graduates is higher that the equivalent percentage in many European 
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countries, like Denmark, Germany, Spain, Italy, the Netherlands, the UK as well 

as others. On the contrary, the percentage of the population 30-34 years old that 

has a university degree is lower in Greece than in the EU-27. Moreover, partici-

pation in life long learning programs is especially low in Greece.  

Greece is characterized by relatively low labour market participation rates, 

mainly due to low participation of women, low participation of students, and, 

finally (at least until recently) the relatively low retirement age, particularly for 

certain population groups.  

The effects of the economic crisis are obvious in all EU countries but to varying 

degrees. According to official projections, Greece and the EU as a whole are ex-

pected to face a slightly positive economic development rate in 2013. However, 

this result – besides being unlikely for Greece - does not represent a conver-

gence point between the Greek and the EU economy since the Greek economy 

has been much more severely hit compared to the European economy overall. 

The worst developments in GDP growth in Greece were recorded for the fourth 

trimester of 2010 (-8.6%) and the four trimesters of 2011 (-8%, -7.3%, -5% and -

7.5%). It seems that the crisis was getting deeper towards the end of 2010 and 

continued at very negative levels during all of 2011. 

In 2010, 13 countries had higher per capital GDP than the EU average while, in 

the remaining 14 countries, this indicator was below average. All the new EU 

members and two more countries, Greece and Portugal, ranked below average. 

This situation existed before and has not changed since the onset of the crisis.  

In the EU-27, the employment rate was increasing since 2001 but this trend 

stopped in 2009 due to the economic crisis. Differences between men and wom-

en are great in some countries including Greece. Greece is characterized by rela-

tively low employment rates; 59.6% was the total employment rate in 2010 due 

mainly to the low employment rates of women. In the EU, in 2009, the first 

negative employment growth was recorded (-1.8%); in 2010 it continued to be 

negative but the rate of decline was smaller (-0.5%). In Greece, the first negative 

rate in employment rate was also recorded in 2009 but it was of small size 

(0.2%). In 2010, the negative rate was stronger in Greece (-0.9%) than in the EU 

overall. Whereas for the EU-27 in 2010 there were some signs of recovery, the 

situation was not equally promising in Greece. 
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A correlation analysis shows that, before the crisis, the developments in the em-

ployment rate did not follow GDP developments. However, in the past five 

years, which include the crisis years, a different situation has existed. Employ-

ment has followed changes in GDP and the GDP of the previous year.  

The economic crisis has led to a decrease in the share of the secondary sector in 

total employment and an equivalent increase in the share of the primary sector. 

The share of manufacturing and construction has decreased. Moreover, between 

2007 and 2011, a decrease of about 41,000 jobs in the sector of public admin-

istration, defense and compulsory social insurance has been recorded.  

The share of management positions in total employment has been gradually de-

creasing in the Greek labour market especially after 2008. This is mainly due to 

the closing of small enterprises, a trend that existed before the crisis but possi-

bly got exacerbated by it. Professionals’ share in total employment is increasing 

due to the general increase of the educational level of the population. Moreover, 

there is a great increase in the share of employment in services and sales and a 

decrease in the share of technicians and operators of industrial facilities, the lat-

ter being mainly due to a decrease in employment in construction and manufac-

turing.  

The Greek labour market can be characterized as a very flexible labour market 

mainly due to the high level of undeclared work. It is also composed of many 

very small businesses in which atypical forms of employment are often occur-

ring. In the last trimester of 2011, the part-time employment rate in Greece was 

7.1%. It is also important to highlight that at the same time, 58.3% of part-

timers in Greece chose this type of employment because they could not find full-

time employment. It is also worth noting that out of the total number of new 

contracts signed in the first two months of 2012, 48% were full-time employ-

ment contracts, 39% part-time contracts and 13% job rotation contracts2. In the 

first two months of 2010, the equivalent percentages were 68%, 24% and 6%. 

This data shows clearly the extensive changes in the working relations at the ex-

pense of full-time employment. 

The highest unemployment rate for the EU overall was recorded for 2010 as a 

result of the economic crisis. In 2008 the lowest unemployment rate was rec-

                                                   
2  The term is used in Greece to indicate a type of temporary part-time employment. 
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orded (7.1%), whereas, two years later the unemployment rate had reached 

9.7%. Greece is facing in general higher unemployment rates than the EU aver-

age. For the 2008-2010 period - just as for the EU-27 - Greece’s lowest unem-

ployment rate was recorded in 2008 (7.7%) and the highest in 2010 (12.6%). 

While in 2008 the unemployment rate in Greece was slightly above the EU av-

erage, in 2010 the gap has been increased. Great disparities between men and 

women were recorded in Greece with respect to unemployment rates. Women, 

and in particularly young women, are hit harder by the crisis compared to other 

population groups. The greater increase in unemployment rates in Greece was 

recorded between 2010 and 2011. The total unemployment rate has increased 

from 14.2% to 20.7%, the unemployment rate for men has increased from 11.5% 

to 17.8% and the unemployment rate for women has increased from 17.9% to 

24.5%. Unemployment rates differ greatly between age groups and genders. The 

coexistence of young age and female leads to the highest unemployment rates. 

Women 15-29 years old faced an unemployment rate of 44.9% at the end of 

2011. The unemployment rates for older people have still been relatively low. In 

Greece, women are also faced with a longer duration of unemployment. Moreo-

ver, the gap between men and women with respect to the duration of unem-

ployment is sustained over time. One of the results of the crisis is the extension 

of the duration of unemployment for 20-29 year olds. 

There is a great differentiation in Greece with respect to unemployment rates at 

the regional and local level. In 2011, the regions with higher than average un-

employment rates were Western Macedonia (25%), Central Greece (23.8%), 

Central Macedonia (22.8%), Attica (21.7%) and Eastern Macedonia and Thrace 

(21.1%). The same year, the regions with the lowest unemployment rates were 

the regions of the Ionian Islands (13.9%) and South Aegean Islands (11.9%). The 

prefectures with the highest unemployment rates in 2011 are the prefectures of 

Florina (26.8%), Evia (24.8%), Kastoria (24.3%), Xanthi (23.3%) and Magnisia 

(22.9%). The prefectures with the lowest unemployment rates in 2011 were the 

prefectures of Zakynthos (7.6%), Lasithi (10.1%), Karditsa (10.6%), Serres 

(10.7%), Fokida and Lakonia (11.3%).  

According to 2011 data, the net flow of salaried employment is negative in all re-

gions of Greece since layoffs exceed hiring. Relative to the population size of 
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each region, the regions that are facing the greatest problem are the regions of 

Western Greece, the North Aegean Islands, Eastern Macedonia and Thrace, At-

tica and Thessalia.  

Since the onset of the crisis, the number of registered unemployed has been in-

creasing as well with some fluctuations due to seasonality for certain occupa-

tions/sectors. In February of 2012, the number of registered unemployed (seek-

ing employment) reached 770,369 people. From those, 40% were long-term un-

employed while the equivalent percentages in February of 2011 and 2010 were 

35.3% and 28.1% respectively.  

Economic inequality is one of the parameters of social inequality and can be 

measured using income or wealth. Two often used indicators of income inequal-

ity are the S80/S20 income quintile share ratio and the Gini coefficient. Accord-

ing to the first indicator, in 2010, income inequality in Greece was the sixth 

highest in the EU-27. The Gini coefficient takes its highest values for Greece in 

2006 and 2007 and since then it has decreased slightly. According to these two 

indicators, income inequality in Greece is one of the highest in the EU. Although 

during the period being examined there was a rather large increase in GDP for 

Greece, a serious decline in income inequality has not been noted.  

A commonly accepted definition for the measurement of poverty does not exist. 

The existing alternatives focus either on the measurement of absolute poverty, 

that is the lack of necessary means of living, or on relative poverty, which is 

measured by taking into account the living standards of a specific society at a 

certain time. A common way of measuring relative poverty is to estimate the 

number of households whose income is lower than the 60% of median 

equivalised income in a country. 

While between 2005 and 2010 poverty risk for the total population slightly de-

creased for the EU-27, in Greece it increased from 19.5% to 20.1%. In 2010, 

Greece was faced with the sixth highest poverty risk in the EU-27. The only 

countries facing higher poverty risks were Latvia, Romania, Bulgaria, Spain and 

Lithuania. Between 2005 and 2010, poverty risk increased in 13 countries (in-

cluding Greece) while in the remaining 13, it decreased (there is no comparable 

data for the one remaining country).  
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For the EU-27 in 2010, poverty risk was faced by 15.3% of the total population, 

8.4% of the employed, 6.1% of the salaried employed, 45.2% of the unemployed 

and 10.8% of the pensioners. Therefore, the risk of poverty in the EU-27 has 

been decreasing when someone is working and especially when s/he is salaried 

employed while it increases dramatically when s/he is unemployed. In Greece in 

2010, poverty risk was faced by the 19.2% of the total population, 13.9% of the 

employed, 8.2% of the salaried employed, 38.6% of the unemployed and the 

9.9% of pensioners. Therefore, in Greece poverty risk has not been affected as 

much by the position of someone in the labour market compared to the EU-27.  
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0. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Κε ην θείκελν απηφ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ηεο θαηά-

ζηαζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, αμηνπνηψληαο ηα πην πξφ-

ζθαηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ δηάθνξεο πεγέο. Ζ θαηάζηαζε ζε 

κηα εζληθή αγνξά εξγαζίαο δελ είλαη εχθνια αληηιεπηή κε ηελ παξν-

ρή απιψο πιεξνθφξεζεο γηα ηα κεγέζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε δε-

δνκέλε ζηηγκή. Δίλαη ρξήζηκε ε παξάζεζε θαη ν ζρνιηαζκφο δηαρξν-

ληθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηα κεγέζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο 

εξγαζίαο, ψζηε λα είλαη εκθαλείο ηφζν νη δηαθπκάλζεηο πνπ ηπρφλ 

παξαηεξνχληαη φζν θαη ην ζεκείν εθθίλεζεο δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ. 
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Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο ε ζχγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ κεγεζψλ 

ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Δθηφο απφ ηα κεγέζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, 

φπσο ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο, ην πνζνζηφ αλεξγίαο θ.ιπ., ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε είλαη ε επηζθφπεζε ησλ εμειίμεσλ ζε δηάθνξα άιια κεγέζε, 

φπσο ην ΑΔΞ, ε θηψρεηα, θ.ιπ., θαζψο ηα κεγέζε απηά ζπζρεηίδνληαη 

θαη ελίνηε ζπλδένληαη αηηηαθά κε κεγέζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ιφγσ 

ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ, ην 

θείκελν πνπ αθνινπζεί δελ κπνξεί λα θαιχςεη νχηε κε πιεξφηεηα 

νχηε ζε βάζνο ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη. Αληηζέησο ν ζηφρνο 

ηνπ είλαη λα δψζεη ην ζηίγκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ 

παξνχζα ζηηγκή θαη δηαρξνληθά, παξνπζηάδνληαο δηάθνξεο ελδηαθέ-

ξνπζεο παξακέηξνπο πνπ ην επεξεάδνπλ. 

Νη εμειίμεηο ζε βαζηθά δεκνγξαθηθά κεγέζε παξνπζηάδνληαη ζηελ 

πξψηε ελφηεηα. Ρα κεγέζε απηά θαη θπξίσο ηα δηαξζξσηηθά ηνπο ρα-

ξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα εξγαζηαθά κεγέζε 

θαη γεληθά ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Πηε 

δεχηεξε ελφηεηα γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε βαζηθψλ νηθνλν-

κηθψλ κεγεζψλ. Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη νη εμε-

ιίμεηο απηψλ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηξίηε ελφηεηα. Πηελ ηέηαξηε ελφ-

ηεηα παξνπζηάδνληαη κε ζπληνκία νξηζκέλα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε 

θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Ρα βαζηθφηεξα πνξίζκαηα 

ηεο αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ. 

1. ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

1.1 Μόληκνο πιεζπζκόο 

Ν κφληκνο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο θαη ε δηάξζξσζή ηνπ ζε επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο (ειηθίεο, πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή, θχιν, εζληθφηεηα 

θ.ιπ.) απνηεινχλ ζεκαληηθά κεγέζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσλη-

θή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Ν αθξηβέζηεξνο πξνζδηνξηζκφο ησλ πιεζπ-

ζκηαθψλ κεγεζψλ γίλεηαη κέζσ ησλ Απνγξαθψλ Ξιεζπζκνχ πνπ δη-

ελεξγεί ε ΔΙΠΡΑΡ θάζε 10 έηε, ελψ ζην κεζνδηάζηεκα ηα ζρεηηθά 

κεγέζε πξνζδηνξίδνληαη κε δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο θαη ζηαηηζηη-

θέο κεζφδνπο.  
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Πίλαθαο 1: Κφληκνο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο θαηά θχιν θαη πεξηθέξεηα, 2001, 2011 

Έηνο 2001 2011 

Πεξηθέξεηα/θύιν Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνιν 

Αλαη. Καθεδνλία θαη Θξάθε 303.974 303.188 607.162 299.100 307.070 606.170 

Αηηηθή  1.885.889 2.008.684 3.894.573 1.842.680 1.969.650 3.812.330 

Βφξεην Αηγαίν  106.001 99.234 205.235 99.520 98.290 197.810 

Γπηηθή Διιάδα 365.223 356.318 721.541 341.400 338.790 680.190 

Γπηηθή Καθεδνλία 148.389 145.928 294.317 141.260 140.860 282.120 

Ήπεηξνο 166.878 169.514 336.392 165.890 170.760 336.650 

Θεζζαιία 366.585 373.530 740.115 361.900 368.830 730.730 

Ηφληα Λεζηά  104.219 105.389 209.608 102.020 104.450 206.470 

Θεληξηθή Καθεδνλία 922.958 953.600 1.876.558 910.270 964.320 1.874.590 

Θξήηε 300.191 294.177 594.368 308.760 312.580 621.340 

Λφηην Αηγαίν 154.599 143.863 298.462 155.990 152.620 308.610 

Ξεινπφλλεζνο 303.851 293.771 597.622 294.910 287.070 581.980 

Πηεξεά Διιάδα 284.669 273.475 558.144 278.160 268.710 546.870 

ύλνιν ρώξαο 5.413.426 5.520.671 10.934.07 5.303.690 5.484.000 10.787.690 

Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, Απνγξαθή πιεζπζκνχ 2001, 2011 (πξνζσξηλά ζηνηρεία γηα ην 2011) 

 

Ζ πην πξφζθαηε Απνγξαθή Ξιεζπζκνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2011. 

Κέρξη ζηηγκήο έρνπλ αλαθνηλσζεί πξνζσξηλά κελ ζηνηρεία πνπ αθν-

ξνχλ βαζηθά κφλν κεγέζε, αιιά επηηξέπνπλ ηε ζχγθξηζε απηψλ ησλ 

κεγεζψλ κε ηηο πξνγελέζηεξεο απνγξαθέο3. Πχκθσλα ινηπφλ κε ηα 

πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο πξφζθαηεο απνγξαθήο, ν κφληκνο πιεζπ-

ζκφο ηεο Διιάδαο αλέξρεηαη ζε 10.787.690 άηνκα, κεησκέλνο θαηά 

1,34% ζε ζρέζε κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001. Πην δηάζηεκα ησλ 10 ε-

ηψλ, ν πιεζπζκφο ησλ αλδξψλ κεηψζεθε θαηά 2%, ελψ ν πιεζπζκφο 

ησλ γπλαηθψλ κεηψζεθε θαηά 0,7%. Ζ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ην 

2011 κεηαμχ ησλ θχισλ είλαη ε αθφινπζε: 49,2% άλδξεο θαη 50,8% 

γπλαίθεο. Ρα ζηνηρεία ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Ξίλαθα 1. 

Ν κφληκνο πιεζπζκφο θαηαλέκεηαη ηδηαηηέξσο άληζα κεηαμχ ησλ πε-

ξηθεξεηψλ. Ν πιεζπζκφο ησλ πεξηθεξεηψλ Αηηηθήο θαη Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψ-

ξαο (35% θαη 17% αληίζηνηρα). Νη πεξηθέξεηεο κε ηε κηθξφηεξε ζπ-

γθέληξσζε πιεζπζκνχ είλαη νη πεξηθέξεηεο Βνξείνπ Αηγαίνπ (2%), 

Ηνλίσλ Λήζσλ (2%), Λνηίνπ Αηγαίνπ (3%), Ζπείξνπ (3%) θαη Γπηηθήο 

                                                   
3  ΔΙΠΡΑΡ (2011). 
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Καθεδνλίαο (3%). Ζ πεξηθεξεηαθή δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ην 

2011 παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 1.  

Γξάθεκα 1: Ξεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ: 2011 

 

Πε δχν απφ ηηο λεζησηηθέο πεξηθέξεηεο παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ κφ-

ληκνπ πιεζπζκνχ ηνπο ζηε δεθαεηία 2001-2011. Ππγθεθξηκέλα ζηελ 

πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ ν πιεζπζκφο απμάλεηαη θαηά 3,4%, ζηε 

δε Θξήηε θαηά 4,5%. Πηηο πεξηθέξεηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, Ζπεί-

ξνπ θαη Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο-Θξάθεο παξαηεξείηαη ζηαζεξνπνί-

εζε ηνπ πιεζπζκνχ. Νθηψ πεξηθέξεηεο εκθαλίδνπλ κείσζε ηνπ κφλη-

κνπ πιεζπζκνχ ηνπο απφ -1,3% έσο -5,7%, κε ηελ πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο λα ζεκεηψλεη ηε κεγαιχηεξε κείσζε. Ζ πνζνζηηαία κε-

ηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ θαηά θχιν ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν παξνπ-

ζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 2. 

Πεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο παξαηεξνχληαη ζρεηηθψο κε ηελ ππθλφ-

ηεηα πιεζπζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη επίπεδν δήκνπ. Νη πε-

ξηθέξεηεο κε ηελ πςειφηεξε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ είλαη ε Αηηηθή 

θαη ε Θεληξηθή Καθεδνλία, ελψ ε πεξηθέξεηα κε ηε ρακειφηεξε ππ-
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θλφηεηα είλαη ε Γπηηθή Καθεδνλία. Πε επίπεδν δήκνπ νη δηαθνξν-

πνηήζεηο είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο. Νη δήκνη κε ηελ πςειφηεξε πιεζπ-

ζκηαθή ππθλφηεηα ην 2011 είλαη νη δήκνη Θαιιηζέαο (πιεζπζκφο 

21.068 αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν) θαη Λ. Πκχξλεο (20.741 άηνκα) 

ζηελ Αηηηθή, ελψ νη δήκνη κε ηε κηθξφηεξε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα 

είλαη νη Γήκνη Ξξεζπψλ (3 άηνκα αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν) θαη 

Εαγνξίνπ (4 άηνκα).  

Γξάθεκα 2: Κεηαβνιέο κφληκνπ πιεζπζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 

 

Κεηαμχ 2001 θαη 2011 ε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ζηελ Αηηηθή κεηψζε-

θε θαηά 2,1%, αιιά παξακέλεη πνιχ πςειφηεξε απφ ηελ ππθλφηεηα 

ησλ ππνινίπσλ πεξηθεξεηψλ (κε εμαίξεζε ηελ Θεληξηθή Καθεδνλία 

πνπ είλαη επίζεο πνιχ πςειή). Πηε δεθαεηία 2001-2011 ε ππθλφηεηα 

πιεζπζκνχ απμήζεθε ζηηο πεξηθέξεηεο Θξήηεο (θαηά 4,3%) θαη ζην 

Λφηην Αηγαίν (θαηά 3,2%). Νη εμειίμεηο ζηελ ππθλφηεηα πιεζπζκνχ 

δείρλνπλ φηη νη πεξηθεξεηαθέο θαη απνθεληξσηηθέο πνιηηηθέο πνπ α-

θνινπζήζεθαλ ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία δελ έρνπλ επηθέξεη κηα πην 

ηζφξξνπε αλάπηπμε ζε επίπεδν πιεζπζκηαθήο θαηαλνκήο, παξφηη ε 

ζπγθξάηεζε θαη κείσζε ηεο ππθλφηεηαο ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο εί-
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λαη ζεηηθή εμέιημε. Ρα δεδνκέλα γηα ηελ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 2.  

Πίλαθαο 2: Ξπθλφηεηα κφληκνπ πιεζπζκνχ αλά 
ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν 

Πεξηθέξεηεο 2001 2011 

Αλαη. Καθεδνλία – Θξάθε 42,9 42,8 

Αηηηθή 1.022,7 1.001,1 

Βφξεην Αηγαίν 53,5 51,6 

Γπηηθή Διιάδα 63,6 59,9 

Γπηηθή Καθεδνλία 31,1 29,9 

Ήπεηξνο 36,6 36,6 

Θεζζαιία 52,7 52,1 

Ηφληα Λεζηά 90,9 89,5 

Θεληξηθή Καθεδνλία 98,0 99,7 

Θξήηε 71,3 74,5 

Λφηην Αηγαίν 56,5 58,4 

Ξεινπφλλεζνο 38,6 37,6 

Πηεξεά Διιάδα 37,0 35,2 

ύλνιν ρώξαο 82,9 81,8 

Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, Απνγξαθή πιεζπζκνχ 2001, 2011 
(πξνζσξηλά ζηνηρεία γηα ην 2011), ίδηνη ππνινγηζκνί. 

1.2 Φπζηθή θίλεζε πιεζπζκνύ 

Ζ θπζηθή θίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ ππνινγίδεηαη αθαηξψληαο ηνπο ζα-

λάηνπο ζε κηα πεξίνδν απφ ηηο γελλήζεηο ηελ ίδηα πεξίνδν. Απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξάγνληα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ δεκνγξαθηθνχ δπλακη-

ζκνχ κηαο πεξηνρήο ζε δεδνκέλε πεξίνδν. Ζ ππεξνρή ησλ γελλήζεσλ 

έλαληη ησλ ζαλάησλ νδεγεί ζε θπζηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Ρα 

κεγέζε απηά επεξεάδνπλ ηελ ειηθηαθή ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, δε-

κηνπξγψληαο επλντθέο ή δπζκελείο ζπλζήθεο γηα ηα κεγέζε ηνπ εξγα-

ηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψξαο. 

Πηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο 2001-2010 ε θπζηθή θίλεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ήηαλ αξλεηηθή, αιιά ε ηάζε απηή άιιαμε ηα επφκελα 

ρξφληα κε απνηέιεζκα ζην ζχλνιν ηεο δεθαεηίαο λα παξαηεξεζεί 

θπζηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά 35.654 άηνκα. Ζ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ γελλήζεσλ αλ δηαηεξεζεί – θάηη ακθίβνιν δεδνκέλεο 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηαλχνπκε, ε νπνία δπζθνιεχεη ηελ απφ-

θαζε ησλ δεπγαξηψλ λα απνθηήζνπλ παηδηά – ζα κπνξνχζε λα αλα-

ηξέςεη ηελ ηάζε γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηε ρψξα, απμάλνληαο ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ. Πε κεζνπξφζεζκν επίπεδν θαη κε ηηο ηζρχνπζεο 
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νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο απηφ ζα νδεγνχζε ζε πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο. Αλ ε αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψξαο κεηαβιεζεί πξνο ην 

επλντθφηεξν, ε αχμεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζα απνηεινχζε ζε-

ηηθή παξάκεηξν ζηελ αλαπηπμηαθή απηή πνξεία. Ρα ζηνηρεία γηα ηε 

θπζηθή θίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3. 

Πίλαθαο 3: Φπζηθή θίλεζε πιεζπζκνχ 2001-2010 

Έηε Γελλήζεηο Θάλαηνη 
Φπζηθή 
θίλεζε 

πιεζπζκνύ 

2001  102.282  102.559  -277 
2002  103.569  103.915  -346 
2003  104.420  105.529  -1.109 
2004  105.655  104.942  713 
2005  107.545  105.091  2.454 
2006  112.042  105.476  6.566 
2007  111.926  109.895  2.031 
2008  118.302  107.979  10.323 
2009  117.933  108.316  9.617 
2010  114.766  109.084  5.682 
2001-2010  1.098.440  1.062.786  35.654 

Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, Φπζηθή θίλεζε πιεζπζκνχ, Γελλήζεηο, Θάλαηνη 
1932-2010, ίδηνη ππνινγηζκνί. 

1.3 Μεηαλάζηεπζε 

Σξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο Ξιεζπζκνχ 2001 θαη 

ηε Φπζηθή Θίλεζε ηνπ Ξιεζπζκνχ (Γελλήζεηο – Θάλαηνη) γηα ην δηά-

ζηεκα 2001-2010, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ θαζαξή κεηαλα-

ζηεπηηθή θίλεζε ζηε δεθαεηία πνπ πξνεγήζεθε ηεο πξφζθαηεο απν-

γξαθήο. Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΙΠΡΑΡ, ν πιεζπζκφο ηεο Δι-

ιάδαο ην 2001 ήηαλ 10.934.097 άηνκα θαη ε θπζηθή θίλεζε πιεζπ-

ζκνχ ην δηάζηεκα 2001-2010 ήηαλ 35.654 άηνκα. Αλ ιάβνπκε ππφςε 

θαη ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο βάζεη ηεο πξφζθαηεο απνγξαθήο πνπ 

αλέξρεηαη ζηα 10.787.690 άηνκα, πξνθχπηεη φηη ζηε δεθαεηία 2001-

2010 φρη κφλν δελ ππήξμε θαζαξή εηζξνή κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα, αι-

ιά ππήξμε θαζαξή εθξνή πιεζπζκνχ ίζε κε 182.061 άηνκα 

(10.969.751-10.787.690=182.061). Ζ θαζαξή, φκσο, εηζξνή κεηαλα-

ζηψλ ζηε δεθαεηία πνπ πξνεγήζεθε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέ-

λε αθήλνληαο δχν ελδερφκελα ζρεηηθά κε ηα πξναλαθεξζέληα ζηνη-

ρεία (θαη ζεσξψληαο φηη ηα ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο 2001 θαη ηεο 

θπζηθήο θίλεζεο πιεζπζκνχ είλαη αθξηβή): ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία 

ηεο Απνγξαθήο 2011 απέρνπλ αξθεηά απφ ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα 

ή/θαη ηα ζηνηρεία ηεο πξφζθαηεο απνγξαθήο ππνεθηηκνχλ ζεκαληη-
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θά ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα. Ρα αλαιπηηθφηεξα ζηνη-

ρεία ηεο απνγξαθήο πνπ ζα αλαθνηλσζνχλ ην επφκελν δηάζηεκα ελ-

δέρεηαη λα θσηίζνπλ ην ζέκα απηφ. Αμίδεη πάλησο λα αλαθεξζεί φηη 

ην εχξνο ηεο «δηαθπγήο» ζηνλ κφληκν πιεζπζκφ εθηηκάηαη απφ 2,7% 

έσο 3,7%4, παξφηη άιιεο εθηηκήζεηο ππνινγίδνπλ ηε δηαθπγή ζε 5%5. 

Ζ ίδηα ε ΔΙΠΡΑΡ επεμεξγαδφκελε ηα ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο Ξιε-

ζπζκνχ 2001, ηεο θπζηθήο θίλεζεο πιεζπζκνχ, ησλ δεηγκαηνιεπηη-

θψλ εξεπλψλ Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ θαη δηνηθεηηθψλ πεγψλ (άδεηεο 

παξακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ εθδίδνληαη απφ ην πνπξ-

γείν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ππεθφσλ ΔΔ πνπ εθδίδνληαη απφ ην -

πνπξγείν Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε) θαηαιήγεη φηη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2010 νη κεηαλάζηεο ζηε ρψξα αλέξρνληαη ζε 954.784 άηνκα6. Αλ ιά-

βνπκε ππφςε θαη ηελ ππνεθηίκεζε ησλ πεγψλ απηψλ ζρεηηθψο κε 

ηνπο παξάλνκνπο κεηαλάζηεο, ζπλάγνπκε εχθνια ην ζπκπέξαζκα φηη 

ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ ππεξβαίλεη ην 1 εθαηνκκχ-

ξην άηνκα. Ππγθεθξηκέλα εθηηκάηαη φηη νη κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα 

απνηεινχλ ζρεδφλ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη ην 12% ηνπ 

πιεζπζκνχ εξγάζηκεο ειηθίαο7.  

Έλα ηεξάζηην ζέκα ζπδήηεζεο αθνξά ηηο επηπηψζεηο ηεο κεηαλά-

ζηεπζεο ζε δηάθνξα άιια κεγέζε. Θαηαξράο είλαη απηνλφεηε ε ζχλ-

δεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο κε δηάθνξεο παξακέηξνπο 

πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ηε ρψξα πξνέιεπζεο φζν θαη ηε ρψξα πξννξη-

ζκνχ. Όζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά κεγέζε, ε κεηαλάζηεπζε επε-

ξεάδεη ην κέγεζνο, ηελ ειηθηαθή δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ 

θαηαλνκή ησλ δεκνγξαθηθψλ κεγεζψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ηφ-

ζν ζηε ρψξα πξνέιεπζεο φζν θαη ζηε ρψξα πξννξηζκνχ. Δπεξεάδν-

ληαη επίζεο ηα κεγέζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ην ΑΔΞ, ε δήηεζε 

(ελδερνκέλσο θαη ε πξνζθνξά) θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Βέβαηα, ιφ-

γσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε κεηαλάζηεπζε πεξηιακβάλεη έλα λφκηκν θαη 

                                                   
4  Θνηδακάλεο θαη Ληπθέλ (2012). 
5  Γξεηηάθεο (2011). 
6  www.statistics.gr, Κεηαλαζηεπηηθή θίλεζε πιεζπζκνχ θαηά ππεθνφηεηα 

θαη θχιν έηνπο 2009. 
7  Gropas and Triandafyllidou (2005). 

http://www.statistics.gr/
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έλα παξάλνκν θνκκάηη, ν αθξηβήο ππνινγηζκφο ησλ αλσηέξσ επη-

δξάζεσλ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνινο.  

Πηελ Διιάδα, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ πνζνζηφ πιεζπζκηα-

θήο αχμεζεο, ην ζεηηθφ ηζνδχγην πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφ-

ληα νθείιεηαη θαη ζηε κεηαλαζηεπηηθή θίλεζε8. Γπζηπρψο, ζηα ζηνη-

ρεία γελλήζεσλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη απφ ηελ ΔΙΠΡΑΡ δελ γίλεηαη 

δηάθξηζε αλάκεζα ζε γελλήζεηο γεγελψλ θαη κεηαλαζηψλ ψζηε λα 

θαλεί ε επίδξαζε ζην κέγεζνο απηφ απφ ηε κεηαλάζηεπζε.  

Όζνλ αθνξά ηελ εζληθή ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο 2001, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο κε-

ηαλάζηεο ζηελ Διιάδα πξνέξρνληαη απφ ηελ Αιβαλία, ελψ νη επφκε-

λεο ρψξεο πξνέιεπζεο ζχκθσλα κε ηε ζπρλφηεηα κεηαλαζηψλ είλαη ε 

Βνπιγαξία, ε Γεσξγία θαη ε Ονπκαλία. Ζ ειηθηαθή ζχλζεζε ηνπ πιε-

ζπζκνχ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηε κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα, 

θαζψο νη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο αλήθνπλ ζηελ εξγάζηκε ειηθία ή 

λεφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο. 

Πχκθσλα κε ηελ Απνγξαθή ηνπ 2001 αιιά θαη άιιεο κειέηεο9, ε 

πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηψλ έξρνληαη ζηελ Διιάδα θπξίσο γηα λα 

αλαδεηήζνπλ απαζρφιεζε. Πηνλ βαζκφ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ 

χπαηζξν, νη κεηαλάζηεο βνήζεζαλ ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

εθεί θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Κε ην αιινδαπφ εξ-

γαηηθφ δπλακηθφ απμήζεθε ε πξνζθνξά θηελήο εξγαηηθήο δχλακεο 

πνπ ήηαλ πξφζπκε λα αλαιάβεη νπνηαδήπνηε εξγαζία10. Πε κηα κειέ-

ηε πνπ δηεξεχλεζε ηελ επίπησζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία ππνινγίζηεθε φηη γηα ην 2004 ε άκεζε ζπκβνιή ησλ κεηα-

λαζηψλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ ΑΔΞ αλήιζε θαη’ ειάρηζην ζε 

2,3-2,8% (ζην πνζνζηφ απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη νη δεπηεξνγελείο 

επηδξάζεηο ηεο παξνπζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα)11. 

Πρεηηθά κε νπνηαδήπνηε εθηίκεζε ηεο επίπησζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο 

ζηα νηθνλνκηθά θαη εξγαζηαθά κεγέζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη π-

                                                   
8  Έκθε-Ξνπινπνχινπ (2006).  
9  Εσγξαθάθεο θαη ζπλεξγάηεο (2008). 
10  Θφληεο (2000).  
11  Εσγξαθάθεο θαη ζπλεξγάηεο (2008).  
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πφςε φηη κέξνο ηεο εξγαζίαο ησλ αιινδαπψλ είλαη αδήισηε, άξα 

ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη δείρλνπλ ηα επίζεκα ζηνηρεία ζηελ 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ ΑΔΞ.  

Πε κηα κειέηε αλαζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηηο νηθν-

λνκηθέο επηπηψζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδαο12 επηζεκαίλε-

ηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζπκθσλνχλ γηα ηελ 

ηαπηφρξνλε χπαξμε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Πηα ζε-

ηηθά αλαθέξνληαη –κεηαμχ άιισλ– ε ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΞ 

θαη ε αλαδσνγφλεζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ ε-

πηρεηξήζεσλ. Πηα αξλεηηθά αλαθέξνληαη – κεηαμχ άιισλ – ε δηεχ-

ξπλζε ηεο ήδε δηνγθσκέλεο παξανηθνλνκίαο θαη ζε νξηζκέλεο πεξη-

πηψζεηο ε ππνθαηάζηαζε ηεο εξγαζίαο ρακειψλ ή κεζαίσλ πξνζφ-

λησλ ησλ γεγελψλ. Πχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα κειέηε δελ 

κπνξεί λα δηαθαλεί κε ζαθήλεηα ε ζπλνιηθή επίπησζε ηεο κεηαλά-

ζηεπζεο ζηα ζηνηρεία απαζρφιεζεο θαη αλεξγίαο.  

1.4 Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε 

Ρν εθπαηδεπηηθφ πξνθίι ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί έλα δεκνγξαθηθφ 

κέγεζνο κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζε πνιιά άιια νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά κεγέζε. Ρν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζε αηνκηθφ επίπεδν ζπλ-

δέεηαη άκεζα κε ηα κεγέζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ην εηζφδεκα, θαζψο 

θαη κε άιιεο παξακέηξνπο φπσο ηελ πγεία, ηε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά 

θαη άιια κεγέζε. Πε ζπλνιηθφ επίπεδν ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ 

πιεζπζκνχ ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, 

αιιά θαη ην ξίζθν ηεο θηψρεηαο θαη ην κέγεζνο ηνπ θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ. Νη έλλνηεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηείλνπλ λα ε-

ληαρζνχλ ζηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο σο κηα ζπλε-

ρνχο θαη εθ’ φξνπ δσήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία θεξδίδεη έδαθνο ζηνλ 

ζρεδηαζκφ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ.  

Απφ ην Δπξσπατθφ Ππκβνχιην ηεο Ιηζζαβφλαο θαη κεηά, ηνλίδεηαη η-

δηαίηεξα ζε επξσπατθφ επίπεδν ε αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο ηεο εθ-

παίδεπζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη ζπλδέεηαη ε 

                                                   
12  Cholezas and Tsakloglou (2008).  
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εθπαίδεπζε κε ζέκαηα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο13. Πηε 

ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020»14 ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θα-

ηάξηηζεο δηαπλέεηαη πεξηζζφηεξν απφ κηα ινγηθή δηα βίνπ κάζεζεο 

θαη αλαγλσξίδεηαη σο αθφκα πην θαζνξηζηηθφο. Πην πιαίζην απηήο 

ηεο ζηξαηεγηθήο εηζάγνληαη θαη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη γηα ηελ εθπαί-

δεπζε, φπσο ε κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, ε αχμεζε ηνπ πιεζπ-

ζκνχ κε πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θ.ιπ. Πχκθσλα κε ην 

Λ.3879/201015 (Αλάπηπμε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ινηπέο δηαηά-

μεηο), ε δηα βίνπ κάζεζε νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ πνπ α-

πνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε ή ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ πνπ ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλεο πξν-

ζσπηθφηεηαο, ζηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη εμέιημε, ζηελ θνηλσλη-

θή ζπλνρή, ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζηα 

θνηλά θαη ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε.  

Πηνπο επφκελνπο ηξεηο πίλαθεο παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα, 

ηε ζχγθξηζε ησλ κεγεζψλ απηψλ κε ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηε δηαρξν-

ληθή εμέιημε ησλ κεγεζψλ. Πηνλ Ξίλαθα 4 παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ 

ηνπ πιεζπζκνχ 20-24 εηψλ πνπ έρεη νινθιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ ην 

ιχθεην ην 2005 θαη ην 2010 ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαηά θχιν. Ρν 2005 ην 

πνζνζηφ γηα ηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζε 84,1% θαη είλαη πςειφηεξν ηνπ 

θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ (77,5%). Ρν 2010 ην ειιεληθφ πνζνζηφ αλ θαη 

κεησκέλν (83,4%) εμαθνινπζεί λα είλαη πςειφηεξν ηνπ θνηλνηηθνχ 

κέζνπ φξνπ (79%). Ρν 2010 ζηελ Διιάδα ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ 

είλαη θαηά 8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειφηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ πνζν-

ζηνχ ησλ αλδξψλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην πνζνζηφ ηνπ πιε-

ζπζκνχ ζηελ Διιάδα πνπ έρεη νινθιεξψζεη ην ιχθεην είλαη πςειφηε-

ξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, φπσο ηε 

Γαλία, ηε Γεξκαλία, ηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Νιιαλδία, ην Ζλσ-

κέλν Βαζίιεην θαη άιιεο.  

                                                   
13  Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2000). 
14  European Commission (2010). 
15  Δθεκεξίο ηεο Θπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, Ρεχρνο Ξξψην, 

Αξ. Φχιινπ 163, 21 Πεπηεκβξίνπ 2010. Λφκνο 3879. 
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Πίλαθαο 4: Ξνζνζηφ πιεζπζκνχ 20-24 εηψλ πνπ έρεη νινθιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ ην ιχθεην 

 2005 2010 

 ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο 

EU-27 77,5 74,8 80,2 79,0 76,2 81,8 
Απζηξία 85,9 84,6 87,3 85,6 84,9 86,2 
Βέιγην 81,8 78,4 85,3 82,5 80,3 84,7 
Βνπιγαξία 76,5 75,9 77,1 84,4 85,0 83,6 
Γαιιία 83,4 81,2 85,5 83,2 80,2 86,2 
Γεξκαλία 71,4 70,3 72,5 74,4 72,2 76,7 
Γαλία 77,1 73,8 80,5 68,3 61,4 75,6 
Διιάδα 84,1 79,7 88,5 83,4 79,5 87,2 
Δζζνλία 82,6 77,6 87,6 83,2 76,9 89,5 
Ζλ. Βαζίιεην 78,1 77,3 78,9 80,4 78,9 82,0 
Ηξιαλδία 85,8 82,6 88,9 88,0 85,3 90,6 
Ηζπαλία 61,8 55,4 68,5 61,2 54,7 67,9 
Ηηαιία 73,6 69,2 78,1 76,3 72,6 80,2 
Θχπξνο 80,4 71,1 89,1 86,3 83,2 89,0 
Ιεηηνλία 79,8 74,6 85,2 79,9 74,1 85,9 
Ιηζνπαλία 87,8 83,9 91,8 86,9 84,2 89,7 
Ινπμ/ξγν 71,1 66,6 75,8 73,4 67,9 78,7 
Κάιηα 53,7 50,5 57,0 53,3 47,0 60,8 
Νιιαλδία 75,6 71,4 79,9 77,6 73,7 81,6 
Νπγγαξία 83,4 81,9 84,9 84,0 82,0 85,9 
Ξνισλία 91,1 88,9 93,3 91,1 88,4 93,8 
Ξνξηνγαιία 49,0 40,8 57,5 58,7 54,8 62,7 
Ονπκαλία 76,0 75,2 76,8 78,2 77,7 78,8 
Πινβαθία 91,8 91,0 92,6 93,2 93,2 93,1 
Πινβελία 90,5 88,0 93,2 89,1 86,1 92,8 
Πνπεδία 87,5 86,4 88,7 85,9 84,9 86,9 
Ρζερία 91,2 91,3 91,1 91,9 91,1 92,8 
Φηιαλδία 83,4 81,0 85,7 84,2 82,8 85,6 

Πεγή: Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&
pcode=tsiir110 

 

Πηνλ Ξίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ηνπ πιεζπζκνχ 30-34 

εηψλ πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ην 2005 

θαη ην 2010 ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαηά θχιν. Πχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο 

πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ Δπξψπε 2020, ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ 

απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο πνπ έρεη πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπ-

ζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 40%. Πηελ Διιάδα είλαη αξθεηά 

ρακειφηεξν απηνχ ηνπ ζηφρνπ: 25,3% ην 2005 θαη 28,4% ην 2010. Ρα 

ειιεληθά πνζνζηά είλαη επίζεο ρακειφηεξα ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ 

φξνπ (28% ην 2005 θαη 33,6% ην 2010). Ρα πνζνζηά ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ Διιάδα ην 2010 είλαη πςειφηεξα ησλ αληίζηνηρσλ πνζνζηψλ 

ησλ αλδξψλ (25,7% έλαληη 31,4%). Ρν 2010 απφ ηα αξρηθά 15 θξάηε 

κέιε ηεο ΔΔ κφλν ηξία έρνπλ ρακειφηεξν πνζνζηφ ζε απηφ ηνλ δεί-

θηε ζπγθξηηηθά κε ηελ Διιάδα (Ηηαιία, Απζηξία, Ξνξηνγαιία).  

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsiir110
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsiir110
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Πίλαθαο 5: Ξνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ 30-34 εηψλ πνπ έρεη νινθιεξψζεη παλεπηζηεκηαθή 
εθπαίδεπζε 

 2005 2010 

 ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο 

EU-27 28,0 26,0 30,0 33,6 30,0 37,2 
Απζηξία 20,5 20,7 20,4 23,5 22,5 24,5 
Βέιγην 39,1 34,9 43,4 44,4 39,0 50,0 
Βνπιγαξία 24,9 18,3 31,5 27,7 20,7 35,5 
Γαιιία 37,7 34,8 40,5 43,5 39,3 47,6 
Γεξκαλία 26,1 28,0 24,1 29,8 29,9 29,7 
Γαλία 43,1 39,0 47,3 47,0 42,2 52,1 
Διιάδα 25,3 23,3 27,5 28,4 25,7 31,4 
Δζζνλία 30,6 25,7 35,4 40,0 32,2 47,7 
Ζλ. Βαζίιεην 34,6 34,3 34,9 43,0 47,5 45,1 
Ηξιαλδία 39,2 35,5 42,9 49,9 44,4 55,3 
Ηζπαλία 38,6 34,5 43,0 40,6 35,7 45,9 
Ηηαιία 17,0 14,1 19,9 19,8 15,5 24,2 
Θχπξνο 40,8 38,9 42,5 45,1 41,3 48,9 
Ιεηηνλία 18,5 12,1 25,0 32,3 23,4 41,4 
Ιηζνπαλία 37,9 34,2 41,5 43,8 36,3 51,2 
Ινπμ/ξγν 37,6 36,7 38,5 46,1 44,8 47,4 
Κάιηα 18,4 19,3 17,5 21,5 18,5 24,5 
Νιιαλδία 34,9 35,1 34,7 41,4 38,4 44,4 
Νπγγαξία 17,9 15,2 20,7 25,7 21,0 30,7 
Ξνισλία 22,7 19,1 26,4 35,3 29,8 40,8 
Ξνξηνγαιία 17,7 13,7 21,7 23,5 17,7 29,4 
Ονπκαλία 11,4 10,8 12,1 18,1 16,7 19,6 
Πινβαθία 14,3 14,0 14,6 22,1 18,2 26,2 
Πινβελία 24,6 19,4 30,1 34,8 26,4 44,0 
Πνπεδία 37,6 33,3 42,2 45,8 39,7 52,1 
Ρζερία 13,0 13,1 13,0 20,4 18,6 22,3 
Φηιαλδία 43,7 35,4 52,1 45,7 37,7 54,0 

Πεγή: Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&
pcode=t2020_41 

 

Ρα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ελφο άιινπ ελδηα-

θέξνληνο δείθηε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 6. Αθνξνχλ ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ 

25-64 εηψλ πνπ ζπκκεηείρε ζε εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε ην δηάζηεκα 

πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Ζ εθπαίδεπζε 

θαη ε θαηάξηηζε δελ αθνξνχλ απαξαίηεηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά πεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε θαηάξ-

ηηζε ζηνλ ππνινγηζκφ απηνχ ηνπ δείθηε. Ν ζηφρνο πνπ έρεη ηεζεί γηα 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο «Δπξψπεο 2020» 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 15%. Πηελ Διιάδα ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζε 1,9% 

ην 2005 θαη 3% ην 2010. Ν θνηλνηηθφο κέζνο φξνο ήηαλ 9,6% ην 2005 

θαη 9,1% ην 2010. Ζ Διιάδα έρεη ηε ρακειφηεξε επίδνζε ζε απηφ ηνλ 

δείθηε ην 2005 ζπγθξηηηθά κε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ κε εμαίξεζε ηε 

Βνπιγαξία θαη ηε Ονπκαλία. Ρν 2010 νη κφλεο ρψξεο πνπ έρνπλ ρα-

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_41
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_41
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κειφηεξε επίδνζε απφ ηελ Διιάδα είλαη ε Βνπιγαξία, ε Νπγγαξία, ε 

Ονπκαλία θαη ε Πινβαθία.  

Πίλαθαο 6: Ξνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ 25-64 εηψλ πνπ ζπκκεηέρεη ζε εθπαίδεπζε ή 
θαηάξηηζε (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη θαηαξηίζεηο πνπ δελ αθνξνχλ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, 
ζηνηρεία απφ ΔΔΓ) 

 2005 2010 

 ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο 

EU-27 9,6 8,8 10,4 9,1 8,3 10,0 
Απζηξία 12,9 12,3 13,5 13,7 12,7 14,7 
Βέιγην 8,3 8,2 8,5 7,2 7,0 7,4 
Βνπιγαξία 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,3 
Γαιιία 5,9 5,6 6,1 5,0 4,6 5,4 
Γεξκαλία 7,7 8,0 7,4 7,7 7,7 7,6 
Γαλία 27,4 23,6 31,2 32,8 26,3 39,3 
Διιάδα 1,9 1,9 1,8 3,0 3,1 2,9 
Δζζνλία 5,9 4,3 7,3 10,9 8,6 13,0 
Ζλ. Βαζίιεην 27,6 23,1 32,0 19,4 16,4 22,4 
Ηξιαλδία 7,4 6,2 8,6 6,7 6,3 7,2 
Ηζπαλία 10,5 9,7 11,4 10,8 10,0 11,6 
Ηηαιία 5,8 5,4 6,2 6,2 5,9 6,5 
Θχπξνο 5,9 5,4 6,3 7,7 7,5 7,9 
Ιεηηνλία 7,9 5,0 10,6 5,0 3,4 6,5 
Ιηζνπαλία 6,0 4,2 7,7 4,0 3,2 4,8 
Ινπμ/ξγν 8,5 8,5 8,5 13,4 12,8 14,0 
Κάιηα 5,3 6,1 4,5 6,2 6,0 6,4 
Νιιαλδία 15,9 15,6 16,1 16,5 15,9 17,1 
Νπγγαξία 3,9 3,2 4,6 2,8 2,6 2,9 
Ξνισλία 4,9 4,3 5,4 5,3 4,8 5,9 
Ξνξηνγαιία 4,1 4,0 4,2 5,8 5,8 5,7 
Ονπκαλία 1,6 1,5 1,6 1,3 1,2 1,4 
Πινβαθία 4,6 4,3 5,0 2,8 2,2 3,3 
Πινβελία 15,3 13,6 17,2 16,2 14,1 18,3 
Πνπεδία 17,4 13,0 21,9 24,5 18,0 31,1 
Ρζερία 5,6 5,2 5,9 7,5 7,3 7,7 
Φηιαλδία 22,5 19,0 26,1 23,0 18,9 27,1 

Πεγή: Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&
pcode=tsiem080 

 

Ππλνςίδνληαο ηα ζηνηρεία γηα ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζηελ Διιάδα, 

φζνλ αθνξά ην πνζνζηφ αηφκσλ πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ην ιχθεην, 

ηα ζηνηρεία είλαη κελ ηθαλνπνηεηηθά, αιιά αλαθνξηθά κε ην πνζνζηφ 

αηφκσλ κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο 

δηα βίνπ κάζεζεο ε θαηάζηαζε είλαη κάιινλ απνγνεηεπηηθή. Ρα 

ζηνηρεία απηά πνπ παξαζέζακε δελ παξέρνπλ βέβαηα κηα πιήξε εη-

θφλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ζηελ Διιάδα, αιιά απιψο θάπνη-

νπο ελδεηθηηθνχο δείθηεο πνπ απνηππψλνπλ ζε πνζνηηθφ επίπεδν νξη-

ζκέλα κεγέζε.  

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsiem080
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsiem080
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1.5 πκκεηνρή ζην εξγαηηθό δπλακηθό 

Ρν εξγαηηθφ δπλακηθφ ή ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο απνηειεί-

ηαη απφ ηνπο απαζρνινχκελνπο θαη ηνπο αλέξγνπο, απφ εθείλνπο δε-

ιαδή πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ αγνξά εξγαζίαο είηε σο εξγαδφ-

κελνη είηε σο αλαδεηνχληεο εξγαζία. Πηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ εηζάγνληαη φξηα (θαηψηεξα ή/θαη αλψηεξα πνπ πξνζδην-

ξίδνπλ ηελ εξγάζηκε ειηθία). Ρν κέγεζνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ ειηθηαθή ηνπ 

δηάξζξσζε θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ρν 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο επεξεάδεηαη απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδη-

νξίδνπλ ηα άηνκα (π.ρ. θχιν, εθπαίδεπζε), απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ αγνξά εξγαζίαο (π.ρ. κηζζνί, εξγαζηαθέο ζπλζή-

θεο), θαζψο θαη απφ επηθξαηνχληα θνηλσληθά πξφηππα αλαθνξηθά κε 

θνηλσληθνχο ξφινπο (π.ρ. θαηακεξηζκφο εξγαζίαο ζηελ νηθνγέλεηα). 

Ρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα δεκνγξαθηθά κεγέ-

ζε θπξίσο ιφγσ ηεο ζηελήο εμάξηεζήο ηνπ απφ άιια δεκνγξαθηθά 

κεγέζε. Απνηειεί βεβαίσο θαη ζεκαληηθφ κέγεζνο γηα ηελ αγνξά εξ-

γαζίαο θαζψο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα δχν θχξηα κεγέζε ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο: ην θνκκάηη ηεο απαζρφιεζεο θαη ην θνκκάηη ηεο αλεξγίαο.  

Ζ ειηθία θαη ην θχιν είλαη απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο πξνζδηνξηζηη-

θνχο παξάγνληεο ηεο ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ν νξηζκφο 

θαηψηεξνπ νξίνπ ζηελ εξγαζηαθή ειηθία απνθιείεη (ηππηθά ηνπιάρη-

ζηνλ) απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηα άηνκα θάησ ησλ 15 εηψλ. Κεηά 

ηα 65 έηε ηα πεξηζζφηεξα άηνκα ζπληαμηνδνηνχληαη θαη ζπλεπψο δελ 

αλήθνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Δπίζεο νη ζπνπδαζηέο θαη νη θνηηε-

ηέο πνπ δελ εξγάδνληαη παξάιιεια (ζπρλφ θαηλφκελν ζηελ Διιάδα 

αιιά φρη ζε θάπνηεο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο) δελ αλήθνπλ ζην εξγα-

ηηθφ δπλακηθφ. Δπνκέλσο ζηα κεζαία ειηθηαθά ζηξψκαηα δηαπηζηψ-

λνληαη ηα πςειφηεξα πνζνζηά ελεξγνπνίεζεο. Ιφγσ ηνπ θνηλσληθνχ 

θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο κεηαμχ ησλ θχισλ, νη άλδξεο ραξαθηεξίδν-

ληαη απφ πςειφηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο.  
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Πίλαθαο 7: Ξνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ: 2005-2010 

 2005 2010 

 ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο 

EU-27 69,7 70,2 70,4 70,8 70,9 71,0 
Απζηξία 72,4 73,7 74,7 75,0 75,3 75,1 
Βέιγην 66,7 66,5 67,1 67,1 66,9 67,7 
Βνπιγαξία 62,1 64,5 66,3 67,8 67,2 66,5 
Γαιιία 69,9 69,8 69,9 70,0 70,5 70,5 
Γεξκαλία 73,8 74,9 75,6 75,9 76,3 76,6 
Γαλία 79,8 80,6 80,2 80,7 80,7 79,5 
Διιάδα 66,8 67,0 67,0 67,1 67,8 68,2 
Δζζνλία 70,1 72,4 72,9 74,0 74,0 73,8 
Ζλ. Βαζίιεην 75,4 75,7 75,5 75,8 75,7 75,5 
Ηξιαλδία 70,8 71,9 72,5 72,0 70,2 69,5 
Ηζπαλία 69,7 70,8 71,6 72,6 73,0 73,4 
Ηηαιία 62,5 62,7 62,5 63,0 62,4 62,2 
Θχπξνο 72,4 73,0 73,9 73,6 74,0 74,4 
Ιεηηνλία 69,6 71,3 72,8 74,4 73,9 73,2 
Ιηζνπαλία 68,4 67,4 67,9 68,4 69,8 70,5 
Ινπμ/ξγν 66,6 66,7 66,9 66,8 68,7 68,2 
Κάιηα 58,1 57,6 58,4 58,9 59,1 60,3 
Νιιαλδία 76,9 77,4 78,5 79,3 79,7 78,2 
Νπγγαξία 61,3 62,0 61,9 61,5 61,6 62,4 
Ξνισλία 64,4 63,4 63,2 63,8 64,7 65,6 
Ξνξηνγαιία 73,4 73,9 74,1 74,2 73,7 74,0 
Ονπκαλία 62,3 63,6 63,0 62,9 63,1 63,6 
Πινβαθία 68,9 68,6 68,3 68,8 68,4 68,7 
Πινβελία 70,7 70,9 71,3 71,8 71,8 71,5 
Πνπεδία 78,7 78,8 79,1 79,3 78,9 79,5 
Ρζερία 70,4 70,3 69,9 69,7 70,1 70,2 
Φηιαλδία 74,7 75,2 75,6 76,0 75,0 74,5 

Πεγή: Eurostat 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_act_a&lang=en 

 

Πηνλ Ξίλαθα 7 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ γηα ηα έηε 2005-2010. Γηαρξνληθά δελ 

παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο γηα 

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο. Ξαξαηεξνχληαη φκσο πνιχ ζεκαληηθέο δηα-

θνξέο ζηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ. Ρν 2010 ην 

κέζν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ ΔΔ-27 είλαη 71%, ην θαηψηεξν 60,3% 

(Κάιηα) θαη ην πςειφηεξν 79,5% (Γαλία θαη Πνπεδία). Νη δηαθνξν-

πνηήζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ είλαη αθφκα εληνλφηεξεο αλ ζπ-

γθξίλνπκε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαηά θχιν, θαζψο ζε νξηζκέλεο 

ρψξεο – κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα – παξνπζηάδνληαη ζεκα-

ληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ δείθηε απηφ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαη-

θψλ, παξφιν πνπ ζε άιιεο ρψξεο ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο δελ δηαθέ-

ξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (π.ρ. ζηηο Πθαλδηλαβη-

θέο ρψξεο). Σαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ην 2010 ζηε Κάιηα πνπ αλέξρεηαη ζε 

42,3% θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηε Πνπεδία πνπ 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_act_a&lang=en
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ηελ ίδηα ρξνληά αλέξρεηαη ζε 76,7%. Πην Γξάθεκα 3 απεηθνλίδνληαη 

ηα ζπλνιηθά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ ην 2010 

θαηά θζίλνπζα ζεηξά. 

Γξάθεκα 3: Ξνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ην 2010 

 

Ζ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά ρακειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο 

ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ νθείινληαη ζηα ρακειά πνζνζηά ζπκκε-

ηνρήο ησλ γπλαηθψλ, ζηα ρακειά πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ θνηηε-

ηψλ θαη ζηε ζρεηηθά ρακειή ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο εηδηθά γηα νξη-

ζκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Ξίλαθα 8 θαη ην 

Γξάθεκα 4, δηαρξνληθά ηα ζπλνιηθά πνζνζηά ζπκκεηνρήο αθνινπ-

ζνχλ απμεηηθή ηάζε. Ζ ηάζε απηή νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ πνζν-

ζηψλ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ πνπ ην 1998 ήηαλ 49,4% θαη ην 2011 

επηά πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειφηεξν. Ζ πςειφηεξε εθπαίδεπζε 

ζηελ Διιάδα ζπλδέεηαη κε πςειφηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο, εηδηθά 

γηα ηηο γπλαίθεο. Νη κεηαλάζηεο ραξαθηεξίδνληαη ελ γέλεη απφ πςε-

ιφηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο (ιφγσ θαη ηεο λεφηεξεο κέζεο ειηθίαο 



 Τα Δεδομένα ηης Αγοράς Εργαζίας ΔΙΔΑΓ – ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΔ 5/2012  

 

29 
 

ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηνπο γεγελείο), ελψ ε χπαξμε πξνβιήκαηνο πγεί-

αο θαη ε ζνβαξφηεηα απηνχ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πηζαλφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.16 

Πίλαθαο 8: Ππκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ 15-64 εηψλ ζην εξγαηηθνχ δπλακηθφ 
θαηά θχιν: 1998-2011 (δ΄ηξίκελν) 

ΔΣΟ ΤΝΟΛΟ ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ 

1998 63,3 77,6 49,3 
1999 63,7 77,4 50,2 
2000 63,7 77,3 50,4 
2001 63,1 77,4 49,1 
2002 64,6 77,9 51,4 
2003 65,4 78,3 52,6 
2004 66,6 79,0 54,3 
2005 66,9 79,1 54,7 
2006 66,9 79,0 54,9 
2007 66,9 79,1 54,8 
2008 67,1 78,9 55,4 
2009 67,9 79,0 56,6 
2010 68,1 78,5 57,7 
2011 67,7 77,2 58,0 

Πεγή: Eurostat 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_act_q&lang=en 

 

Γξάθεκα 4: Ππκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ 15-64 εηψλ ζην εξγαηηθνχ δπλακηθφ θαηά θχιν: 
1998-2011 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

2.1 Όγθνο ΑΔΠ 

Ρν ΑΔΞ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξε-

ζηψλ πνπ παξάγνληαη ζε κηα νηθνλνκία ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

                                                   
16  Kanellopoulos (2011). 
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ζηηγκή. Γηα λα ζπγθξηζεί ην ΑΔΞ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφ-

δνπο είλαη αλαγθαίν λα αθαηξεζεί ε επίδξαζε ησλ ηηκψλ. Πηελ πεξί-

πησζε απηή κεηξνχκε ην ΑΔΞ ζε ζηαζεξέο ηηκέο επηιέγνληαο κία 

ρξνληά σο ηε ρξνληά βάζεο. Αθαηξψληαο ηελ επίδξαζε ησλ ηηκψλ, ην 

ΑΔΞ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο απεηθνλίδεη κφλν κεηαβνιέο ζηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πε-

ξηφδνπο. Όηαλ ην δεηνχκελν είλαη ε ζχγθξηζε ηνπ φγθνπ νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ, ηφηε είλαη αλαγθαία ε 

κεηαηξνπή ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζε κνλάδεο αγνξα-

ζηηθήο δχλακεο εηδάιισο νη ζπγθξίζεηο κπνξεί λα είλαη παξαπιαλε-

ηηθέο17. Αληηζέησο, ε δηαρξνληθή ζχγθξηζε ηνπ πνζνζηνχ κεηαβνιήο 

ηνπ ΑΔΞ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θξάηνο είλαη πξνηηκφηεξν λα βαζίδε-

ηαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ θξάηνπο απηνχ.  

Πίλαθαο 9: Ξνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΞ ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ: 2000-2013 (σο πξνο ην πξνεγνχκελν έηνο, 
πξνβιέςεηο γηα 2012, 2013) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU-27 3,9 2,2 1,3 1,4 2,5 2 3,3 3,2 0,3 -4,3 2 1,5 0 1,5 
Απζηξία 3,7 0,9 1,7 0,9 2,6 2,4 3,7 3,7 1,4 -3,8 2,3 3,1 0,7 1,9 
Βέιγην 3,7 0,8 1,4 0,8 3,3 1,7 2,7 2,9 1 -2,8 2,3 1,9 -0,1 1,5 
Βνπιγαξία 5,7 4,2 4,7 5,5 6,7 6,4 6,5 6,4 6,2 -5,5 0,4 1,7 1,4 3 
Γαιιία 3,7 1,8 0,9 0,9 2,5 1,8 2,5 2,3 -0,1 -2,7 1,5 1,7 0,4 1,4 
Γεξκαλία 3,1 1,5 0 -0,4 1,2 0,7 3,7 3,3 1,1 -5,1 3,7 3 0,6 1,5 
Γαλία 3,5 0,7 0,5 0,4 2,3 2,4 3,4 1,6 -0,8 -5,8 1,3 1 1,1 1,7 
Διιάδα 3,5 4,2 3,4 5,9 4,4 2,3 5,5 3 -0,2 -3,3 -3,5 -6,9 -4,4 0,7 
Δζζνλία 14 6,3 6,6 7,8 6,3 8,9 10,1 7,5 -3,7 -14,3 2,3 7,6 1,2 4 
Ζλ. Βαζίιεην 4,5 3,2 2,7 3,5 3 2,1 2,6 3,5 -1,1 -4,4 2,1 0,8 0,6 1,5 
Ηξιαλδία 9,3 4,8 5,9 4,2 4,5 5,3 5,3 5,2 -3 -7 -0,4 0,9 0,5 2,3 
Ηζπαλία 5 3,7 2,7 3,1 3,3 3,6 4,1 3,5 0,9 -3,7 -0,1 0,7 -1 1,4 
Ηηαιία 3,7 1,9 0,5 0 1,7 0,9 2,2 1,7 -1,2 -5,5 1,8 0,4 -1,3 0,7 
Θχπξνο 5 4 2,1 1,9 4,2 3,9 4,1 5,1 3,6 -1,9 1,1 0,5 -0,5 1,8 
Ιεηηνλία 6,1 7,3 7,2 7,6 8,9 10,1 11,2 9,6 -3,3 -17,7 -0,3 5,5 2,1 4 
Ιηζνπαλία 12,3 6,7 6,8 10,3 7,4 7,8 7,8 9,8 2,9 -14,8 1,4 5,9 2,3 3,8 
Ινπμ/ξγν 8,4 2,5 4,1 1,5 4,4 5,4 5 6,6 0,8 -5,3 2,7 1,1 0,7 2,3 
Κάιηα : -1,5 2,8 0,1 -0,5 3,7 2,9 4,3 4,1 -2,7 2,3 2,1 1 2 
Νιιαλδία 3,9 1,9 0,1 0,3 2,2 2 3,4 3,9 1,8 -3,5 1,7 1,2 -0,9 1,3 
Νπγγαξία 4,2 3,7 4,5 3,9 4,8 4 3,9 0,1 0,9 -6,8 1,3 1,7 -0,1 1,4 
Ξνισλία 4,3 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,8 5,1 1,6 3,9 4,3 2,5 2,8 
Ξνξηνγαιία 3,9 2 0,8 -0,9 1,6 0,8 1,4 2,4 0 -2,9 1,4 -1,6 -3,3 1,1 
Ονπκαλία 2,4 5,7 5,1 5,2 8,5 4,2 7,9 6,3 7,3 -6,6 -1,6 2,5 1,6 3,4 
Πινβαθία 1,4 3,5 4,6 4,8 5,1 6,7 8,3 10,5 5,8 -4,9 4,2 3,3 1,2 2,9 
Πινβελία 4,3 2,9 3,8 2,9 4,4 4 5,8 6,9 3,6 -8 1,4 -0,2 -0,1 1,5 
Πνπεδία 4,5 1,3 2,5 2,3 4,2 3,2 4,3 3,3 -0,6 -5 6,1 3,9 0,7 2,1 
Ρζερία 4,2 3,1 2,1 3,8 4,7 6,8 7 5,7 3,1 -4,7 2,7 1,7 0 1,7 
Φηιαλδία 5,3 2,3 1,8 2 4,1 2,9 4,4 5,3 0,3 -8,4 3,7 2,9 0,8 1,7 

Πεγή: Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/download.do;jsessionid=9ea7d07e30e594959b7e0aea4300831ce821e8440a51.e34OaN8Pc3m
Mc40Lc3aMaNyTax8Re0?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020 

 

Πηνλ Ξίλαθα 9 παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ κε-

ηαβνιήο ηνπ ΑΔΞ απφ ην 2000 κέρξη ην 2013 γηα ηα θξάηε κέιε ηεο 

                                                   
17  OECD (2011).  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/download.do;jsessionid=9ea7d07e30e594959b7e0aea4300831ce821e8440a51.e34OaN8Pc3mMc40Lc3aMaNyTax8Re0?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/download.do;jsessionid=9ea7d07e30e594959b7e0aea4300831ce821e8440a51.e34OaN8Pc3mMc40Lc3aMaNyTax8Re0?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020
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ΔΔ. Γηα ηα έηε 2012 θαη 2013 ηα ζρεηηθά ζηνηρεία βαζίδνληαη ζε πξν-

βιέςεηο ηεο Eurostat. Ν πίλαθαο απηφο πξνζθέξεηαη θαηά θχξην ιφγν 

γηα δηαρξνληθέο ζπγθξίζεηο ζηηο επηκέξνπο ρψξεο. Νη επηπηψζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη εκθαλείο ζε φια ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ αι-

ιά ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ. Όιεο νη ρψξεο, κε εμαίξεζε ηε Ονπκαλία, 

παξνπζηάδνπλ κεησκέλν ξπζκφ αλάπηπμεο ην 2008. Πε 9 ρψξεο ν 

ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΞ ην 2008 είλαη αξλεηηθφο. Ρν 2009 ζε 26 

απφ ηηο 27 ρψξεο ν ξπζκφο κεηαβνιήο είλαη αξλεηηθφο, θαζψο ε κφλε 

εμαίξεζε είλαη ε Ξνισλία πνπ εκθαλίδεη ξπζκφ αλάπηπμεο 1,6%. Ζ 

θαηάζηαζε αληηζηξέθεηαη ην 2010, θαζψο ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ 

ΑΔΞ γίλεηαη ζεηηθφο ζε φιεο ηηο ρψξεο κε εμαίξεζε ηελ Ηξιαλδία (-

0,4%), ηελ Διιάδα (-3,5%), ηελ Ηζπαλία (-0,1%), ηε Ιεηηνλία (-0,3%) 

θαη ηε Ονπκαλία (-1,6%). Ρν 2011 ν ξπζκφο κεηαβνιήο είλαη αξλεηη-

θφο γηα ηξεηο ρψξεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα. Πχκθσλα κε 

ηηο πξνβιέςεηο γηα ην 2012 επηά ρψξεο ζα αληηκεησπίδνπλ αξλεηηθφ 

ξπζκφ κεηαβνιήο. Κεηαμχ απηψλ αλακέλεηαη λα είλαη θαη ε Διιάδα. 

Γηα ην 2013 ε Eurostat πξνβιέπεη ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο γηα 

φια ηα θξάηε – κέιε ηεο ΔΔ.  Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε αλαθνξηθά 

κε ηηο πξνβιέςεηο απηέο γηα ηελ Διιάδα φηη ε πξνβιεπφκελε αλά-

θακςε (0,7%) κπνξεί λα κελ επηηεπρζεί αλ δελ επζηαζνχλ θάπνηεο 

απφ ηηο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε.  

Γξάθεκα 5: Ξνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΞ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ΔΔ: 
2000-2013 (σο πξνο ην πξνεγνχκελν έηνο, πξνβιέςεηο γηα 2012, 2013) 

 

Πην Γξάθεκα 5 απεηθνλίδνληαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΞ ζηελ 

ΔΔ-27 θαη ζηελ Διιάδα. Όπσο θαίλεηαη ηφζν απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πί-
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λαθα φζν θαη απφ ην γξάθεκα, ε Διιάδα θαη ε ΔΔ αλακέλεηαη λα 

βξεζνχλ ζε νξηαθά ζεηηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο ην 2013. Απηφ βέβαηα ην 

απνηέιεζκα δελ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί σο ζεκείν ζχγθιηζεο ηεο ει-

ιεληθήο θαη ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο, θαζψο ην πιήγκα πνπ ζα έ-

ρεη ππνζηεί κέρξη ηφηε ε ειιεληθή νηθνλνκία δελ ζπγθξίλεηαη κε ην 

πιήγκα πνπ έρεη δερηεί ε επξσπατθή νηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο.  

Πίλαθαο 10: Ξνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΞ 
ζηελ Διιάδα: 2006-2011 (σο πξνο ην αληίζηνηρν ηξίκελν 
ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο) 

Έηνο 
ηξίκελν 

Ρπζκόο 
κεηαβνιήο 

Έηνο 
ηξίκελν 

Ρπζκόο 
κεηαβνιήο 

2006 I 4,4 2009 I -4,4 
2006 II 7,4 2009 II -4,4 
2006 III 3,9 2009 III -3,5 
2006 IV 6,5 2009 IV -0,8 
2007 I 5,2 2010  I 0,4 
2007 II 3,0 2010  II -0,7 
2007 III 3,7 2010  III -4,6 
2007 IV 0,4 2010  IV -8,6 
2008 I 0,2 2011  I -8,0 
2008 II 0,5 2011  II -7,3 
2008 III 0,0 2011  III -5,0 
2008 IV -1,3 2011  IV -7,5 

Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, Ρξηκεληαίνη εζληθνί ινγαξηαζκνί 

 

Πηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε θάπσο πην αλαιπηηθά ηνπο ξπζκνχο κε-

ηαβνιήο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΞ γηα ηελ Διιάδα. Πηνλ Ξίλαθα 10 θαη 

ζην Γξάθεκα 6 παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ΑΔΞ ζηε 

ρψξα καο αλά ηξίκελν απφ ηελ αξρή ηνπ 2006 κέρξη ην ηέινο ηνπ 

2011. Νη κεηαβνιέο παξνπζηάδνληαη ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

ηξίκελν. Απφ ηα ζηνηρεία απηά θαίλεηαη φηη κέρξη θαη ην ηξίην ηξίκε-

λν ηνπ 2007 ε ρψξα καο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςεινχο ξπζκνχο νηθν-

λνκηθήο αλάπηπμεο. Απφ ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2007 κέρξη θαη ην 

ηξίην ηξίκελν ηνπ 2008 νη ξπζκνί νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη θνληά 

ζην κεδέλ. Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αξλεηηθνί ξπζκνί κεηαβν-

ιήο ηνπ ΑΔΞ ζε θάζε ηξίκελν κε εμαίξεζε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 

2010 πνπ παξνπζηάδεη νξηαθά ζεηηθή κεηαβνιή (0,4%). Νη ρεηξφηεξεο 

κεηαβνιέο θαηαγξάθνληαη γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2010 (-8,6%), 

θαη γηα ηα ηέζζεξα ηξίκελα ηνπ 2011 (-8%, -7,3%, -5% θαη -7,5%). 

Φαίλεηαη ζπλεπψο φηη ε θξίζε «βαζαίλεη» πξνο ην ηέινο ηνπ 2010 θαη 

ζπλερίδεηαη ζε πνιχ αξλεηηθά επίπεδα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2011.  
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Γξάθεκα 6: Ξνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΞ ζηελ Διιάδα: 2006-2011 (σο 
πξνο ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο) 

 

2.2 Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

Όπσο ζεκεηψζεθε ζηελ εηζαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ, ε δηεξεχλεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ κεηαμχ θξαηψλ είλαη αλαγθαίν λα πξαγκα-

ηνπνηείηαη ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο γηα λα είλαη πεξηζζφηε-

ξν ζπγθξίζηκα ηα κεγέζε πνπ εμεηάδνπκε. Ζ κεηαηξνπή ηνπ ΑΔΞ ζε 

κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο απνκαθξχλεη απφ ην ΑΔΞ ηελ επί-

δξαζε ησλ ηηκψλ, ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη άιισλ δπζρε-

ξεηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζχγθξηζε απνπιεζσξηζκέλσλ κε-

γεζψλ ΑΔΞ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ. Αζθαιψο ν φγθνο ηνπ ΑΔΞ θάζε 

ρψξαο επεξεάδεηαη θαη απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο απηήο. Ππλεπψο 

έλαο ηξφπνο λα αθαηξεζεί ε επίδξαζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ 

ζηηο ζπγθξίζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ 

είλαη ε ζχγθξηζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ. Πηελ παξνχζα ελφηεηα ε-

μεηάδνπκε ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο Διιάδαο θαη ηεο ΔΔ ζε κν-

λάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο αλά θάηνηθν. 
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Πίλαθαο 11: Θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, 2005-2010 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EU-27 21.700 22.500 23.700 25.000 25.000 23.500 24.400 
Απζηξία 27.700 28.200 29.800 30.900 31.100 29.300 30.800 
Βέιγην 26.300 27.000 27.900 28.900 28.900 27.700 29.000 
Βνπιγαξία 7.500 8.200 9.000 10.000 10.900 10.300 10.700 
Γαιιία 23.700 24.700 25.600 26.900 26.700 25.400 26.300 
Γεξκαλία 25.000 26.000 27.300 28.900 29.000 27.200 28.800 
Γαλία 27.200 27.800 29.300 30.600 31.100 28.900 31.000 
Διιάδα 20.300 20.400 21.800 22.500 23.100 22.100 21.900 
Δζζνλία 12.400 13.800 15.600 17.500 17.300 14.900 15.700 
Ζλ. Βαζίιεην 26.800 27.400 28.500 29.000 28.100 26.000 27.400 
Ηξιαλδία 31.000 32.600 34.600 36.900 33.300 30.000 31.100 
Ηζπαλία 21.900 22.900 24.800 26.200 25.900 24.200 24.500 
Ηηαιία 23.200 23.700 24.700 26.000 26.100 24.300 24.600 
Θχπξνο 19.300 20.300 21.400 23.100 24.700 23.500 24.200 
Ιεηηνλία 9.900 10.800 12.200 13.900 14.100 12.000 13.000 
Ιηζνπαλία 11.000 11.900 13.100 14.800 15.400 12.800 14.000 
Ινπμ/ξγν 54.700 57.200 64.000 68.600 69.700 62.500 66.300 
Κάιηα 16.800 17.600 18.000 19.000 19.700 19.300 20.100 
Νιιαλδία 28.000 29.400 31.000 33.100 33.600 31.000 32.500 
Νπγγαξία 13.600 14.200 14.900 15.400 16.000 15.200 15.800 
Ξνισλία 11.000 11.500 12.300 13.600 14.100 14.300 15.300 
Ξνξηνγαιία 16.700 17.900 18.700 19.600 19.500 18.800 19.600 
Ονπκαλία 7.400 7.900 9.100 10.400 11.700 11.000 11.400 
Πινβαθία 12.300 13.500 15.000 16.900 18.100 17.000 17.900 
Πινβελία 18.800 19.600 20.700 22.100 22.700 20.500 20.700 
Πνπεδία 27.400 27.400 29.100 31.200 31.000 28.100 30.300 
Ρζερία 16.900 17.800 18.900 20.700 20.200 19.300 19.400 
Φηιαλδία 25.200 25.700 27.000 29.400 29.800 26.900 28.100 

Πεγή: Eurostat 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do 

 

Πηνλ Ξίλαθα 11 παξνπζηάδεηαη ην θαηά θεθαιή ΑΔΞ ζηα θξάηε ηεο 

ΔΔ απφ ην 2004 κέρξη ην 2010. Πην Γξάθεκα 7 απεηθνλίδεηαη ην θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΞ γηα ηα ηξία ηειεπηαία έηε γηα ηα νπνία ππάξρνπλ δηα-

ζέζηκα ζηνηρεία θαη ζην Γξάθεκα 8 θαηαηάζζνληαη ηα θξάηε ζχκ-

θσλα κε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ ην έηνο 2010. Απφ ηα ζηνηρεία απηά 

θαίλνληαη νη κεγάιεο δηαθνξέο ζην επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Ρν Ινπμεκβνχξγν απνιακβάλεη επίπεδα νηθνλν-

κηθήο επεκεξίαο πνπ είλαη εμαηξεηηθά αλψηεξα ησλ ππνινίπσλ θξα-

ηψλ. Ρν 2010 13 ρψξεο έρνπλ πςειφηεξν θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ απφ ηνλ 

κέζν θνηλνηηθφ θαη 14 ρψξεο έρνπλ ρακειφηεξν θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ 

ηνπ κέζνπ φξνπ. Θάησ ηνπ κέζνπ θνηλνηηθνχ φξνπ θαηαηάζζνληαη 

φια ηα λέα κέιε ηεο ΔΔ θαη δχν αθφκα ρψξεο, ε Διιάδα θαη ε Ξνξην-

γαιία. Ζ θαηάηαμε απηή δελ δηαθνξνπνηείηαη νπζηαζηηθά πξηλ θαη 

κεηά ηελ θξίζε. Δθηφο απφ ην Ινπμεκβνχξγν, νη ρψξεο κε ηα πςειφ-

ηεξα πνζνζηά είλαη ε Νιιαλδία, ε Ηξιαλδία θαη ε Γαλία, ελψ νη ρψ-

ξεο κε ηηο ρεηξφηεξεο επηδφζεηο είλαη ε Βνπιγαξία θαη ε Ονπκαλία.  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do
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Γξάθεκα 7: Θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ: 2008-2010 

 

Γξάθεκα 8: Θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ην 2010 

 

Πην Γξάθεκα 9 απεηθνλίδεηαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ εθθξαζκέλν σο 

πνζνζηφ ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ επηιεγκέλσλ ρσξψλ. Απφ ηα 

ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα εμαρζνχλ νξηζκέλα ελδηαθέξνληαη ζπκπε-
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ξάζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, παξφηη ε Ηξιαλδία δέρηεθε ηζρπξφ πιήγ-

κα απφ ηελ θξίζε, δηαηήξεζε ηελ επλντθφηεξε ζέζε ηεο έλαληη ηεο 

Γεξκαλίαο. Ρν Ζλσκέλν Βαζίιεην πνπ βξηζθφηαλ ζε θαιχηεξε ζέζε 

απφ ηε Γεξκαλία ην 2004 βξέζεθε ζε ρεηξφηεξε ζέζε ζπγθξηηηθά κε 

ηε Γεξκαλία κεηά ηελ θξίζε. Ζ Ξνξηνγαιία ζε φξνπο θαηά θεθαιήλ 

αγνξαζηηθήο δχλακεο δελ θαίλεηαη λα έρεη πιεγεί, αλ θαη παξακέλεη 

ζε επίπεδα θάησ ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ.  

Γξάθεκα 9: Θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ ζε επηιεγκέλεο ρψξεο ηεο ΔΔ ζε Κνλάδεο Αγνξαζηηθήο 
Γχλακεο 

 

 

Ρν ΑΔΞ είλαη έλα κέγεζνο πνπ απεηθνλίδεη ηε καθξννηθνλνκηθή δξα-

ζηεξηφηεηα. Ξαξφηη δηαηππψλνληαη θάπνηεο ακθηζβεηήζεηο αλαθν-

ξηθά κε ην θαηά πφζν ην κέγεζνο απηφ απεηθνλίδεη πιήξσο ηε καθξν-

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε κηα νηθνλνκία θαζφηη δελ πεξηιακβά-

λεηαη ε παξανηθνλνκία ζε απηφ, δελ παχεη λα απνηειεί ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν κέηξεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αλ θαη α-

πνηειεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο κέηξεζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλά-

πηπμεο, δελ απνηειεί αληίζηνηρα έλα ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο κέηξε-

ζεο ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ, κνινλφηη νξηζκέλεο θν-

ξέο ρξεζηκνπνηείηαη σο ππνθαηάζηαην κέγεζνο κέηξεζεο απηψλ ησλ 

ελλνηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ δελ καο δίλεη πιε-
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ξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αληζφηεηα θαη ηε δηαλνκή ηνπ πινχηνπ 

ζε κηα νηθνλνκία. Άιινη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο 

θαη απεηθνλίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ζε κηα ρψξα ζε δηάθνξνπο ηνκείο, 

φπσο ην ξίζθν θηψρεηαο, ε εθπαίδεπζε, ε πγεία, ν πνιηηηζκφο, ην πε-

ξηβάιινλ θ.ιπ., είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξψλνπλ αλαιχζεηο εζηη-

αζκέλεο ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε γηα κηα πην πιήξε εηθφλα ηεο νηθν-

λνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο θαη ησλ δηαρξνληθψλ 

εμειίμεσλ απηήο.18 

3. ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ 

3.1 Πνζνζηό απαζρόιεζεο 

Ρν πνζνζηφ απαζρφιεζεο νξίδεηαη σο ην πνζνζηφ ησλ απαζρνινπ-

κέλσλ 15-64 εηψλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ίδηαο ειηθηαθήο 

νκάδαο. Ρν πνζνζηφ απαζρφιεζεο επεξεάδεηαη ηφζν απφ ραξαθηε-

ξηζηηθά ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο (π.ρ. χπαξμε θελψλ 

ζέζεσλ, κηζζνί, εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θ.ιπ.) φζν θαη απφ αηνκηθά ρα-

ξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθία, εθπαίδεπζε, εζληθφηεηα θ.ιπ.).  

Πίλαθαο 12: Ξνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Διιάδα, 15-64 εηψλ 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ΔΔ -27 - ζχλνιν 62,6 62,4 62,6 63,0 63,4 64,4 65,3 65,8 64,5 64,1 

ΔΔ - άλδξεο 70,9 70,4 70,3 70,4 70,8 71,6 72,5 72,7 70,7 70,1 

ΔΔ - γπλαίθεο 54,3 54,4 54,9 55,5 56,1 57,2 58,2 58,9 58,4 58,2 

Διιάδα - ζχλνιν 56,3 57,5 58,7 59,4 60,1 61,0 61,4 61,9 61,2 59,6 

Διιάδα - άλδξεο 71,4 72,2 73,4 73,7 74,2 74,6 74,9 75,0 73,5 70,9 

Διιάδα - γπλαίθεο 41,5 42,9 44,3 45,2 46,1 47,4 47,9 48,7 48,9 48,1 

Πεγή: Eurostat 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_emp_a&lang=en 

 

Πην ζχλνιν ηεο ΔΔ-27 ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο αθνινπζνχζε αλνδη-

θή πνξεία απφ ην 2001 θαη κεηά, ε νπνία αλαθφπεθε ην 2009 ιφγσ 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ρν 2001 ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ήηαλ 

62,6%, ην 2008 65,8%, αιιά ην 2010 είρε κεησζεί ζην 64,1%. Νη δηα-

θνξέο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ είλαη πνιχ κεγάιεο, εηδηθά ζε ν-

                                                   
18  Ζ άπνςε απηή απεηθνλίδεηαη θαη ζηα έγγξαθα ηεο ΔΔ. Βι. γηα παξά-

δεηγκα: European Commission (2009). Γηα κηα εκπεξηζηαησκέλε κειέηε 
ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε ρξήζε ηνπ ΑΔΞ ζηε κέηξεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
θνηλσληθήο πξνφδνπ, βι. Stiglitz et al, (2008). 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_emp_a&lang=en
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ξηζκέλεο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα. Ρν 2010 ην πνζν-

ζηφ απαζρφιεζεο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζηελ ΔΔ-27 ήηαλ 

αληηζηνίρσο 70,1% θαη 58,2%. 

Γξάθεκα 10: Ξνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Διιάδα, 15-64 εηψλ 

 

Ζ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά ρακειά πνζνζηά απαζρφιε-

ζεο, 59,6% γηα ην ζχλνιν ην 2010 ηα νπνία νθείινληαη θπξίσο ζηα 

ρακειά πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ. Πηελ Διιάδα φπσο θαη 

ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ παξαηεξήζεθε αλαθνπή ηεο ηάζεο αχμεζεο 

ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ην 2009 θαη πησηηθή πνξεία ζηε ζπλέ-

ρεηα. Ρα πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ αλδξψλ ζηελ Διιάδα είλαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο ρξνληέο πςειφηεξα ηνπ κέζνπ θνηλνηηθνχ φξνπ, κνιν-

λφηη ην 2010 δηαθέξνπλ ιηγφηεξν απφ κία πνζνζηηαία κνλάδα (70,9% 

πνζνζηφ απαζρφιεζεο αλδξψλ ζηελ Διιάδα). Ρα πνζνζηά απαζρφ-

ιεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξα ησλ 

αληηζηνίρσλ πνζνζηψλ ζηελ ΔΔ. Κέρξη θαη ην 2009 παξνπζηάδνπλ 

απμεηηθή ηάζε, αλ θαη απφ ην 2010 κεηψλνληαη. Ρν 2010 ην πνζνζηφ 

απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα αλεξρφηαλ ζε 48,1%. Ρα 

ζρεηηθά δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 12 θαη ζην Γξάθεκα 

10.  
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Πίλαθαο 13: Οπζκφο κεηαβνιήο ηεο απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Διιάδα 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ΔΔ -27 0,9 0,4 0,4 0,6 1,0 1,6 1,8 1,0 -1,8 -0,5 

Διιάδα 0,1 2,3 1,2 2,4 3,0 1,8 1,6 0,8 -0,2 -1,9 

Πεγή: Eurostat 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_grt_a&lang=en 

 

Γξάθεκα 11: Οπζκφο κεηαβνιήο ηεο απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Διιάδα 

 

Πηνλ Ξίλαθα 13 θαη ζην Γξάθεκα 11 παξνπζηάδεηαη ν εηήζηνο ξπζκφο 

κεηαβνιήο ηεο απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Διιάδα κεηαμχ 2001 

θαη 2011. Πηελ ΔΔ ην 2009 παξνπζηάδεηαη ε πξψηε αξλεηηθή κεηαβν-

ιή (-1,8%) ε νπνία ην 2010 ζπλερίδεη λα είλαη αξλεηηθή, αιιά κηθξφ-

ηεξνπ κεγέζνπο (-0,5%). Πηελ Διιάδα ε πξψηε αξλεηηθή κεηαβνιή 

είλαη επίζεο ην 2009 αιιά κηθξήο έληαζεο (-0,2%). Ρν 2010 ε αξλε-

ηηθή έληαζε είλαη εληνλφηαηε (-1,9%). Ρν 2010 θαίλνληαη γηα ηελ ΔΔ-

27 θάπνηα ζεκάδηα αλάθακςεο, φκσο ε ηάζε δελ είλαη εμίζνπ ελζαξ-

ξπληηθή γηα ηελ Διιάδα. Πην Γξάθεκα 12 απεηθνλίδνληαη καδί ν ξπζ-

κφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΞ θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα γηα ην 

δηάζηεκα 2001-2010. Ζ αλάιπζε ζπζρέηηζεο έδεημε φηη ηα κεγέζε 

ηνπ ΑΔΞ θαη ηεο απαζρφιεζεο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά γηα ηελ πεξίνδν 

2001-2010. Ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη 0,682 θαη είλαη ζηαηη-

ζηηθά ζεκαληηθφο ζην επίπεδν 0,05. Ζ ζπζρέηηζε είλαη αθφκα κεγα-

ιχηεξε κεηαμχ ηεο απαζρφιεζεο ζε έλα δεδνκέλν έηνο θαη ηνπ ΑΔΞ 

ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 0,845 ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 0,01). Δίλαη επίζεο θαλεξφ θαη απφ ην γξάθεκα φηη 

ε ζπζρέηηζε απηή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα δεδνκέλα ησλ πέ-

ληε ηειεπηαίσλ εηψλ ηεο πεξηφδνπ. Ζ αλάιπζε ζπζρέηηζεο ην επηβε-

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_grt_a&lang=en
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βαηψλεη. Γηα ηα 5 πξψηα έηε ηεο πεξηφδνπ ε απαζρφιεζε δελ ζπζρε-

ηίδεηαη νχηε κε ην ΑΔΞ, νχηε κε ην ΑΔΞ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Γηα 

ηα ηειεπηαία φκσο 5 έηε ηεο πεξηφδνπ, ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο κε-

ηαμχ απαζρφιεζεο θαη ΑΔΞ, θαζψο θαη κεηαμχ απαζρφιεζεο θαη 

ΑΔΞ έλα έηνο πξηλ, είλαη ηζρπξφηαηε θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(0,888 κε ην ΑΔΞ ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη 0,942 κε ην ΑΔΞ ηνπ πξνεγνχ-

κελνπ έηνπο, θαη ηα δχν ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05).19 Φαίλεηαη 

επνκέλσο απφ ηελ αλάιπζε απηή φηη πξηλ ηελ θξίζε, νη εμειίμεηο ζην 

κέγεζνο ηεο απαζρφιεζεο δελ αθνινπζνχζαλ ηηο εμειίμεηο ζην ΑΔΞ. 

Ρα ηειεπηαία 5 έηε, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ρξφληα ηεο 

θξίζεο, ε ηάζε απηή έρεη αλαζηξαθεί. Ζ απαζρφιεζε δείρλεη λα 

ζπκβαδίδεη κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ ΑΔΞ θαη ηνπ ΑΔΞ ηνπ πξνεγνχκε-

λνπ έηνπο. 

Γξάθεκα 12: Οπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΞ θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα 

 

3.2 Γηάξζξσζε ηεο απαζρόιεζεο θαηά ηνκείο θαη 

θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Πηελ παξνχζα ελφηεηα εμεηάδνπκε ηε δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο 

θαηά ηνκείο θαη θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηηο εμειί-

μεηο απηψλ ησλ κεγεζψλ δηαρξνληθά. Πχκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ε δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο κεηαμχ ηνκέσλ 

παξαγσγήο ήηαλ ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2011 ε εμήο: πξσηνγελήο 
                                                   
19  Θαλνληθά γηα ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο απαηηνχληαη δεδνκέλα κεγαιχηε-

ξεο πεξηφδνπ, φκσο ε χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο θαη κε ιη-
γφηεξεο ηηκέο είλαη ελδεηθηηθή ηεο πςειήο ζπζρέηηζεο πνπ παξαηεξείηαη 
κεηαμχ ησλ κεγεζψλ πνπ εμεηάδνληαη. 
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ηνκέαο 12,6%, δεπηεξνγελήο ηνκέαο 17,3% θαη ηξηηνγελήο ηνκέαο 

70,1%. Γηαρξνληθά ν ηξηηνγελήο ηνκέαο αθνινπζεί ζηαζεξά απμαλφ-

κελε πνξεία. Πην δεπηεξνγελή ηνκέα παξνπζηαδφληνπζαλ απμνκεηψ-

ζεηο, αιιά απφ ην 2008 εκθαλίδεηαη ηάζε κείσζεο. Ν πξσηνγελήο 

ηνκέαο πνπ παξνπζηάδεη ζε καθξνρξφλην δηάζηεκα ηάζε κείσζεο, 

απφ ην 2009 θαη κεηά παξνπζηάδεη ηάζε αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ 

ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ηεο ρψξαο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη νδε-

γήζεη ζηελ Διιάδα ζηε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ δεπηεξνγελνχο ην-

κέα θαη αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή ην-

κέα ελψ ν ηξηηνγελήο ηνκέαο ζπλερίδεη λα απμάλεηαη. Ρα ζρεηηθά 

ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 14 θαη ζην Γξάθεκα 13. 

Πίλαθαο 14: Γηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο: 2005-2011 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ξξσηνγελήο ηνκέαο 13,0 12,0 11,4 11,4 12,3 12,4 12,6 
Γεπηεξνγελήο ηνκέαο 22,0 22,0 22,6 22,0 20,8 19,1 17,3 
Ρξηηνγελήο ηνκέαο 65,0 66,0 66,0 66,7 66,9 68,5 70,1 

Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, δ΄ ηξίκελν. 

 

Γξάθεκα 13: Γηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο: 
2005-2011 

 

Αθνινχζσο εμεηάδνπκε ηε δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνπο θιά-

δνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην 2008 θαη ην 2011. Ν θιάδνο κε 

ηε κεγαιχηεξε ελίζρπζε ηνπ κεξηδίνπ απαζρφιεζεο κεηαμχ ησλ δχν 

εηψλ είλαη ε γεσξγία, δαζνθνκία, αιηεία, ελψ κηθξφηεξεο απμήζεηο 

παξνπζηάδνληαη επίζεο ζηνπο θιάδνπο ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγείαο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη 

ην γεγνλφο φηη εληζρχνληαη νξηζκέλνη θιάδνη ζηνπο νπνίνπο κεγάιν 
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πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη. Ζ πνζνζηηαία φκσο 

κεηαβνιή ηνπ κεξηδίνπ ηεο απαζρφιεζεο ζηνπο θιάδνπο απηνχο δελ 

ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα θαη αχμεζε ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνπο 

θιάδνπο απηνχο. Νη θιάδνη ησλ νπνίσλ ην κεξίδην απαζρφιεζεο κεη-

ψλεηαη κεηαμχ 2008 θαη 2011 είλαη θπξίσο νη θιάδνη ηεο κεηαπνίεζεο 

θαη ησλ θαηαζθεπψλ.  

Πηνλ Ξίλαθα 15 παξνπζηάδνληαη νη αιιαγέο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κεηαμχ 2008 θαη 2011. Πηνλ Ξίλαθα 16 

θαη ην Γξάθεκα 14 παξνπζηάδνληαη νη αιιαγέο ζε επηιεγκέλνπο θιά-

δνπο ην 2008, 2009, 2010 θαη 2011.  

Πίλαθαο 15: Γηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο: 
2008, 2011 (κεξίδην απαζρφιεζεο) 

 2008 2011 

Γεσξγία, δαζνθνκία, αιηεία 11,4 12,6 
Νξπρεία, ιαηνκεία 0,3 0,3 
Κεηαπνίεζε 11,7 9,9 
Ξαξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη 
θιηκαηηζκνχ 

0,7 0,7 

Ξαξνρή λεξνχ, επεμεξγαζία ιπκάησλ, δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη 
δξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο 

0,7 0,7 

Θαηαζθεπέο 8,5 5,8 
Σνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 
θαη κνηνζηθιεηψλ 

18,3 18,4 

Κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε 4,7 4,9 
Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη εζηίαζεο 6,7 7,3 
Δλεκέξσζε θαη επηθνηλσλία 1,7 1,7 
Σξεκαηνπηζησηηθέο θαη αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 2,5 3,0 
Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 0,2 0,2 
Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 5,4 5,5 
Γηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 1,6 1,8 
Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα. πνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε 8,3 8,7 
Δθπαίδεπζε 7,1 7,7 
Γξαζηεξηφηεηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο 5,1 6,0 
Ρέρλεο, δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία 1,3 1,2 
Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 2,0 2,1 
Γξαζηεξηφηεηεο λνηθνθπξηψλ σο εξγνδνηψλ 1,8 1,6 
Γξαζηεξηφηεηεο εηεξφδηθσλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ 0 0,1 

ύλνιν 100 100 
Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, δ΄ ηξίκελν 2008, 2011 

 

Απφ ηνλ αλαιπηηθφηεξν πίλαθα θαίλεηαη φηη ην κεξίδην ηεο απαζρφ-

ιεζεο ζηνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ θαηαζθεπψλ κεηψλε-

ηαη ζηαζεξά ηα έηε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπίζεο ζηαζεξά απμάλε-

ηαη ην κεξίδην ηεο απαζρφιεζεο ηεο γεσξγίαο ηελ ίδηα πεξίνδν. Πην 

εκπφξην θαη ηνλ ηνπξηζκφ παξνπζηάδνληαη απμνκεηψζεηο. Πηνπο θιά-

δνπο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγείαο, πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ πςειφ αξηζκφ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε ζρέζε κε άι-
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ινπο θιάδνπο, ην κεξίδην απαζρφιεζεο ζηαζεξά απμάλεηαη ηελ εμε-

ηαδφκελε πεξίνδν.  

Πίλαθαο 16: Γηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο: 2008- 2011 (κεξίδην απαζρφιεζεο) 

 2008 2009 2010 2011 

Γεσξγία, δαζνθνκία, αιηεία 11,4 12,3 12,4 12,6 
Κεηαπνίεζε 11,7 11,0 10,4 9,9 
Θαηαζθεπέο 8,5 8,3 6,9 5,8 
Σνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, 
επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 
θαη κνηνζηθιεηψλ 

18,3 17,7 18,5 18,4 

Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ παξνρήο 
θαηαιχκαηνο θαη εζηίαζεο 

6,7 7,1 6,9 7,3 

Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα. 
πνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε. 

8,3 8,3 8,6 8,7 

Δθπαίδεπζε 7,1 7,3 7,3 7,7 
Γξαζηεξηφηεηεο αλζξψπηλεο πγείαο 
θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο 

5,1 5,4 5,7 6,0 

Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, δ΄ ηξίκελν 2008- 2011 

 

Γξάθεκα 14: Γηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο: 2008- 2011 (κεξίδην απαζρφιεζεο) 

 

Πίλαθαο 17: Γηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο: 2006- 2011 (αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ) 

 Γεσξγία, δαζνθνκία, αιηεία 
Γεκόζηα δηνίθεζε θαη άκπλα. 

Τπνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε 

2006 513,4 381,5 
2007 500,6 382,7 
2008 516,9 377,4 
2009 551,2 373,5 
2010 533,8 369,9 
2011 496,7 341,8 
Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, δ΄ ηξίκελν 2006- 2011 
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Γξάθεκα 15: Γηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο: 2006- 2011 (αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ) 

 

Πίλαθαο 18: Ξνζνζηφ απαζρνινπκέλσλ κε δεχηεξε ζέζε απαζρφιεζεο θαηά θιάδν 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο θχξηαο απαζρφιεζεο 

 
ύλνιν 

απαζρνινπκέλσλ 

Απαζρνινύκελνη 
κε δεύηεξε 

απαζρόιεζε 

 
% 

Γεσξγία, δαζνθνκία, αιηεία 496,7 21,1 4,2 
Νξπρεία, ιαηνκεία 12,2 0,9 7,4 
Κεηαπνίεζε 388,1 7,5 1,9 
Ξαξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 
θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη 
θιηκαηηζκνχ 

26,2 0,5 1,9 

Ξαξνρή λεξνχ, επεμεξγαζία 
ιπκάησλ, δηαρείξηζε 
απνβιήησλ θαη δξαζηεξηφηεηεο 
εμπγίαλζεο 

25,8 0,1 0,4 

Θαηαζθεπέο 227,0 6,1 2,7 
Σνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, 
επηζθεπή κεραλνθίλεησλ 
νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ 

723,4 12,4 1,7 

Κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε 192,9 2,7 1,4 
Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ 
παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη 
εζηίαζεο 

286,8 8,4 2,9 

Δλεκέξσζε θαη επηθνηλσλία 68,2 0,7 1,0 
Σξεκαηνπηζησηηθέο θαη 
αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

116,8 0,8 0,7 

Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 7,1 0,3 4,2 
Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο 
θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

216,0 5,2 2,4 

Γηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο 

71,9 1,2 1,7 

Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα. 
πνρξεσηηθή θνηλσληθή 
αζθάιηζε. 

341,8 2,0 0,6 

Δθπαίδεπζε 303,0 7,9 2,6 
Γξαζηεξηφηεηεο αλζξψπηλεο 
πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο 

234,3 4,8 2,0 

Ρέρλεο, δηαζθέδαζε θαη 
ςπραγσγία 

47,0 2,0 4,3 

Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ 

82,4 1,6 1,9 

Γξαζηεξηφηεηεο λνηθνθπξηψλ 
σο εξγνδνηψλ 

63,2 1,9 3,0 

Γξαζηεξηφηεηεο εηεξφδηθσλ 
νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ 

2,0 0 0,0 

Πχλνιν 3.932,8 88,1 2,2 

Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, δ΄ ηξίκελν 2011 
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Γξάθεκα 16: Ξνζνζηφ απαζρνινπκέλσλ κε δεχηεξε ζέζε απαζρφιεζεο θαηά θιάδν 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο θχξηαο απαζρφιεζεο 

 

Δθηφο βέβαηα απφ ηα κεξίδηα απαζρφιεζεο ελδηαθέξνλ παξνπζηά-

δνπλ θαη νη κεηαβνιέο ηνπ αξηζκνχ απαζρνινπκέλσλ ζηνπο θιάδνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ θιάδν ηεο γεσξγίαο, δαζνθνκίαο θαη αιηείαο 

απαζρνινχληαη ζηε ρψξα καο πεξίπνπ 500.000 άηνκα. Ζ πςειφηεξε 

απαζρφιεζε ζηνλ θιάδν απηφ ηα ηειεπηαία έηε ζεκεηψζεθε ην 2009 

(552.200), ελψ παξνπζηάδεη κείσζε ηα δχν επφκελα έηε. Ξαξφηη δε-

ιαδή ην κεξίδην ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ θιάδν απηφ απμάλεηαη, ν α-

ξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ κεηψλεηαη. Πηνλ θιάδν ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη άκπλαο θαη ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ν 

πςειφηεξνο αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ παξαηεξείηαη γηα ην έηνο 

2007 (382.700). Έθηνηε ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ θιάδν 

απηφ κεηψλεηαη θαη θηάλεη ηα 341.800 άηνκα ην ηειεπηαίν ηξίκελν 

ηνπ 2011. Κεηαμχ 2007 θαη 2011 ε κείσζε ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν αλέξρεηαη ζε 41.000 άηνκα πεξίπνπ. Ρα ζηνη-

ρεία ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηε γεσξγία θαη ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 17 θαη ζην Γξάθεκα 15. 
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Ρν ζχλ0ιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2011 αλέξ-

ρεηαη ζε 3.932.800 άηνκα. Απφ απηά νη 88.100 απαζρνινχκελνη (πν-

ζνζηφ 2,3%) έρνπλ δεχηεξε απαζρφιεζε. Νη θιάδνη πξψηεο απαζρφ-

ιεζεο ησλ απαζρνινχκελσλ κε δεχηεξε απαζρφιεζε είλαη θαηά θχ-

ξην ιφγν νη θιάδνη ηεο γεσξγίαο, ησλ νξπρείσλ, ησλ θαηαζθεπψλ, ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ησλ επαγγεικαηηθψλ-ηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο εθ-

παίδεπζεο θαη ησλ ηερλψλ-δηαζθέδαζεο-ςπραγσγίαο. Ρα ζρεηηθά 

ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 18 θαη ζην Γξάθεκα 16.  

3.3 Γηάξζξσζε ηεο απαζρόιεζεο θαηά 

επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο 

Πηνλ Ξίλαθα 19 θαη ζην Γξάθεκα 17 παξνπζηάδεηαη ε δηάξζξσζε ηεο 

ειιεληθήο απαζρφιεζεο ζε (κνλνςήθηεο) επαγγεικαηηθέο θαηεγνξί-

εο θαηά θχιν ζχκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο ΔΙΠΡΑΡ. Νη 

γπλαίθεο ππνεθπξνζσπνχληαη ζηηο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ εηδηθεπκέλσλ ηερληηψλ θαη 

ησλ ρεηξηζηψλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Αληηζέησο, ππεξεθ-

πξνζσπνχληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ επαγγεικαηηψλ (είλαη απφθνηηνη 

ΑΔΗ), ησλ ηερληθψλ (απφθνηηνη ΡΔΗ), ησλ ππαιιήισλ γξαθείνπ θαη 

ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη πσιεηψλ.  

Πίλαθαο 19: Γηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά επαγγεικαηηθή θαηεγνξία θαη θχιν, 2011 

 ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο 

Αλψηεξα δηεπζπληηθά θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε 4,1 5,4 2,2 
Δπαγγεικαηίεο 17,9 15,0 22,2 
Ρερληθνί 7,9 6,7 9,7 
πάιιεινη γξαθείνπ 10,3 7,6 14,2 
Απαζρνινχκελνη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη 
πσιεηέο 

21,7 18,6 26,2 

Δηδηθεπκέλνη γεσξγνί, θηελνηξφθνη, 
δαζνθφκνη θαη αιηείο 

11,9 11,7 12,3 

Δηδηθεπκέλνη ηερλίηεο 11,5 17,8 2,3 
Σεηξηζηέο βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 
κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ θαη 
ζπλαξκνινγεηέο 

6,2 9,7 1,1 

Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο, ρεηξψλαθηεο θαη 
κηθξνεπαγγεικαηίεο 

6,9 5,2 9,4 

Ξξφζσπα κε δπλάκελα λα θαηαηαγνχλ 1,5 2,4 0,3 
ύλνιν 100 100 100 

Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, δ΄ ηξίκελν 
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Γξάθεκα 17: Γηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά επαγγεικαηηθή θαηεγνξία θαη θχιν, 2011 

 

Πίλαθαο 20: Γηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά επαγγεικαηηθή θαηεγνξία, 2001, 2008, 
2011 

 2001 2008 2011 

Αλψηεξα δηεπζπληηθά θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε 9,5 10,5 4,1 
Δπαγγεικαηίεο 12,6 15,0 17,9 
Ρερληθνί  6,6 8,5 7,9 
πάιιεινη γξαθείνπ 11,5 11,3 10,3 
Απαζρνινχκελνη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη πσιεηέο 13,1 14,3 21,7 
Δηδηθεπκέλνη γεσξγνί, θηελνηξφθνη, δαζνθφκνη θαη αιηείο 15,6 10,9 11,9 
Δηδηθεπκέλνη ηερλίηεο  16,5 14,0 11,5 
Σεηξηζηέο βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ 
θαη εμνπιηζκνχ θαη ζπλαξκνινγεηέο 

7,3 7,4 6,2 

Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο, ρεηξψλαθηεο θαη 
κηθξνεπαγγεικαηίεο 

6,2 6,9 6,9 

Ξξφζσπα κε δπλάκελα λα θαηαηαγνχλ 1,0 1,2 1,5 
ύλνιν 100 100 100 

Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, δ΄ ηξίκελν 

 

Νη δηαρξνληθέο εμειίμεηο ζηα κεξίδηα απαζρφιεζεο αλά επαγγεικαηη-

θή θαηεγνξία παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 20 θαη ην Γξάθεκα 18. 

Ρν κεξίδην απαζρφιεζεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ κεηψλεηαη δηα-

ρξνληθά, εηδηθά κεηά ην 2008. Ζ εμέιημε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζην 

θιείζηκν ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, κηα ηάζε πνπ πξνυπήξρε ηεο 

θξίζεο αιιά πηζαλψο επηδεηλψζεθε απφ απηή. Ρν κεξίδην ησλ επαγ-

γεικαηηψλ παξνπζηάδεη αχμεζε δηαρξνληθά, ιφγσ θαη ηεο γεληθφηε-

ξεο αχμεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ηνπ ειιεληθνχ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. Ξαξαηεξείηαη επίζεο κεγάιε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ 
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απαζρνινχκελσλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη πσιεηψλ θαη κείσζε 

ηνπ κεξηδίνπ απαζρφιεζεο ησλ εηδηθεπκέλσλ ηερληηψλ θαη ησλ ρεηξη-

ζηψλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο 

απαζρφιεζεο ζηηο θαηαζθεπέο θαη ηε κεηαπνίεζε αληίζηνηρα. 

Γξάθεκα 18: Γηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά επαγγεικαηηθή θαηεγνξία, 2001, 2008, 
2011 

 

3.4 Δπέιηθηεο κνξθέο απαζρόιεζεο 

Ζ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ηδηαηηέξσο επέιη-

θηε αγνξά εξγαζίαο, ιφγσ ηνπ πςεινχ κεγέζνπο ηεο αδήισηεο εξ-

γαζίαο, θαζψο θαη ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ νξγάλσζεο ζηελ ει-

ιεληθή νηθνλνκία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπάξηζκεο κηθξέο επη-

ρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ζπρλά εκθαλίδνληαη άηππεο κνξθέο απαζρφιε-

ζεο. Απφ ηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο επειημίαο,20 ζηελ παξνχζα ελφ-

ηεηα ζα εμεηάζνπκε δχν εμ απηψλ, ηε κεξηθή θαη ηελ πξνζσξηλή α-

παζρφιεζε. 

Πηελ ΔΔ ε κεξηθή απαζρφιεζε ην 2010 απνηεινχζε ην 19,2% ηεο ζπ-

λνιηθήο απαζρφιεζεο. Δίλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζε νξηζκέλεο 

ρψξεο θαη πνιχ ιηγφηεξν ζε άιιεο. Γηαρξνληθά παξνπζηάδεη αλνδηθή 

ηάζε. Πηελ Διιάδα ηα ρξφληα πξηλ ηελ θξίζε παξνπζίαδε κηθξέο απ-

μνκεηψζεηο απφ έηνο ζε έηνο, αλ θαη καθξνρξφληα αθνινπζνχζε εια-

θξψο αλνδηθή πνξεία. Κεηά ηελ θξίζε αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία. Ρν 

2001 ε κεξηθή απαζρφιεζε ζηελ Διιάδα απνηεινχζε ην 4% ηεο ζπ-

λνιηθήο απαζρφιεζεο ζηε ρψξα. Ρν δ΄ ηξίκελν ηνπ 2011 ην πνζνζηφ 

                                                   
20  Γηα ηελ ηππνινγία ηεο επειημίαο θαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο ζηελ ειιε-

ληθή αγνξά εξγαζίαο βι. Γαβξφγινπ (2009). 
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ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην ζχλνιν ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα 

αλέξρεηαη ζην 7,1%. Πεκαληηθφ είλαη επίζεο φηη απφ ην ζχλνιν ησλ 

κεξηθψο απαζρνινπκέλσλ ζηελ Διιάδα ην δ΄ ηξίκελν ηνπ 2011, ην 

58,3% επέιεμε απηφ ην είδνο απαζρφιεζεο δηφηη δελ κπνξνχζε λα 

βξεη πιήξε απαζρφιεζε. Ζ πνξεία εμέιημεο ηεο κεξηθήο απαζρφιε-

ζεο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ΔΔ δηαρξνληθά παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλα-

θα 21 θαη ζην Γξάθεκα 19.  

Πίλαθαο 21: Ξνζνζηφ κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην ζχλνιν ηεο απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Διιάδα 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ΔΔ -27  16,2 16,2 16,5 17,2 17,8 18,1 18,2 18,2 18,8 19,2 

Διιάδα  4,0 4,4 4,3 4,6 5,0 5,7 5,6 5,6 6,0 6,4 

Πεγή: Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00159 

 

Γξάθεκα 19: Ξνζνζηφ κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην ζχλνιν ηεο απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ θαη 
ζηελ Διιάδα 

 

Νη εμειίμεηο ζην πνζνζηφ πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο ζην ζχλνιν ηεο 

κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ΔΔ κεηαμχ 2001 θαη 

2011 παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 22 θαη ζην Γξάθεκα 20. Πηελ πε-

ξίνδν απηή ζηελ ΔΔ παξνπζηάδεη κηθξή αλνδηθή ηάζε, αιιά κε απμν-

κεηψζεηο κεηαμχ ησλ εηψλ. Ρν 2010 αλέξρεηαη ζην 14% ηεο κηζζσηήο 

απαζρφιεζεο. Πηελ Διιάδα παξνπζηάδνληαη επίζεο κηθξέο απμν-

κεηψζεηο απφ έηνο ζε έηνο. Ρν 2010 ζηελ Διιάδα ην πνζνζηφ πξνζσ-

ξηλήο απαζρφιεζεο ζην ζχλνιν ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο αλεξρφ-

ηαλ ζε 12,4%.  

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00159
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Πίλαθαο 22: Ξνζνζηφ πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο ζην ζχλνιν ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ θαη 
ζηελ Διιάδα  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ΔΔ -27 12,4 12,3 12,7 13,3 14,0 14,5 14,6 14,2 13,6 14,0 

Διιάδα 13,2 11,7 11,2 11,9 11,8 10,7 10,9 11,5 12,1 12,4 

Πεγή: Eurostat  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_etpga&lang=en 

 

Γξάθεκα 20: Ξνζνζηφ πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο ζην ζχλνιν ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο 
ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Διιάδα 

 

Νη εμειίμεηο ζηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαηαγξάθνληαη επίζεο απφ ην 

Πψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΠΔΞΔ) ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο. 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΠΔΞΔ γηα ην πξψην δίκελν ηνπ 2012,21 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 23, θαηαγξάθεηαη ελίζρπζε ησλ 

ζπκβάζεσλ κεξηθήο, πξνζσξηλήο θαη εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζεο 

ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα έηε. Ππγθεθξηκέλα ζην ζχλνιν ησλ 

λέσλ ζπκβάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνπο δχν πξψηνπο κήλεο 

ηνπ 2012, ην 48% ήηαλ ζπκβάζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο, ην 39% 

ζπκβάζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ην 13% ζπκβάζεηο εθ πεξηηξν-

πήο απαζρφιεζεο. Ρν πξψην δίκελν ηνπ 2010 ηα αληίζηνηρα πνζνζηά 

αλεξρφληνπζαλ ζε 68%, 24% θαη 6%. Απφ ηα ζηνηρεία απηά θαίλεηαη 

θαζαξά ε κεγάιε κεηαβνιή ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ εηο βάξνο ηεο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη εηο φθεινο ηεο κεξηθήο θαη ηεο εθ πεξη-

ηξνπήο απαζρφιεζεο. 

 

 

                                                   
21  ΠΔΞΔ, (2012). 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_etpga&lang=en
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Πίλαθαο 23: Πηνηρεία ζπκβάζεσλ εξγαζίαο απφ ην Πψκα Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο γηα ην α΄ δίκελν ηνπ 2012 

Α' ΓΗΚΖΛΝ 
ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ 

ΝΔΔ ΠΡΟΛΗΦΔΙ 
ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΒΑΗ 
ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ Δ 

ΞΙΖΟΖΠ ΚΔΟΗΘΖ 
ΔΘ 

ΞΔΟΗΡΟΝΞΖΠ 
ΚΔΟΗΘΖ 

ΔΘ ΞΔΟΗΡΟΝΞΖΠ 
ΚΔ ΠΚΦΩΛΗΑ 

ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝ - 
ΔΟΓΝΓΝΡΖ 

ΔΘ 
ΞΔΟΗΡΟΝΞΖΠ ΚΔ 

ΚΝΛΝΚΔΟΖ 
ΑΞΝΦΑΠΖ 

ΡΝ ΔΟΓΝΓΝΡΖ 

2012 38.009 32.577 26.076 8.670 8.001 5.492 2.816 

2011 42.400 43.900 24.611 8.263 5.645 4.556 1.130 

2010 47.279 79.932 27.857 6.783 1.887 373 40 

ΑΞΝΘΙΗΠΖ 
2012 - 2011 

-4.391 -11.323 1.465 407 2.356 936 1.686 

ΑΞΝΘΙΗΠΖ 
2012 - 2011 % 

-10 -26 6 5 42 21 149 

ΑΞΝΘΙΗΠΖ 
2012 - 2010 

-9.270 -47.355 -1.781 1.887 6.114 5.119 2.776 

ΑΞΝΘΙΗΠΖ 
2012 - 2010 % 

-20 -59 -6 28 324 1.372 6.940 

ΑΞΝΘΙΗΠΖ 
2011 - 2010 

-4.879 -36.032 -3.246 1.480 3.758 4.183 1.090 

ΑΞΝΘΙΗΠΖ 
2011 - 2010 % 

-10 -45 -12 22 199 1.121 2.725 

Πεγή: ΠΔΞΔ  

 

3.5 Πνζνζηό αλεξγίαο 

Ρν πνζνζηφ αλεξγίαο απνηειεί ην επίθεληξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο. 

Πηνλ Ξίλαθα 24 θαη ζην Γξάθεκα 21 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά α-

λεξγίαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ΔΔ απφ ην 2002 κέρξη ην 2010 θαηά 

θχιν. Ρν πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ ΔΔ ηελ πεξίνδν απηή 

ζεκεηψλεηαη γηα ην 2010 σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ρν 

2008 ζηελ ΔΔ θαηαγξαθφηαλ ην ρακειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο ηεο 

πεξηφδνπ (7,1%) ελψ δχν έηε κεηά ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλεξρφηαλ ζε 

9,7%. Ζ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο 

ζπγθξηηηθά κε ηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν ζε φια ηα έηε ηεο πεξηφδνπ απ-

ηήο. Όπσο γηα ην ζχλνιν ηεο ΔΔ, έηζη θαη γηα ηελ Διιάδα ην ρακειφ-

ηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο ηεο πεξηφδνπ ζεκεηψζεθε ην 2008 (7,7%) θαη 

ην πςειφηεξν ην 2010 (12,6%). Ξαξφηη ην 2008 ην πνζνζηφ αλεξγίαο 

ηεο Διιάδαο ππεξέβαηλε θαηά ιίγν ην αληίζηνηρν θνηλνηηθφ, ην 2010 

ην ράζκα είλαη πνιχ κεγαιχηεξν (ζρεδφλ ηξεηο πνζνζηηαίεο κνλά-

δεο).  
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Πηελ αξρή ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ ζηελ ΔΔ, νη γπλαίθεο αληηκε-

ηψπηδαλ πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο. Ζ 

δηαθνξά απηή δηαρξνληθά εμαιείθεηαη θαη κάιηζηα απφ ην 2009 θαη 

κεηά αληηζηξέθεηαη κε απνηέιεζκα γηα ηηο γπλαίθεο ην πνζνζηφ α-

λεξγίαο λα είλαη ειαθξψο ρακειφηεξν ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ησλ 

αλδξψλ. Πηελ Διιάδα ην ράζκα ζηα πνζνζηά αλεξγίαο αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ είλαη εμαηξεηηθά πςειφ. Απφ ην 2002 κέρξη θαη ην 2009 ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ είλαη ππεξδηπιάζην ηνπ αληίζηνηρνπ 

πνζνζηνχ γηα ηνπο άλδξεο ζηελ Διιάδα. Απηφ δελ ηζρχεη ην 2010, κηα 

ρξνληά φκσο πνπ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ ζηελ Διιάδα ή-

ηαλ 9,9%, ελψ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ είρε εθηνμεπηεί 

ζην 16,2%.  

Πίλαθαο 24: Ξνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Διιάδα θαηά θχιν 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ΔΔ -27 - ζχλνιν 8,9 9,1 9,2 9,0 8,3 7,2 7,1 9,0 9,7 

ΔΔ - άλδξεο 8,2 8,5 8,6 8,4 7,6 6,6 6,7 9,1 9,7 

ΔΔ - γπλαίθεο 9,8 9,9 10,1 9,8 9,0 7,9 7,6 9,0 9,6 

Διιάδα - ζχλνιν 10,3 9,7 10,5 9,9 8,9 8,3 7,7 9,5 12,6 

Διιάδα - άλδξεο 6,8 6,2 6,6 6,1 5,6 5,2 5,1 6,9 9,9 

Διιάδα - γπλαίθεο 15,7 15,0 16,2 15,3 13,6 12,8 11,4 13,2 16,2 

Πεγή: Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsi
em110 

 

Γξάθεκα 21: Ξνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Διιάδα θαηά θχιν 

 

Νη λένη πιήηηνληαη απφ πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ηφζν ζηελ ΔΔ 

φζν θαη ζηελ Διιάδα. Ρν 2010, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsiem110
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsiem110
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ΔΔ ήηαλ 9,7% θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο λένπο θάησ ησλ 25 

εηψλ αλεξρφηαλ ζε 21,1%. Ρν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ ζηελ ΔΔ 

παξνπζηάδεη απμεηηθή πνξεία απφ ην 2008 θαη κεηά. Φαίλεηαη ζπλε-

πψο φηη ε θξίζε ζην ζχλνιν ηεο ΔΔ επεξέαζε πξψηα ηα πνζνζηά α-

λεξγίαο ησλ λέσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζπλνιηθά πνζνζηά. Όπσο 

ζπκβαίλεη θαη κε ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζε επίπεδν ΔΔ, 

κνινλφηη ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ ηα πνζνζηά αλεξγίαο ησλ λέσλ γπ-

λαηθψλ ήηαλ πςειφηεξα ησλ αληηζηνίρσλ πνζνζηψλ ησλ αλδξψλ, ην 

2008 ηα πνζνζηά ηαπηίδνληαη ελψ ηα επφκελα έηε νη λέεο γπλαίθεο 

αληηκεησπίδνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά. Πηελ Διιάδα ην ράζκα κεηαμχ 

λέσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ φζνλ αθνξά ηα πνζνζηά αλεξγίαο ήηαλ 

θαη παξακέλεη εμαηξεηηθά πςειφ εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ. Ξαξφηη ηα 

πνζνζηά αλεξγίαο ησλ αλδξψλ ζε Διιάδα θαη ΔΔ ζπγθιίλνπλ, ηα πν-

ζνζηά αλεξγίαο ησλ λέσλ γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ΔΔ απν-

θιίλνπλ, εηδηθά κεηά ην 2008. Φαίλεηαη ζπλεπψο φηη ε θξίζε ζηελ 

Διιάδα έρεη πιήμεη δπζαλάινγα ηηο γπλαίθεο θαη εηδηθά ηηο λέεο γπ-

λαίθεο ζπγθξηηηθά κε άιιεο νκάδεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ρα πν-

ζνζηά αλεξγίαο ησλ λέσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ΔΔ θαηά θχιν πα-

ξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 25 θαη ην Γξάθεκα 22. 

Πίλαθαο 25: Ξνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Διιάδα <25 εηψλ θαηά θχιν 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ΔΔ -27 - ζχλνιν 17,9 18,6 19,0 18,8 17,5 15,7 15,8 20,1 21,1 

ΔΔ - άλδξεο 17,7 18,5 18,7 18,7 17,2 15,4 15,8 21,2 21,8 

ΔΔ - γπλαίθεο 18,1 18,7 19,3 19,0 18,0 16,1 15,8 18,9 20,2 

Διιάδα - ζχλνιν 26,8 26,8 26,9 25,9 25,1 22,9 22,0 25,7 32,8 

Διιάδα - άλδξεο 19,9 18,9 19,1 18,6 17,6 15,7 17,0 19,3 26,6 

Διιάδα - γπλαίθεο 35,3 36,6 36,2 34,7 34,6 32,0 28,6 33,9 40,5 

Πεγή: Eurostat  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en 

 

Πηε ζπλέρεηα εμεηάδνπκε πην αλαιπηηθά ηα πνζνζηά αλεξγίαο ζηελ 

Διιάδα, αμηνπνηψληαο θαη ηα πην πξφζθαηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηεο 

ΔΙΠΡΑΡ. Πηνλ Ξίλαθα 26 θαη ζην Γξάθεκα 23 παξνπζηάδνληαη ηα 

πνζνζηά αλεξγίαο ζηε ρψξα θαηά θχιν γηα ηελ πεξίνδν 1998-2011. 

Κέρξη ην 2004 ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο δελ παξνπζίαδε αμην-

ζεκείσηεο κεηαβνιέο, κεηαμχ 2004 θαη 2008 παξνπζίαδε κείσζε θαη 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en
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ζηε ζπλέρεηα ηζρπξή άλνδν, θηάλνληαο ην δ΄ ηξίκελν ηνπ 2011 ζην 

20,7%. Ρα πνζνζηά αλδξψλ θαη γπλαηθψλ αθνινπζνχλ ηηο ίδηεο πεξί-

πνπ δηαθπκάλζεηο. Γηαρξνληθά ην ράζκα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαη-

θψλ κεηψλεηαη. Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο παξα-

ηεξείηαη κεηαμχ 2010 θαη 2011. Ρν ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο απφ 

14,2% αλέβεθε ζην 20,7%, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ απφ 

11,5% ζε 17,8% θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ απφ 17,9% ζε 

24,5%.  

Γξάθεκα 22: Ξνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Διιάδα <25 εηψλ θαηά θχιν 

 

Πίλαθαο 26: Ξνζνζηά αλεξγίαο ζηελ Διιάδα 15+θαηά θχιν: 1998-2011 

ΔΣΟ ΤΝΟΛΟ ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ 

1998 11,4 7,5 17,5 
1999 12,3 8,2 18,5 
2000 10,7 7,0 16,2 
2001 10,9 7,5 16,2 
2002 9,8 6,4 14,8 
2003 9,5 6,0 14,6 
2004 10,4 6,4 16,1 
2005 9,7 6,1 14,9 
2006 8,8 5,5 13,5 
2007 8,1 5,2 12,3 
2008 7,9 5,3 11,7 
2009 10,3 7,7 14,0 
2010 14,2 11,5 17,9 
2011 20,7 17,8 24,5 

Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, δ΄ ηξίκελν 
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Γξάθεκα 23: Ξνζνζηά αλεξγίαο θαηά θχιν: 1998-2011 

 

Πηνλ Ξίλαθα 27 θαη ζην Γξάθεκα 24 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά 

αλεξγίαο θαηά ειηθηαθή νκάδα ην δ΄ ηξίκελν ηνπ 2011. Απφ ηα ζηνη-

ρεία απηά θαίλεηαη φηη θξηζηκφηεξνο θαη απφ ην θχιν, είλαη ν ειηθηα-

θφο παξάγσλ ζρεηηθά κε ηελ έληαζε ηεο αλεξγίαο πνπ αληηκεησπίδεη 

θάζε πιεζπζκηαθή νκάδα. Βέβαηα ν ζπλδπαζκφο λεαξήο ειηθίαο θαη 

γπλαηθείνπ θχινπ νδεγεί ζηα πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο. Νη γπ-

λαίθεο 15-29 εηψλ πιήηηνληαη κε πνζνζηφ αλεξγίαο 44,9% ζην ηέινο 

ηνπ 2011. Ρα πνζνζηά αλεξγίαο ησλ αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο δη-

αηεξνχληαη ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα.  

Πίλαθαο 27: Ξνζνζηά αλεξγίαο 15+ θαηά ειηθηαθέο νκάδεο θαη θχιν: δ΄ηξίκελν 2011 

 ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο 

Πχλνιν 20,7 17,8 24,5 

15-29 εηψλ 39,5 35,0 44,9 

30-44 εηψλ  19,1 15,8 23,2 

45-64 εηψλ 13,5 12,7 14,8 

65+ εηψλ 3,5 2,3 5,9 

Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 2011, δ΄ ηξίκελν 

3.6 Πνζνζηό καθξνρξόληαο αλεξγίαο 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλεξγίαο είλαη ε δηάξ-

θεηά ηεο. Πηνλ βαζκφ πνπ ε αλεξγία εμειίζζεηαη ζε καθξνρξφλην 

θαηλφκελν, δειαδή μεπεξλά ηνπο 12 ζπλερφκελνπο κήλεο αλεξγίαο, 

απνθηά κηα κνληκφηεηα πνπ είλαη δπζθνιφηεξν λα μεπεξαζηεί. Ζ κα-

θξνρξφληα αλεξγία ήηαλ ζχλεζεο θαηλφκελν θαηά ηελ είζνδν ησλ 

λέσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, ελδηαθέξνλ φκσο έρεη λα δηε-
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ξεπλεζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν επεξεάδεη θαη άιιεο νκάδεο ηνπ εξγα-

ηηθνχ δπλακηθνχ.  

Γξάθεκα 24: Ξνζνζηφ αλεξγίαο θαηά ειηθηαθή νκάδα θαη θχιν, δ΄ ηξίκελν 2011 

 

Αξρηθά παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 28 θαη ζην Γξάθεκα 25 ηα πν-

ζνζηά καθξνρξφληαο αλεξγίαο ζην ζχλνιν ηεο αλεξγίαο ζηελ ΔΔ θαη 

ζηελ Διιάδα θαηά θχιν γηα ηελ πεξίνδν 2001-2010. Πην δηάζηεκα 

2001-2006 ηα πνζνζηά ζηελ ΔΔ δελ παξνπζηάδνπλ αμηφινγεο κεηα-

βνιέο θαη θπκαίλνληαη πεξίπνπ ζην 45%. Απφ ην 2006 ηα πνζνζηά 

καθξνρξφληαο αλεξγίαο αθνινπζνχλ θαζνδηθή πνξεία θηάλνληαο ην 

2009 ζην 33,2%. Ρν 2010 ην ζρεηηθφ πνζνζηφ γηα ηελ ΔΔ αλέξρεηαη 

ζε 39,9%, πξνθαλψο σο ζπλέπεηα ηεο θξίζεο πνπ ζηε δεδνκέλε πε-

ξίπησζε ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο εκθαλίδεηαη κε θάπνηα ρξνληθή 

πζηέξεζε. Αληίζηνηρεο είλαη νη εμειίμεηο θαη ζηα πνζνζηά θαηά θχιν. 

Γελ παξνπζηάδνληαη αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο ζηα ζρεηηθά πνζνζηά 

κεηαμχ ησλ θχισλ γηα ην ζχλνιν ηεο ΔΔ. Πηελ Διιάδα ην πνζνζηφ 

καθξνρξφληαο αλεξγίαο ήηαλ πάληα πςειφηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ πν-

ζνζηνχ ζηελ ΔΔ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη νη δηαρξν-

ληθέο εμειίμεηο ησλ πνζνζηψλ καθξνρξφληαο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα 

αθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ζε επξσπατθφ επίπεδν. Πηελ Διιάδα νη γπ-

λαίθεο πιήηηνληαη εθηφο απφ πςειφηεξε αλεξγία θαη απφ πςειφηεξα 

πνζνζηά καθξνρξφληαο αλεξγίαο. Κάιηζηα ην ράζκα κεηαμχ αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ δηαηεξείηαη δηαρξνληθά.  
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Πίλαθαο 28: Ξνζνζηφ καθξνρξφληαο αλεξγίαο ζην ζχλνιν ηεο αλεξγίαο ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Διιάδα θαηά θχιν 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ΔΔ -27 - ζχλνιν 45,8 45,3 45,8 46,1 45,8 45,3 42,7 37,0 33,2 39,9 

ΔΔ - άλδξεο 44,6 43,9 44,9 45,5 45,5 45,6 43,0 36,8 31,9 40,5 

ΔΔ - γπλαίθεο 47,1 46,8 46,7 46,6 46,2 45,1 42,5 37,1 34,8 39,1 

Διιάδα - ζχλνιν 51,4 51,3 54,9 53,1 52,2 54,3 50,0 47,5 40,8 45,0 

Διιάδα - άλδξεο 45,0 45,6 48,0 44,9 42,3 46,5 41,8 40,6 34,4 38,8 

Διιάδα - γπλαίθεο 55,8 55,1 59,1 57,9 57,9 59,0 54,8 52,0 45,6 50,3 

Πεγή: Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsisc070 

 

Γξάθεκα 25: Ξνζνζηφ καθξνρξφληαο αλεξγίαο ζην ζχλνιν ηεο αλεξγίαο ζηελ ΔΔ θαη ζηελ 
Διιάδα θαηά θχιν 

 

 

Αθνινχζσο εμεηάδνπκε αλαιπηηθφηεξα ηε δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο ην 

ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2011 ζην νπνίν ζεκεηψζεθε θαη λέα αχμεζε 

ζηα πνζνζηά καθξνρξφληαο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα. Πηνλ Ξίλαθα 29 

θαη ζην Γξάθεκα 26 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ αλέξγσλ αλά-

ινγα κε ηε δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο ηνπο θαηά ειηθηαθή νκάδα. Γηα λα 

δνχκε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο κεηαβιήζεθε 

ιφγσ ηεο θξίζεο εμεηάδνπκε ηα ίδηα δεδνκέλα γηα ην δ΄ ηξίκελν ηνπ 

2007 (πξηλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε). Ρν 2011 νη κηζνί άλεξγνη ειη-

θίαο 20-24 εηψλ ήηαλ καθξνρξφληα άλεξγνη, ελψ γηα ηηο κεγαιχηεξεο 

ειηθίεο πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο αλέξγνπο εκπίπηνπλ ζηελ θα-

ηεγνξία ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ. Ρν 2007 ζηελ ειηθηαθή νκάδα 

ησλ 20-24 εηψλ ην 42% ήηαλ καθξνρξφληα άλεξγνη, ελψ ζηελ νκάδα 

ησλ 25-29 εηψλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία αλήθεη ην 48%. Πηηο κεγαιχηε-

ξεο ειηθηαθέο νκάδεο πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο αλέξγνπο ήηαλ 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsisc070
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καθξνρξφληα άλεξγνη. Ππλεπψο ε ζπλέπεηα ηεο θξίζεο θαίλεηαη φηη 

είλαη ε δηεχξπλζε ηεο δηάξθεηαο αλεξγίαο γηα ηηο ειηθηαθέο νκάδεο 

20-29 εηψλ. 

Πίλαθαο 29: Γηάξθεηα αλεξγίαο θαηά ειηθηαθή νκάδα, δ΄ ηξίκελν 2011 

 Σώξα ζα 
αξρίζνπλ λα 
αλαδεηνύλ 

εξγαζία 

Ληγόηεξν 
από 1 κήλα 

1-2 
κήλεο 

3-5 
κήλεο 

6-11 
κήλεο 

12 
κήλεο 

θαη 
άλσ 

ύλνιν 
αλέξγσλ 

15-19 εηψλ 1,9 6,1 22,2 18,0 27,0 24,8 100 
20-24 εηψλ 0,6 3,6 13,4 17,7 14,9 49,8 100 
25-29 εηψλ 0,7 3,1 11,4 11,5 14,9 58,3 100 
30-44 εηψλ 0,6 4,8 10,8 12,2 17,2 54,5 100 
45-64 εηψλ 0,5 3,2 12,4 11,7 14,7 57,6 100 
65 εηψλ θαη άλσ 2,3 - 4,6 12,2 16,6 64,3 100 

ύλνιν 0,6 3,9 11,9 12,8 16,1 54,6 100 

Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, ίδηνη ππνινγηζκνί 

 

Πίλαθαο 30: Γηάξθεηα αλεξγίαο θαηά ειηθηαθή νκάδα, δ΄ ηξίκελν 2007 

 Σώξα ζα 
αξρίζνπλ λα 
αλαδεηνύλ 

εξγαζία 

Ληγόηεξν 
από 1 κήλα 

1-2 
κήλεο 

3-5 
κήλεο 

6-11 
κήλεο 

12 
κήλεο 

θαη 
άλσ 

ύλνιν 
αλέξγσλ 

15-19 εηψλ 0 6,6 19,8 22,0 16,3 35,4 100 
20-24 εηψλ 2,1 6,7 14,4 17,7 17,3 41,8 100 
25-29 εηψλ 1,7 6,2 14,9 12,8 16,1 48,3 100 
30-44 εηψλ 0,5 4,3 13,4 13,9 13,0 55,0 100 
45-64 εηψλ 0,3 4,6 15,1 12,8 9,5 57,5 100 
65 εηψλ θαη άλσ 0 0 0 10,4 0 89,6 100 

ύλνιν 1,0 5,3 14,4 14,4 14,0 51,0 100 
Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, ίδηνη ππνινγηζκνί 

 

 

Γξάθεκα 26: Γηάξθεηα αλεξγίαο θαηά ειηθηαθή νκάδα, δ΄ ηξίκελν 2011 

 

3.7 Αλεξγία ζε πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό επίπεδν 

Ρα πνζνζηά αλεξγίαο ζηελ Διιάδα δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά ζε 
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πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Πηνλ Ξίλαθα 31 θαη ζην Γξάθεκα 

27 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά αλεξγίαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 

γηα ην δηάζηεκα 2007-2011.  

Πίλαθαο 31: Ξνζνζηά αλεξγίαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν: 2008-2011 

Πεξηθέξεηεο 2007 2008 2009 2010 2011 

Αλαη. Καθεδνλία θαη Θξάθε 9,3 8,8 12,2 15,6 21,1 

Θεληξηθή Καθεδνλία 8,9 8,1 10,5 15,3 22,8 

Γπηηθή Καθεδνλία 11,9 12,6 12,0 17,4 25,0 

Ήπεηξνο 9,8 10,5 11,8 13,8 19,2 

Θεζζαιία 8,7 9,3 10,0 13,3 19,4 

Ηφληνη Λήζνη 9,3 9,3 11,4 18,1 13,9 

Γπηηθή Διιάδα 10,1 9,8 8,7 13,6 19,6 

Πηεξεά Διιάδα 9,5 8,7 10,7 14,3 23,8 

Αηηηθή 6,9 6,8 10,2 14,1 21,7 

Ξεινπφλλεζνο 7,7 7,0 8,7 10,7 16,8 

Βφξεην Αηγαίν 6,2 4,6 5,3 10,5 16,8 

Λφηην Αηγαίν 8,8 7,2 13,2 16,2 11,9 

Θξήηε 5,3 8,2 10,1 13,0 17,8 

Πχλνιν ρψξαο 8,1 7,9 10,3 14,2 20,7 

Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, δ΄ ηξίκελν 

  

Γξάθεκα 27: Ξνζνζηά αλεξγίαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν: 2008-2011 

 

Ρν 2011 νη πεξηθέξεηεο πνπ πιήηηνληαη κε πνζνζηά αλεξγίαο πςειφ-

ηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ είλαη ε Γπηηθή Καθεδνλία (25%), ε Πηεξεά Δι-

ιάδα (23,8%), ε Θεληξηθή Καθεδνλία (22,8%), ε Αηηηθή (21,7%) θαη 

ε Αλαηνιηθή Καθεδνλία-Θξάθε (21,1%). Ρν ίδην έηνο νη πεξηθέξεηεο 

κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο είλαη ε πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λή-

ζσλ (13,9%) θαη ε πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ (11,9%). Νξηζκέλεο 

πεξηθέξεηεο φπσο ε Γπηηθή Καθεδνλία πιήηηνληαη ζηαζεξά πεξηζ-

ζφηεξν απφ ηελ αλεξγία ζπγθξηηηθά κε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 
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Νξηζκέλεο άιιεο φκσο εκθαλίδνπλ πεξίεξγεο δηαθπκάλζεηο δηαρξνλη-

θά. Γηα παξάδεηγκα, ε πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ ην δ΄ ηξίκελν ηνπ 

2010 εκθάληδε ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηε ρψξα, παξφηη ην 

δ΄ ηξίκελν ηνπ 2011 είρε ην δεχηεξν ρακειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο. 

Ρα πνζνζηά αλεξγίαο ζηηο πεξηθέξεηεο είλαη αλνδηθά κεηά ην 2009 

κε εμαίξεζε ηηο πεξηθέξεηεο Ηνλίσλ Λήζσλ θαη Λνηίνπ Αηγαίνπ, ζηηο 

νπνίεο παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηα πνζνζηά αλεξγίαο κεηψλνληαη 

ην 2011. Δμεηάδνληαο ηα πνζνζηά αλεξγίαο θαηά λνκφ πνπ παξαηίζε-

ληαη ζε πίλαθα ζην παξάξηεκα ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ, παξαηεξνχκε 

επίζεο φηη κεηαμχ 2010 θαη 2011 παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ αλεξγίαο ζηνλ λνκφ Εαθχλζνπ θαη κηθξφηεξε κείσζε ζηνλ 

λνκφ Θεξθχξαο. Απφ ηνπο λνκνχο ηνπ Λνηίνπ Αηγαίνπ, ζηνλ λνκφ Θπ-

θιάδσλ παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο κεηαμχ 2010 

θαη 2011 θαη αχμεζε ζην λνκφ Γσδεθαλήζνπ. Νη λνκνί κε ηα πςειφ-

ηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ην 2011 είλαη νη λνκνί Φισξίλεο (26,8%), 

Δπβνίαο (24,8%), Θαζηνξηάο (24,3%), Μάλζεο (23,3%) θαη Καγλεζί-

αο (22,9%). Νη λνκνί κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο είλαη νη 

λνκνί Εαθχλζνπ (7,6%), Ιαζηζίνπ (10,1%), Θαξδίηζαο (10,6%), Πεξ-

ξψλ (10,7%) θαη Φσθίδνο θαη Ιαθσλίαο (11,3%).  

3.8 Ρνέο κηζζσηήο απαζρόιεζεο ζηνλ ηδησηηθό 

ηνκέα 

Ν ΝΑΔΓ ηα ηειεπηαία έηε δεκνζηεχεη ηα ζηνηρεία ξνψλ ηεο κηζζσηήο 

απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Πηα ζηνηρεία απηά θαηαγξάθν-

ληαη νη αλαγγειίεο πξφζιεςεο, νη θαηαγγειίεο ζπκβάζεσλ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ, νη ιήμεηο ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη νη νηθεηνζειείο 

απνρσξήζεηο. Ρα ζηνηρεία απηά, παξφηη, αθελφο, αθνξνχλ κφλν ην 

επίζεκν θνκκάηη ηεο νηθνλνκίαο θαη επνκέλσο δελ θαηαγξάθνπλ έλα 

κέξνο ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαη, αθεηέξνπ, δελ θάλνπλ δηά-

θξηζε ζε πιήξε θαη κεξηθή απαζρφιεζε, παξέρνπλ πνιχ ρξήζηκε 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γεδνκέ-

λνπ κάιηζηα φηη ηα ζηνηρεία απηά είλαη απνγξαθηθά, δελ αληηκεησπί-

δνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ άιιεο πεγέο πιεξνθφξεζεο πνπ βα-

ζίδνληαη ζε δεηγκαηνιεπηηθφ ζρεδηαζκφ. Αλ ζε δεδνκέλε ρξνληθή πε-
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ξίνδν θαη ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή ελφηεηα αθαηξέζνπκε απφ 

ηηο αλαγγειίεο πξφζιεςεο ηηο θαηαγγειίεο ζπκβάζεσλ, ηηο ιήμεηο 

ζπκβάζεσλ θαη ηηο νηθεηνζειείο απνρσξήζεηο πξνθχπηεη ε θαζαξή 

ξνή κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηε ζπγθεθξηκέ-

λε πεξίνδν θαη γεσγξαθηθή ελφηεηα. Αλ ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ, 

ε απαζρφιεζε απμάλεηαη, εηδάιισο κεηψλεηαη. Δλδηαθέξνλ επίζεο 

παξνπζηάδεη ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαζαξήο ξνήο κη-

ζζσηήο απαζρφιεζεο κε ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ θάζε πεξηνρήο. 

Ζ ζχγθξηζε απηή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δεί-

θηε ξνήο αλά θάηνηθν ππνδεηθλχεη ηε βαξχηεηα ηεο αχμεζεο ή ηεο 

κείσζεο ηεο απαζρφιεζεο αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ κηαο πεξηνρήο.  

Πίλαθαο 32: Θαζαξή ξνή κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ην 2011 

 

Καηαγγειίεο 
ζπκβάζεσλ 

ανξίζηνπ 
ρξόλνπ 

Λήμεηο 
ζπκβάζεσλ 
oξηζκέλνπ 

ρξόλνπ 

Οηθεηνζειείο 
απνρσξήζεηο 

Αλαγγειίεο 
πξόζιεςεο 

Καζαξή ξνή 
κηζζσηήο 

απαζρόιεζεο 
Πιεζπζκόο 

Γείθηεο 
ξνήο 
αλά 

θάηνηθν 

Αλαη. Καθεδνλία - Θξάθε 13.868 24.648 9.938 37.513 -10.941 606.170 -1,80 
Θεληξηθή Καθεδνλία 49.200 62.920 38.777 131.743 -19.154 1.874.590 -1,02 
Γπηηθή Καθεδνλία 6.797 9.931 3.907 17.867 -2.768 282.120 -0,98 
Ήπεηξνο 6.343 8.188 6.121 17.135 -3.517 336.650 -1,04 
Θεζζαιία 14.832 18.057 12.119 34.595 -10.413 730.730 -1,43 
Ηφληα Λεζηά 8.557 23.675 3.691 34.270 -1.653 206.470 -0,80 
Γπηηθή Διιάδα 14.365 12.324 24.640 32.329 -19.000 680.190 -2,79 
Πηεξεά Διιάδα 10.261 9.492 8.768 27.510 -1.011 546.870 -0,18 
Αηηηθή 139.741 100.913 122.576 304.266 -58.964 3.812.330 -1,55 
Ξεινπφλλεζνο 14.416 20.686 11.420 42.425 -4.097 581.980 -0,70 
Βφξεην Αηγαίν 2.890 8.490 3.576 11.326 -3.630 197.810 -1,84 
Λφηην Αηγαίν 11.182 44.624 13.016 68.246 -576 308.610 -0,19 
Θξήηε 15.507 49.664 17.159 79.787 -2.543 621.340 -0,41 
Πχλνιν 307.959 393.612 263.388 839.015 -125.944 10.787.690 -1,17 

Πεγή: www.oaed.gr , www.statistics.gr (ίδηνη ππνινγηζκνί) 

 

Πηνλ Ξίλαθα 32 έρεη ππνινγηζηεί ν ζρεηηθφο δείθηεο ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2011 θαη ζην Γξάθεκα 28 έρνπλ θαηαηα-

ρζεί νη πεξηθέξεηεο αλάινγα κε ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2011, ε θαζαξή ξνή κηζζσηήο απαζρφ-

ιεζεο είλαη αξλεηηθή ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, θαζψο νη 

απνιχζεηο ππεξβαίλνπλ ηηο πξνζιήςεηο. Πε ζρέζε, φκσο, κε ηνλ πιε-

ζπζκφ θάζε πεξηθέξεηαο, νη πεξηθέξεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ην κε-

γαιχηεξν πξφβιεκα είλαη νη πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Διιάδαο, Βνξείνπ 

Αηγαίνπ, Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Αηηηθήο θαη Θεζζαιί-

αο. Ν δείθηεο απηφο – ζε ζπλδπαζκφ κε άιια θξηηήξηα - ζα κπνξνχζε 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηθαηφηεξε θαηαλνκή πφξσλ θαη πξνγξακ-

http://www.oaed.gr/
http://www.statistics.gr/
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κάησλ ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο 

ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

Γξάθεκα 28: Γείθηεο θαζαξήο ξνήο κηζζσηήο απαζρφιεζεο αλά θάηνηθν ζε πεξηθεξεηαθφ 
επίπεδν ην 2011 

 

3.9 Δγγεγξακκέλε αλεξγία 

Ζ κέηξεζε ηεο εγγεγξακκέλεο αλεξγίαο απνηειεί έλα ελαιιαθηηθφ 

ηξφπν εθηίκεζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο. Ζ εγ-

γεγξακκέλε αλεξγία θαηαγξάθεηαη ζηα ηνπηθά γξαθεία ηνπ ΝΑΔΓ 

ζε θαζεκεξηλή βάζε. Ζ θαηαγξαθή είλαη απνγξαθηθή. Ρα ζηνηρεία 

αλεξγίαο ηνπ ΝΑΔΓ δελ είλαη απνιχησο ζπγθξίζηκα κε ηα ζηνηρεία 

αλεξγίαο ηεο ΔΙΠΡΑΡ. Ζ ΔΙΠΑΡ ππνινγίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ αλέξγσλ 

θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο βάζεη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ νξηζκψλ. Ν 

πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη κε δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο θαη ηα ζηνηρεία 

είλαη αμηφπηζηα ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο. Κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΝΑΔΓ 

θαηαγξάθνληαη νη άλεξγνη πνπ πξνζέξρνληαη ζηα γξαθεία ηνπ γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη θπξηφηεξνη είλαη ε επηδφηε-

ζε, ε έληαμε ζε πξνγξάκκαηα θαη ε αλαδήηεζε εξγαζίαο. Ρν πνζν-

ζηφ αλεξγίαο δελ είλαη δπλαηφ λα ππνινγηζηεί κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

ΝΑΔΓ θαζψο θαηαγξάθεηαη κφλν ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ (δελ ππάξ-
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ρεη εθηίκεζε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ, άξα θαη γηα ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ 

αλεξγίαο). Πηνλ ΝΑΔΓ δελ απεπζχλνληαη πξνθαλψο φινη νη άλεξγνη, 

θαη νξηζκέλα άηνκα πνπ θαηαγξάθνληαη σο άλεξγνη απφ ηνλ ΝΑΔΓ 

δελ πιεξνχλ ηηο δηεζλψο αλεγλσξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ νξη-

ζκφ ηνπ αλέξγνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΔΙΠΡΑΡ.  

Πίλαθαο 33: Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ πνπ αλαδεηνχλ 
εξγαζία: Ηαλνπάξηνο 2010-Φεβξνπάξηνο 2012 

 
ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΙ 

>= 12 ΜΗΝΔ 
ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΙ 

< 12 ΜΗΝΔ ύλνιν 

Ηαλνπάξηνο 2010 161.165 454.121 615.286 
Φεβξνπάξηνο 2010 174.266 446.063 620.329 
Κάξηηνο 2010 183.455 418.284 601.739 
Απξίιηνο 2010 186.758 412.970 599.728 
Κάηνο 2010 188.580 384.140 572.720 
Ηνχληνο 2010 190.087 376.717 566.804 
Ηνχιηνο 2010 190.718 379.024 569.742 
Αχγνπζηνο 2010 190.375 378.847 569.222 
Πεπηέκβξηνο 2010 201.498 385.715 587.213 
Νθηψβξηνο 2010 217.426 391.823 609.249 
Λνέκβξηνο 2010 225.034 402.267 627.301 
Γεθέκβξηνο 2010 235.125 418.427 653.552 
Ηαλνπάξηνο 2011 247.000 442.558 689.558 
Φεβξνπάξηνο 2011 244.773 447.723 692.496 
Κάξηηνο 2011 251.529 463.146 714.675 
Απξίιηνο 2011 257.102 447.716 704.818 
Κάηνο 2011 254.107 430.893 685.000 
Ηνχληνο 2011 260.430 426.743 687.173 
Ηνχιηνο 2011 267.924 431.734 699.658 
Αχγνπζηνο 2011 262.527 430.802 693.329 
Πεπηέκβξηνο 2011 276.009 419.250 695.259 
Νθηψβξηνο 2011 284.491 408.926 693.417 
Λνέκβξηνο 2011 287.848 427.845 715.693 
Γεθέκβξηνο 2011 291.804 438.817 730.621 
Ηαλνπάξηνο 2012 306.084 455.685 761.769 
Φεβξνπάξηνο 2012 308.313 462.056 770.369 

Πεγή: ΝΑΔΓ 

 

Πηνλ Ξίλαθα 33 θαη ζην Γξάθεκα 29 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ ζηνλ ΝΑΔΓ πνπ δειψλνπλ φηη 

αλαδεηνχλ εξγαζία απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 κέρξη θαη ηνλ Φε-

βξνπάξην ηνπ 2012. Ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ αθνινπ-

ζεί αλνδηθή πνξεία ην δηάζηεκα απηφ κε θάπνηεο κηθξέο παξνδηθέο 

απμνκεηψζεηο πνπ νθείινληαη ζηελ επνρηθφηεηα νξηζκέλσλ δξαζηε-

ξηνηήησλ. Ρνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012 ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ 

αλέξγσλ έθηαζε ηα 770.369 άηνκα. Δμ απηψλ ην 40% ήηαλ καθξν-

ρξφληα άλεξγνη, ελψ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2011 θαη ηνπ 2010 ηα ζρεηη-

θά πνζνζηά ήηαλ 35,3% θαη 28,1% αληίζηνηρα. Φαίλεηαη ζπλεπψο φηη 
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εθηφο απφ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ, 

παξαηεξείηαη θαη αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηεο αλεξγίαο. 

Γξάθεκα 29: Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία: 
Ηαλνπάξηνο 2010-Φεβξνπάξηνο 2012 

 

4. ΦΣΧΥΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ 

4.1 Οηθνλνκηθή αληζόηεηα 

Ζ νηθνλνκηθή αληζφηεηα είλαη κία απφ ηηο παξακέηξνπο ηεο θνηλσλη-

θήο αληζφηεηαο θαη κπνξεί λα κεηξεζεί κε βάζε ην εηζφδεκα ή/θαη 

ηνλ πινχην. Γχν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελνη δείθηεο αληζνθαηαλνκήο 

εηζνδήκαηνο είλαη ν δείθηεο θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο ζε πεληεκφξηα 

θαη ν ζπληειεζηήο Gini. Ν κελ πξψηνο δείθηεο δίλεη πιεξνθφξεζε 

γηα ηηο αθξαίεο ηηκέο αληζνθαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο, ελψ ν δεχηε-

ξνο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηε ζπλνιηθή θαηαλνκή εηζνδεκάησλ. Κε 

ηνλ δείθηε θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο ζε πεληεκφξηα (S80/S20) κεηξά-

κε ην κεξίδην ηνπ ηζνδχλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ πινπζηφ-

ηεξνπ 20% ηνπ πιεζπζκνχ πξνο ην αλάινγν εηζφδεκα ηνπ θησρφηε-

ξνπ 20% ηνπ πιεζπζκνχ. Αλ ν δείθηεο S80/S20 ηζνχηαη κε 5, απηφ 

ζεκαίλεη φηη ην κεξίδην ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ πινπζηφηεξνπ 20% ηνπ 

πιεζπζκνχ είλαη 5 θνξέο κεγαιχηεξν απφ ην κεξίδην ηνπ εηζνδήκα-

ηνο ηνπ θησρφηεξνπ 20% ηνπ πιεζπζκνχ. Δπνκέλσο, φζν πςειφηε-

ξνο είλαη ν δείθηεο ηφζν πςειφηεξε είλαη ε αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζν-

δήκαηνο. Ν ζπληειεζηήο Gini παίξλεη ηηο ηηκέο απφ 1 πνπ εξκελεχεηαη 

σο πιήξεο αληζφηεηα εηζνδήκαηνο έσο 0 (πιήξεο ηζφηεηα ζηε θαηα-
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λνκή ηνπ εηζνδήκαηνο). Αλ ππήξρε δειαδή πιήξεο ηζφηεηα ζηελ θα-

ηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ν Gini ζα ήηαλ 0%, ελψ αλ ππήξρε πιήξεο 

αληζφηεηα ν ζπληειεζηήο ζα ιάκβαλε ηελ ηηκή 100% (ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε έλα άηνκν ζα ιάκβαλε φιν ην εηζφδεκα).  

Γπζηπρψο ηα πην πξφζθαηα δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα ηε κέηξεζε ησλ 

δεηθηψλ απηψλ πξνθχπηνπλ απφ έξεπλα ηνπ 2010 πνπ φκσο αλαθέ-

ξεηαη ζηα εηζνδήκαηα ηνπ έηνπο 2009, πξηλ θαλνχλ έληνλα ηα απν-

ηειέζκαηα ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα, νπφηε δελ κπνξνχκε λα εθηηκή-

ζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο ζε απηφ ην πεδίν. 

Πίλαθαο 34: Γείθηεο θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο ζε πεληεκφξηα (S80/S20) γηα ηηο ρψξεο ηεο 
ΔΔ, 2005-2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EU-27 5,0 4,9 5,0 5,0 4,9 5,0 
Απζηξία 3,8 3,7 3,8 3,7 3,7 3,7 
Βέιγην 4,0 4,2 3,9 4,1 3,9 3,9 
Βνπιγαξία 3,7 5,1 7,0 6,5 5,9 5,9 
Γαιιία 4,0 4,0 3,9 4,3 4,4 4,5 
Γεξκαλία 3,8 4,1 4,9 4,8 4,5 4,5 
Γαλία 3,5 3,4 3,7 3,6 4,6 4,4 
Διιάδα 5,8 6,1 6,0 5,9 5,8 5,6 
Δζζνλία 5,9 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 
Ζλ. Βαζίιεην 5,9 5,4 5,3 5,6 5,3 5,4 
Ηξιαλδία 5,0 4,9 4,8 4,4 4,2 5,3 
Ηζπαλία 5,5 5,3 5,3 5,4 6,0 6,9 
Ηηαιία 5,6 5,5 5,5 5,1 5,2 5,2 
Θχπξνο 4,3 4,3 4,4 4,1 4,2 4,4 
Ιεηηνλία 6,7 7,9 6,3 7,3 7,3 6,9 
Ιηζνπαλία 6,9 6,3 5,9 5,9 6,3 7,3 
Ινπμ/ξγν 3,9 4,2 4,0 4,1 4,3 4,1 
Κάιηα 3,9 4,0 3,9 4,2 4,0 4,3 
Νιιαλδία 4,0 3,8 4,0 4,0 4,0 3,7 
Νπγγαξία 4,0 5,5 3,7 3,6 3,5 3,4 
Ξνισλία 6,6 5,6 5,3 5,1 5,0 5,0 
Ξνξηνγαιία 7,0 6,7 6,5 6,1 6,0 5,6 
Ονπκαλία 4,9 5,3 7,8 7,0 6,7 6,0 
Πινβαθία 3,9 4,1 3,5 3,4 3,6 3,8 
Πινβελία 3,4 3,4 3,3 3,4 3,2 3,4 
Πνπεδία 3,3 3,6 3,3 3,5 3,7 3,5 
Ρζερία 3,7 3,5 3,5 3,4 3,5 3,5 
Φηιαλδία 3,6 3,6 3,7 3,8 3,7 3,6 

Πεγή: Eurostat 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di11&lang=en 

 

Πηνλ Ξίλαθα 34 θαη ζην Γξάθεκα 30 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέ-

ζκαηα απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε S80/S20 γηα ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ 

ηελ πεξίνδν 2005-2010. Ρα απνηειέζκαηα αθνξνχλ ηα εηζνδήκαηα 

έλα έηνο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Ν δείθηεο γηα ηελ Διιάδα 

είρε ηελ πςειφηεξε ηηκή ην 2006 θαη έθηνηε παξνπζηάδεη κηθξή κεί-

σζε. Γηαηεξείηαη ζηαζεξά πάλσ απφ ηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν. Ρν 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di11&lang=en
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2010 ε αληζνθαηαλνκή εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα είλαη ε έθηε πςε-

ιφηεξε ζηηο 27 ρψξεο ηεο ΔΔ. Πηελ Διιάδα ν δείθηεο απηφο δελ δηα-

θνξνπνηείηαη ην 2010 αλάινγα κε ην θχιν, ελψ ιακβάλεη ρακειφηε-

ξεο ηηκέο γηα ηα άηνκα άλσ ησλ 65 εηψλ θαη αθφκα ρακειφηεξε ηηκή 

γηα ηηο γπλαίθεο άλσ ησλ 65 εηψλ. 

Γξάθεκα 30: Θαηάηαμε ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27 κε βάζε ην δείθηεο θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο 
ζε πεληεκφξηα (S80/S20), 2010 (εηζνδήκαηα ηνπ έηνπο 2009) 

 

Πηνλ Ξίλαθα 35 θαη ζην Γξάθεκα 31 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέ-

ζκαηα ηνπ έηεξνπ δείθηε αληζνθαηαλνκήο εηζνδήκαηνο, ηνπ ζπληειε-

ζηή Gini γηα ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ ηελ πεξίνδν 2005-2010. Θαη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα αθνξνχλ ην εηζφδεκα έλα έ-

ηνο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Πηελ πεξίνδν απηή ν ζπληειεζηήο 

Gini ιακβάλεη γηα ηελ Διιάδα ηελ πςειφηεξε ηηκή ηα έηε 2006 θαη 

2007 θαη έθηνηε ζεκεηψλεη κηθξή κείσζε. Πχκθσλα θαη κε ηα απνηε-
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ιέζκαηα απηνχ ηνπ δείθηε, ε αληζνθαηαλνκή εηζνδήκαηνο ζηελ Δι-

ιάδα είλαη απφ ηηο ρεηξφηεξεο ζηελ ΔΔ. Ρν 2010 ε Διιάδα θαηέρεη 

ηελ έλαηε ρεηξφηεξε ζέζε.  

Πίλαθαο 35: Αληζνθαηαλνκή εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ ζπληειεζηή Gini ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, 
2005-2010  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EU-27 30,6 30,2 30,6 30,7 30,4 30,5 
Απζηξία 26,2 25,3 26,2 26,2 25,7 26,1 
Βέιγην 28,0 27,8 26,3 27,5 26,4 26,6 
Βνπιγαξία 25 31,2 35,3 35,9 33,4 33,2 
Γαιιία 27,7 27,3 26,6 29,2 29,8 29,9 
Γεξκαλία 26,1 26,8 30,4 30,2 29,1 29,3 
Γαλία 23,9 23,7 25,2 25,1 26,9 26,9 
Διιάδα 33,2 34,3 34,3 33,4 33,1 32,9 
Δζζνλία 34,1 33,1 33,4 30,9 31,4 31,3 
Ζλ. Βαζίιεην 34,6 32,5 32,6 33,9 32,4 33,0 
Ηξιαλδία 31,9 31,9 31,3 29,9 28,8 33,2 
Ηζπαλία 31,8 31,2 31,3 31,3 32,3 33,9 
Ηηαιία 32,8 32,1 32,3 31,0 31,5 31,2 
Θχπξνο 28,7 28,8 29,8 28,0 28,4 29,1 
Ιεηηνλία 36,1 39,2 35,4 37,7 37,4 36,1 
Ιηζνπαλία 36,3 35,0 33,8 34,0 35,5 36,9 
Ινπμ/ξγν 26,5 27,8 27,4 27,7 29,2 27,9 
Κάιηα 26,9 27,0 26,3 27,9 27,2 28,4 
Νιιαλδία 26,9 26,4 27,6 27,6 27,2 25,5 
Νπγγαξία 27,6 33,3 25,6 25,2 24,7 24,1 
Ξνισλία 35,6 33,3 32,2 32,0 31,4 31,1 
Ξνξηνγαιία 38,1 37,7 36,8 35,8 35,4 33,7 
Ονπκαλία 31 33 37,8 36,0 34,9 33,3 
Πινβαθία 26,2 28,1 24,5 23,7 24,8 25,9 
Πινβελία 23,8 23,7 23,2 23,4 22,7 23,8 
Πνπεδία 23,4 24,0 23,4 24,0 24,8 24,1 
Ρζερία 26,0 25,3 25,3 24,7 25,1 24,9 
Φηιαλδία 26,0 25,9 26,2 26,3 25,9 25,4 

Πεγή: Eurostat 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12&lang=en 

 

Ππλεπψο, θαηαγξάθεηαη έληνλν πξφβιεκα αληζνθαηαλνκήο εηζνδή-

καηνο ζηελ Διιάδα. Ξαξφηη ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ζεκεηψζεθε 

αξθεηά πςειή αχμεζε ηνπ ΑΔΞ, δελ παξαηεξήζεθε νπζηαζηηθή κεί-

σζε ηεο αληζνθαηαλνκήο απηήο.  

4.2 Κίλδπλνο θηώρεηαο ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο θηψρεηαο δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξη-

ζκφο. Γχν ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο επηθεληξψλνληαη είηε ζηε κέ-

ηξεζε ηεο απφιπηεο θηψρεηαο, δειαδή ηελ έιιεηςε ησλ αλαγθαίσλ 

πφξσλ επηβίσζεο. είηε ζηε ζρεηηθή θηψρεηα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

νπνίαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξφηππα δηαβίσζεο ζε κηα θνηλσλία 

ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Έλαο ζπλήζεο ηξφπνο κέηξεζεο 

ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο είλαη ε εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λνηθνθπ-

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12&lang=en
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ξηψλ πνπ έρνπλ εηζφδεκα κηθξφηεξν ηνπ 60% ηεο δηακέζνπ ηνπ δηα-

ζέζηκνπ ηζνδχλακνπ εηζνδήκαηνο ζε κηα ρψξα.  

Γξάθεκα 31: Καηάηαμε ησλ ρσξώλ ηεο ΔΔ-27 κε βάζε ην ζπληειεζηή Gini, 2010 
(εηζνδήκαηα ηνπ έηνπο 2009) 

 

 

Έλαο ζπκπιεξσηηθφο ηξφπνο κέηξεζεο ηεο θηψρεηαο βαζίδεηαη ζηελ 

πξφζβαζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη ν ππνινγη-

ζκφο πνζνζηψλ πιηθήο απνζηέξεζεο ή αθξαίαο πιηθήο απνζηέξεζεο. 

Ρα απνηειέζκαηα γηα ηελ Διιάδα δελ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά 

αλ ρξεζηκνπνηεζεί ν δείθηεο θηψρεηαο πνπ βαζίδεηαη ζην εηζφδεκα 

ζπγθξηηηθά κε ηνλ δείθηε πιηθήο απνζηέξεζεο. Πηε ζπλέρεηα παξνπ-
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ζηάδνπκε νξηζκέλα ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε 

ηεο θηψρεηαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ΔΔ.  

Πηνλ Ξίλαθα 36 θαη ζην Γξάθεκα 32 θαηαγξάθεηαη ν θίλδπλνο θηψ-

ρεηαο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ην 2005 θαη ην 

2010. Νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηα εηζνδήκαηα έλα έηνο πξηλ ηε δηε-

μαγσγή ηεο έξεπλαο θαη αθνχ έρνπλ ζπλππνινγηζηεί νη θνηλσληθέο 

κεηαβηβάζεηο.  

Πίλαθαο 36: Θίλδπλνο θηψρεηαο (εηζφδεκα 
ρακειφηεξν ηνπ 60%, κεηά ηηο θνηλσληθέο 
κεηαβηβάζεηο) – ζχλνιν πιεζπζκνχ 

 2005 2010 

EΔ-27 16,5 16,4 
Απζηξία 12,3 12,1 
Βέιγην 14,8 14,6 
Βνπιγαξία 14 20,7 
Γαιιία 13,2 13,5 
Γεξκαλία 12,2 15,6 
Γαλία 11,8 13,3 
Διιάδα 19,5 20,1 
Δζζνλία 18,7 15,8 
Ζλσκέλν Βαζίιεην 19,0 17,1 
Ηξιαλδία 19,7 16,1 
Ηζπαλία 20,5 20,7 
Ηηαιία 18,9 18,2 
Θχπξνο 16,2 17,0 
Ιεηηνλία 19,8 21,3 
Ιηζνπαλία 20,7 20,2 
Ινπμεκβνχξγν 13,7 14,5 
Κάιηα 13,9 15,5 
Νιιαλδία 10,7 10,3 
Νπγγαξία 13,5 12,3 
Ξνισλία 20,5 17,6 
Ξνξηνγαιία 19,4 17,9 
Ονπκαλία : 21,1 
Πινβαθία 13,5 12,0 
Πινβελία 12,2 12,7 
Πνπεδία 9,5 12,9 
Ρζερία 10,4 9,0 
Φηιαλδία 11,7 13,1 

Πεγή: Eurostat 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?data
set=ilc_li02&lang=en 

 

Ξαξφηη κεηαμχ 2005 θαη 2010 ν θίλδπλνο θηψρεηαο γηα ην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ κεηψλεηαη ειαθξψο γηα ην ζχλνιν ηεο ΔΔ, ζηελ Διιάδα 

απμάλεηαη απφ 19,5 ζε 20,1%. Γεληθψο δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο 

δηαθπκάλζεηο δηαρξνληθά. Ρν 2010 ε Διιάδα έρεη ην έθην πςειφηεξν 

πνζνζηφ γηα ηνλ θίλδπλν θηψρεηαο ζηελ ΔΔ ησλ 27 θξαηψλ. Νη κφλεο 

ρψξεο νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά είλαη ε Ιεηνλία, 

ε Ονπκαλία, ε Βνπιγαξία, ε Ηζπαλία θαη ε Ιηζνπαλία. Κεηαμχ 2005 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li02&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li02&lang=en
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θαη 2010 ζε 13 ρψξεο ν θίλδπλνο θηψρεηαο απμάλεηαη (κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ε Διιάδα), ελψ ζηηο ππφινηπεο 13 κεηψλεηαη (γηα κία ρψ-

ξα δελ ππάξρνπλ ζπγθξίζηκα ζηνηρεία).  

Γξάθεκα 32: Θίλδπλνο θηψρεηαο (εηζφδεκα ρακειφηεξν ηνπ 60% κεηά ηηο θνηλσληθέο 
κεηαβηβάζεηο) – ζχλνιν πιεζπζκνχ 

 

Πίλαθαο 37: Θίλδπλνο θηψρεηαο (εηζφδεκα 
ρακειφηεξν ηνπ 60% κεηά ηηο θνηλσληθέο 
κεηαβηβάζεηο) >=75 εηψλ 

 2005 2010 

EU-27 21,8 18,0 
Απζηξία 18,6 17,9 
Βέιγην 25,8 20,9 
Βνπιγαξία : 38,4 
Γαιιία 18,4 12,0 
Γεξκαλία 15,8 12,3 
Γαλία 23,8 24,9 
Διιάδα 32,8 25,5 
Δζζνλία 22,9 16,9 
Ζλ. Βαζίιεην 28,7 25,5 
Ηξιαλδία 36,6 12,1 
Ηζπαλία 32,6 23,7 
Ηηαιία 23,3 18,5 
Θχπξνο 61,9 61,3 
Ιεηηνλία 21,2 19,0 
Ιηζνπαλία 22,6 9,9 
Ινπμ/ξγν 6,7 6,7 
Κάιηα 23,1 18,9 
Νιιαλδία 4,7 7,1 
Νπγγαξία 7,5 3,3 
Ξνισλία 6,0 12,4 
Ξνξηνγαιία 35,1 26,0 
Ονπκαλία : 20,9 
Πινβαθία 11,5 9,6 
Πινβελία 25,5 26,0 
Πνπεδία 13,9 23,5 
Ρζερία 6,3 8,7 
Φηιαλδία 25,7 24,4 

Πεγή: Eurostat 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show
.do?dataset=ilc_li02&lang=en 

 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li02&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li02&lang=en
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Πηνλ Ξίλαθα 37 θαη ζην Γξάθεκα 33 παξνπζηάδνπκε ηα ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν θηψρεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε-

γάιεο ειηθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα άηνκα 75 εηψλ θαη άλσ. Γηα ηελ 

ειηθηαθή απηή νκάδα ηα πνζνζηά θηψρεηαο είλαη πςειφηεξα ηνπ ζπ-

λνιηθνχ πιεζπζκνχ. Πηελ Διιάδα, παξφηη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ην 

2005 ήηαλ 19,5%, γηα ηα άηνκα 75 εηψλ θαη άλσ ήηαλ 32,8%. Ρν 2010 

γηα ην ζχλνιν ην πνζνζηφ αλεξρφηαλ ζε 20,1% αλ θαη γηα άηνκα 75 

εηψλ θαη άλσ αλεξρφηαλ ζε 25,5%. Ξαξφηη ν θίλδπλνο θηψρεηαο κεη-

ψζεθε αηζζεηά κεηαμχ 2005 θαη 2010, παξακέλεη ζε πςειφηεξα επί-

πεδα απφ φ,ηη γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Ρν 2010 ε Διιάδα έρεη 

ηελ πέκπηε ρεηξφηεξε ζέζε ζηελ ΔΔ ζχκθσλα κε απηφλ ηνλ δείθηε. 

Γξάθεκα 33: Θίλδπλνο θηψρεηαο (εηζφδεκα ρακειφηεξν ηνπ 60% κεηά ηηο θνηλσληθέο 
κεηαβηβάζεηο) >=75 εηψλ 

 

Ξεγή: Eurostat 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li02&lang=en 

 

4.3 Κίλδπλνο θηώρεηαο αλάινγα κε ηε ζέζε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο 

Πηελ ελφηεηα απηή εμεηάδνπκε ηνλ θίλδπλν θηψρεηαο αλάινγα κε ηε 

ζέζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ην 2005 θαη ην 2010 ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. 

Γηα ην 2010, κνινλφηη απφ θηψρεηα θηλδχλεπε ην 15,3% ηνπ ζπλνιη-

θνχ πιεζπζκνχ, ν θίλδπλνο θηψρεηαο ήηαλ 8,4% γηα ηνπο εξγαδφκε-

λνπο, 6,1% γηα ηνπο κηζζσηνχο, 45,2% γηα ηνπο άλεξγνπο θαη 10,8% 

γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο. Γειαδή ν θίλδπλνο ηεο θηψρεηαο ζην ζχλνιν 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li02&lang=en
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ηεο ΔΔ κεηψλεηαη φηαλ θάπνηνο εξγάδεηαη θαη εηδηθά φηαλ είλαη κη-

ζζσηφο ελψ απμάλεηαη θαηαθφξπθα φηαλ είλαη άλεξγνο. Πηελ Διιάδα 

ην 2010 θηλδχλεπε απφ θηψρεηα ην 19,2% ηνπ πιεζπζκνχ, ην 13,9% 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ην 8,2% ησλ κηζζσηψλ, ην 38,6% ησλ αλέξγσλ θαη 

ην 9,9% ησλ ζπληαμηνχρσλ. Ππλεπψο, ζηελ Διιάδα ν θίλδπλνο θηψ-

ρεηαο δελ επεξεάδεηαη ηφζν πνιχ απφ ηε ζέζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

ζπγθξηηηθά κε ην ζχλνιν ηεο ΔΔ. 

Πίλαθαο 38: Θίλδπλνο θηψρεηαο (εηζφδεκα ρακειφηεξν ηνπ 60%, κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο) αλάινγα 
κε ηε ζέζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο (16-64 εηψλ) 

Καηάζηαζε ζηελ 
αγνξά εξγαζίαο 

Πιεζπζκόο Δξγαδόκελνη Μηζζσηνί Άλεξγνη πληαμηνύρνη 

Έηνο 2005 2010 2005 2010 2009 2010 2005 2010 2005 2010 

EU-27 14,5 15,3 8,2 8,4 6,1 6,1 40,0 45,2 13,0 10,8 

Απζηξία 11,0 10,6 6,7 4,9 5,4 4,2 46,9 40,2 10,0 12,1 

Βέιγην 12,2 11,8 3,9 4,4 3,1 3,1 30,9 31,0 12,6 5,8 

Βνπιγαξία 12 16,3 6 7,7 7,3 7,0 34 49,1 14 20,5 

Γαιιία 11,7 12,6 6,1 6,6 5,7 5,6 29,5 33,5 8,6 4,9 

Γεξκαλία 11,2 15,6 4,8 7,1 6,4 6,7 40,9 70,0 12,5 16,2 

Γαλία 10,8 12,5 4,9 6,5 4,6 5,1 26,8 36,0 5,3 9,7 

Διιάδα 17,3 19,2 12,8 13,9 8,1 8,2 32,6 38,6 11,1 9,9 

Δζζνλία 16,9 15,7 7,5 6,7 7,1 5,6 60,0 46,7 25,9 24,4 

Ζλ. Βαζίιεην 15,5 14,5 8,1 6,7 5,1 5,4 53,9 47,7 24,3 24,1 

Ηξιαλδία 16,5 15,7 5,9 7,5 3,4 4,3 47,1 26,7 26,5 16,0 

Ηζπαλία 16,3 19,6 10,4 12,6 7,1 7,4 34,8 39,2 17,3 10,3 

Ηηαιία 16,6 17,2 8,9 9,5 9,0 8,0 44,2 43,9 9,1 9,4 

Θχπξνο 11,1 12,1 6,4 7,7 6,5 7,5 37,1 47,1 22,1 26,0 

Ιεηηνλία 18,5 20,6 9,1 9,9 9,9 8,6 58,5 47,9 27,0 23,9 

Ιηζνπαλία 19,8 21,8 10,2 12,4 8,4 10,7 62,8 55,6 15,6 28,2 

Ινπμ/ξγν 12,6 14,1 9,8 10,6 10,0 9,9 48,8 42,8 2,1 5,2 

Κάιηα 11,4 13,6 4,2 5,9 4,5 5,1 44,3 41,0 26,4 20,0 

Νιιαλδία 10,0 10,0 5,8 5,1 3,7 3,4 27,9 32,1 3,5 6,9 

Νπγγαξία 13,5 12,0 8,9 5,4 5,8 5,1 49,7 44,9 14,3 4,5 

Ξνισλία 20,9 17,2 13,9 11,5 6,8 7,4 45,6 45,3 14,9 10,0 

Ξνξηνγαιία 16,3 16,2 11,5 9,6 7,3 6,0 28,6 36,8 16,4 11,1 

Ονπκαλία : 19,6 : 17,1 4,9 5,3 : 45,1 : 8,8 

Πινβαθία 13,1 11,4 9,0 5,7 4,1 3,6 39,2 41,2 6,6 4,5 

Πινβελία 10,2 10,7 4,6 5,3 3,5 3,6 25,1 44,2 11,5 15,0 

Πνπεδία 9,2 12,0 5,5 6,6 5,9 5,9 26,9 37,0 7,0 7,8 

Ρζερία 9,4 8,4 3,5 3,7 2,7 2,7 51,1 41,2 7,5 6,1 

Φηιαλδία 10,4 12,1 3,7 3,7 2,0 2,0 35,7 45,3 12,3 7,9 

Πεγή:Eurostat  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li04&lang=en 
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Γξάθεκα 34: Θίλδπλνο θηψρεηαο (εηζφδεκα ρακειφηεξν ηνπ 60% κεηά ηηο θνηλσληθέο 
κεηαβηβάζεηο) ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Διιάδα αλάινγα κε ηε ζέζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

 

5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ, ε πα-

ξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο πξαγκαην-

πνηείηαη παξέρνληαο πιεξνθφξεζε ηφζν γηα ηα βαζηθά κεγέζε ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο φζν θαη γηα άιια κεγέζε πνπ ζπλδένληαη κε απηά, 

φπσο ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, ηα δεκνγξαθηθά, θαζψο θαη κεγέ-

ζε γηα ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Γίλεηαη κηα πξν-

ζπάζεηα παξάζεζεο θαη ζρνιηαζκνχ ζηνηρείσλ πξηλ θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ψζηε φπνπ είλαη δπλαηφ λα θαλνχλ νη επηπηψ-

ζεηο απηήο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Ρα ζηνηρεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηε 

ζπγγξαθή ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ ήηαλ θαηά ηελ νινθιήξσζε ζπγ-

γξαθήο ηνπ (Κάηνο 2012) ηα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο ΔΙΠΡΑΡ, 

ηεο EUROSTAT, ηνπ ΝΑΔΓ θαη άιισλ πεγψλ. Αθνινπζνχλ νξηζκέλα 

βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο ηνκείο πνπ θαιχπηνληαη ζην θείκελν. 

Μεθηλψληαο κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία αμίδεη λα επηζεκάλνπκε ν-

ξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξά εξγαζίαο. Πχκ-

θσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο Ξιεζπζκνχ ηνπ 2011, ν κφληκνο 

πιεζπζκφο ηεο Διιάδνο είλαη ειαθξψο κεησκέλνο (1,34%) ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία. Αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ε κεηαλαζηεπ-

ηηθή θίλεζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έρεη εληζρχζεη ζεκαληηθά ηα πιε-

ζπζκηαθά κεγέζε, γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ν πιεζπζκφο ησλ 

Διιήλσλ κεηψλεηαη ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δε-

θαεηίαο. Πεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ίζσο ηεο κείσζεο απηήο απνηειεί ε 
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γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Διιήλσλ, κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ηφζν 

νηθνλνκηθέο (ζπληάμεηο, πγεία, θ.ιπ.) φζν θαη θνηλσληθέο.  

Ξαξάιιεια, ην κεγάιν θίλεκα κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ Διιάδα απφ 

ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ αξρηθά θαη απφ άιιεο ρψξεο ζηε ζπλέρεηα έρεη 

πνιχπιεπξεο ζπλέπεηεο. Πηα πιεζπζκηαθά κεγέζε ε εηζξνή κεηαλα-

ζηψλ θαη κάιηζηα ζρεηηθά λεαξήο ειηθίαο αληηζηξέθεη ηελ πιεζπζκη-

αθή κείσζε θαη ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Ζ επίπησζε 

ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο έρεη εθηε-

λψο ζπδεηεζεί θαη παξφηη ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθσλίεο σο πξνο ηα 

επηκέξνπο απνηειέζκαηα, νη πεξηζζφηεξεο αλαιχζεηο ζπγθιίλνπλ ζε 

θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. Πηελ πεξίνδν πξηλ ηελ θξίζε, νη κεηαλάζηεο 

(παξάλνκνη θαη λφκηκνη) θάιππηαλ ζεκαληηθά «θελά» ζηελ ειιεληθή 

αγνξά εξγαζίαο, απνδερφκελνη λα θάλνπλ εξγαζίεο πνπ δελ ήηαλ ε-

πηζπκεηέο απφ ηνπο ληφπηνπο. Δξγαζίεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ζηελ 

θαζαξηφηεηα, ζηε θξνληίδα παηδηψλ θαη ειηθησκέλσλ θαιχθζεθαλ 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ κεηαλάζηεο πνπ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα αλαιά-

βνπλ νπνηαδήπνηε εξγαζία θαη κάιηζηα ρσξίο αζθάιηζε. Ζ «βνιηθή» 

απηή θαηάζηαζε ελίζρπζε πξνζσξηλά ηνπηθέο θνηλσλίεο αιιά θαη κη-

θξέο επηρεηξήζεηο πνπ δηαθνξεηηθά κπνξεί λα είραλ ππνρξεσζεί είηε 

λα θιείζνπλ πξηλ ηελ θξίζε είηε λα πξνβνχλ ζε άιιεο ελέξγεηεο γηα 

ηελ αλαδηάξζξσζή ηνπο, πνπ φκσο δελ επηδηψρζεθαλ ζε επίπεδν γε-

ληθφηεξνπ πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ξαξάιιεια δηεπθφιπλε ηνλ νηθνγε-

λεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ πνιιψλ νηθνγελεηψλ κε ηελ θάιπςε ησλ α-

λαγθψλ ηνπο ζε ππεξεζίεο θξνληίδαο ψζηε λα απνδεζκεπηεί κεξίδα 

ηνπ γπλαηθείνπ εγρψξηνπ δπλακηθνχ πνπ κπφξεζε ζηε ζπλέρεηα λα 

εληαρζεί ελεξγά ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Πε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη κε-

ηαλάζηεο ππνθαηέζηεζαλ ην ληφπην εξγαηηθφ δπλακηθφ (π.ρ. νηθνδν-

κή), νη πεξηπηψζεηο φκσο απηέο θαίλεηαη λα πζηεξνχλ έλαληη ησλ πε-

ξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο νη κεηαλάζηεο αλαιάκβαλαλ εξγαζίεο πνπ δελ 

ήηαλ επηζπκεηέο απφ ηνπο ληφπηνπο. Ζ εξγαζία ησλ κεηαλαζηψλ α-

λακθίβνια ελίζρπζε ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αλαδσνγφλεζε ην-

πηθέο θνηλσλίεο, θαη απέηξεςε ηελ εξήκσζε επαξρηαθψλ νηθηζκψλ 

πνπ λσξίηεξα ήηαλ ππφ εγθαηάιεηςε. Ξαξάιιεια, φκσο, ην κεηαλα-
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ζηεπηηθφ θίλεκα πξνο ηελ Διιάδα ελίζρπζε ηελ ήδε ππάξρνπζα επε-

ιημία ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε ηε κνξθή ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο 

καχξεο εξγαζίαο θαη επέηεηλε θαηλφκελα δπηζκνχ ηεο νηθνλνκίαο θαη 

θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Δλδερνκέλσο κηα επηπιένλ 

επίπησζε –ζε ζπλδπαζκφ αζθαιψο κε άιιεο παξακέηξνπο- ήηαλ ε 

θαζπζηέξεζε δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ πνπ κε 

ηελ εχθνιε θαη ζρεηηθά θηελή εξγαζία ησλ κεηαλαζηψλ δελ ήξζαλ 

ζηελ επηθάλεηα παξά κε ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο. 

Όζνλ αθνξά ηηο επηδφζεηο ηεο ρψξαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηη-

ζε, νη δηαπηζηψζεηο είλαη θαηά θχξην ιφγν απνγνεηεπηηθέο. Ξαξφηη 

ζε νξηζκέλνπο δείθηεο φπσο ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη ν-

ινθιεξψζεη ην ιχθεην, ε Διιάδα εκθαλίδεηαη ζε θαιχηεξε ζέζε σο 

πξνο αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο, ζε άιινπο ηνκείο νη εθπαηδεπηηθέο 

επηδφζεηο ηεο ρψξαο είλαη αξθεηά αξλεηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, ην πν-

ζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ 30-34 εηψλ κε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε εί-

λαη ρακειφηεξν ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ θνηλή 

αληίιεςε γηα χπαξμε «πνιιψλ» πηπρηνχρσλ ζηελ Διιάδα ζπγθξηηηθά 

κε άιιεο ρψξεο. Ζ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο εί-

λαη νπζηαζηηθά αλχπαξθηε, ελψ πξνβιεκαηηζκφ δεκηνπξγνχλ ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη νη ιφγνη ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα 

(π.ρ. ζπρλέο θαηαξηίζεηο αλέξγσλ ζε δηάθνξα αληηθείκελα ρσξίο φ-

κσο αληίθηππν ζηε κεηέπεηηα εξγαζηαθή ηνπο πνξεία). Ζ ιεηηνπξγία 

ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη ε πνηφηεηά ηνπο απνηεινχλ επίζεο 

ζεκαληηθνχο πφινπο πξνβιεκαηηζκνχ θαη αλεζπρίαο, θαζψο νη επη-

δφζεηο ηεο ρψξαο ζε δηάθνξνπο δείθηεο απφδνζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (π.ρ. pisa results, θαηάηαμε ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηε-

κίσλ ζε δηεζλείο ιίζηεο), κε φπνηα κεηνλεθηήκαηα θαη αλ απηέο έρνπλ, 

απνηεινχλ πεγή απνγνήηεπζεο παξά εζληθήο ππεξεθάλεηαο.  

Ρα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε απνθαιχπηνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν 

έρεη πιεγεί ε ειιεληθή νηθνλνκία, ζε ζρέζε ηφζν κε ηα πξνεγνχκελα 

έηε φζν θαη κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο. Αμηνζεκείσην είλαη 

επίζεο φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ δελ ζπ-

λνδεχηεθε νχηε απφ ηελ αλακελφκελε αχμεζε ζηελ απαζρφιεζε θαη 
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κείσζε ηεο αλεξγίαο, αιιά νχηε απφ ηηο αλαγθαίεο δηαξζξσηηθέο κε-

ηαξξπζκίζεηο πνπ ζα θαζηζηνχζαλ πεξηζζφηεξν αλζεθηηθή ηελ νηθν-

λνκία ηεο ρψξαο ζηηο δηαηαξάμεηο πνπ αθνινχζεζαλ. Θα πξέπεη επί-

ζεο λα επηζεκαλζεί φηη νη πξνβιέςεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ γηα ζεηη-

θφ πξφζεκν ζηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΞ επηθαηξνπνηνχληαη δηαξθψο α-

πνκαθξχλνληαο ζπλερψο ην ρξνληθφ ζεκείν απηήο ηεο κεηαβνιήο. 

Βξηζθφκαζηε αθφκα ελ κέζσ κηαο ζνβαξήο χθεζεο ρσξίο λα είλαη με-

θάζαξν ην ζεκείν εμφδνπ απηήο. Αθφκα φκσο θαη φηαλ πξαγκαηνπνη-

εζεί ε έμνδνο απηή, νη πιεγέο ζα είλαη ηφζν κεγάιεο πνπ έλα ζεηηθφ 

πξφζεκν ζηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΞ αιιά θαη άιισλ κεγεζψλ ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε επηηπρία ή αλαθνπθηζηηθφ 

ζεκάδη. Ξξνο ην παξφλ, φκσο, βηψλνπκε ηε ζπλερή ζπξξίθλσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο παξαγσγήο, ηε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε ξαγδαία 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο.  

Νη εμειίμεηο απηέο ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε αλαγθαζηηθά πξνθαινχλ 

πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ρν ζεζκηθφ 

πιαίζην ηεο αγνξάο εξγαζίαο έρεη κεηαβιεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπ-

ηαία έηε εζηηάδνληαο ζηε κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο θαη ζηελ 

αχμεζε ηεο επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηε κείσζε ηεο παξαγσγήο ήηαλ εκθαλείο 

αξρηθά ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο παξαγσγήο (π.ρ. θα-

ηαζθεπέο), ελψ ζηελ παξνχζα πεξίνδν έρνπλ γεληθεπηεί ζε φιε ηελ 

νηθνλνκία. Πηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζνβαξά έρνπλ πιεγεί νη κηθξνκεζαί-

εο επηρεηξήζεηο, πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ ζηακαηήζεη ηε δξαζηε-

ξηφηεηά ηνπο, ελψ ζεκαληηθφο αξηζκφο κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ 

απνρσξεί απφ ηελ ειιεληθή αγνξά ζπκβάιινληαο ζηελ αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο. Ζ κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ πνιηηψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαζθάιεηα γηα ην άκεζν κέιινλ έρεη νδεγήζεη ζε 

πηψζε φισλ ζρεδφλ ησλ κνξθψλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ρν 

πξψην δηάζηεκα ηεο θξίζεο (2008-2010) νη απνιχζεηο είραλ δηαηε-

ξεζεί ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα, αιιά ζηελ παξνχζα πεξίνδν δελ 

κπνξνχλ πηα λα πεξηνξηζηνχλ. Ζ αλεξγία έρεη ζεκεηψζεη ξαγδαία 
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άλνδν θαη αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη απηή ηελ πνξεία φζν ε νηθνλνκη-

θή δξαζηεξηφηεηα πεξηνξίδεηαη.  

Ρειηθά πνηα είλαη ε επίπησζε φισλ απηψλ ησλ κεγεζψλ ζηα θνηλσλη-

θά κεγέζε; Έρνπκε γίλεη φινη θησρφηεξνη ή θάπνηνη έρνπλ πιεγεί πε-

ξηζζφηεξν; Νη δείθηεο θηψρεηαο, ηνπιάρηζηνλ γηα ην πξψην δηάζηεκα 

ηεο θξίζεο (2008-2010) γηα ην νπνίν ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία, 

δείρλνπλ κελ επηδείλσζε, αιιά φρη ηδηαηηέξσο δξακαηηθή. Ρα επφκε-

λα έηε, φκσο, αλακέλεηαη λα απεηθνληζηεί θαη ζηα ζηαηηζηηθά ζηνη-

ρεία ε αχμεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ γί-

λεηαη θαλεξή ζηελ απιή παξαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ δξψκελσλ 

ζηελ Διιάδα ηελ παξνχζα πεξίνδν. Ρν αλεζπρεηηθφ είλαη φηη απηή ε 

επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ αγγίδεη πηα νινέλα θαη πε-

ξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο θαη άηνκα έρεη επηπηψζεηο φρη κφλν ζηελ θα-

ηαλαισηηθή ηνπο επρέξεηα, αιιά ζηελ πγεία ηνπο, ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηνπο επηινγέο, ηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπο πξνγξακκαηηζκφ, ηελ πίζηε 

ηνπο ζην θξάηνο θαη ζε ζεζκνχο. Πε ζπλδπαζκφ κάιηζηα κε ηελ έι-

ιεηςε απνηειεζκαηηθνχ δηθηχνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επί-

πεδν.  

Αλαξσηηέηαη θαλείο αλ κπνξεί θάηη λα γίλεη γηα λα αλαζηξαθεί ε δε-

δνκέλε θαηάζηαζε. Ξέξαλ ησλ αλαγθαίσλ αλαδηαξζξψζεσλ ζε νη-

θνλνκηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ζε επίπεδν δηνηθεηηθφ θαη ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ θξάηνπο θαη άιισλ ζεζκψλ, είλαη αλαγθαίν λα πξνζηαηεπηνχλ νη 

πιένλ επαίζζεηνη θαη λα πξνιεθζεί ε πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο θα-

ηάζηαζεο ησλ ππνινίπσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε αλαδηαλεκεηηθή επί-

δξαζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ είλαη δεδνκέλα ρακειή ζηελ Διιά-

δα θαη ρξήδεη αλαζεψξεζεο ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκα-

ηηθή. Πε πεξηφδνπο θξίζεσλ, ε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ 

απνηειεί επίζεο πξνηεξαηφηεηα. Όζν δχζθνιν θαη αλ είλαη απηφ ζε 

πεξηφδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο, ν εμνξζνινγηζκφο ησλ 

δαπαλψλ γηα ηελ πγεία ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηε κείσζε ησλ 

αζθφπσλ δαπαλψλ, δηαζθαιίδνληαο φκσο ηηο θαιχςεηο ησλ πνιηηψλ 

θαη εηδηθά ησλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά αζζελέζηεξσλ. Ζ εθπαί-
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δεπζε είλαη επίζεο αλαγθαίν λα δηαζθαιηζηεί ηφζν αλαθνξηθά κε 

ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ φζν θαη κε ηελ θάιπςε 

ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. «Δθπηψζεηο» ζε ηνκείο φπσο ε πγεία, ε παη-

δεία, ν πνιηηηζκφο, ε θνηλσληθή αιιειεγγχε φρη κφλν δελ ζα ζψζνπλ 

ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, αιιά ζα επηβαξχλνπλ 

πνιιαπιά ηνπο ήδε επηβαξπκέλνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Πίλαθαο: Κέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο θαηά λνκφ: 2005-2011 

Πεξηθέξεηα Ννκόο 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Όξηα 95% 
δηαζηήκαηνο 

εκπηζηνζύλεο 
γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ 
πνζνζηνύ 
αλεξγίαο 

Αλ. Καθεδνλία θαη Θξάθε ΓΟΑΚΑΠ 22,3 19,5 17,5 15,5 13,3 16,0 20,6 [17,5 - 23,8] 
 ΘΑΒΑΙΑΠ 12,8 12,2 10,7 9,2 9,5 13,0 20,3 [15,6 - 24,9] 
 ΔΒΟΝ 12,4 11,2 8,2 8 14,2 17,4 20,8 [15,7 - 25,9] 
 ΜΑΛΘΖΠ 9 8,1 9,5 6,6 11,1 16,4 23,3 [9,1 - 37,5] 
 ΟΝΓΝΞΖΠ 5,3 5,9 5,7 6,2 7,0 9,4 13,6 [10,1 - 17,1] 
Θεληξηθή Καθεδνλία ΖΚΑΘΗΑΠ 20,6 15,1 12,9 9,2 7,9 11,3 14,5 [10,5 - 18,5] 
 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 10,6 8,9 8,8 8,5 11,3 14,9 21,8 [20,2 - 23,5] 
 ΘΗΙΘΗΠ 14,6 15,7 15,1 11,9 8,8 12,8 15,6 [10,1 - 21,1] 
 ΞΔΙΙΖΠ 11 9,3 8,9 6,2 6,7 8,9 15,0 [11 - 19] 
 ΞΗΔΟΗΑΠ 8,2 8,1 9,2 10 9,4 13,6 22,7 [18,6 - 26,8] 
 ΠΔΟΟΩΛ 9,2 6,5 5 5,8 5,1 7,8 10,7 [6,3 - 15,2] 
 ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 5,1 5,8 6 5,8 6,7 13,4 14,7 [8,9 - 20,4] 
Γπηηθή Καθεδνλία *ΓΟΔΒΔΛΩΛ         
  ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 28,5 24,9 15,5 18,6 16,9 18,8 24,3 [20,3 - 28,3] 
  ΘΝΕΑΛΖΠ 13,1 12,2 11,8 12,8 12,3 14,3 21,6 [17,2 - 26] 
  ΦΙΩΟΗΛΖΠ 22,3 15,2 15,5 8,5 11,2 16,4 26,8 [18,8 - 34,8] 
Ήπεηξνο ΑΟΡΖΠ 16,2 10,7 12,7 10,9 11,9 12,9 19,2 [15 - 23,4] 
  *ΘΔΠΞΟΩΡΗΑΠ         
  ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ 10,6 9,3 8,6 9,8 11,4 11,4 16,1 [13 - 19,2] 
  ΞΟΔΒΔΕΖΠ 9,4 11,7 13,7 11,6 10,6 13,5 12,8 [9,4 - 16,2] 
Θεζζαιία ΘΑΟΓΗΡΠΖΠ 9,3 5,8 6,6 6,5 7,1 11,2 10,6 [7,8 - 13,4] 
  ΙΑΟΗΠΖΠ 10,4 9 9,5 9,7 10,5 13,1 15,4 [12,4 - 18,4] 
  ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ 8,5 7,8 5,9 8,1 9,6 13,4 22,9 [18,8 - 26,9] 
  ΡΟΗΘΑΙΩΛ 8,7 8,8 7,3 7,1 7,8 8,7 16,3 [12,3 - 20,3] 
Ηφληα Λεζηά ΕΑΘΛΘΝ 7,3 15,2 9,2 8,7 9,2 12,5 7,6 [4,3 - 10,8] 
  ΘΔΟΘΟΑΠ 10 11,5 11,2 10,5 11,2 17,3 16,6 [12,3 - 20,9] 
  *ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ         
  *ΙΔΘΑΓΝΠ         
Γπηηθή Διιάδα ΑΗΡ/AΘΑΟΛΑΛΗΑΠ 11 9,2 10,3 9,1 9,2 11,7 18,4 [14,5 - 22,3] 
  ΑΣΑΪΑΠ 11,5 10,7 9,6 10,2 10,2 13,5 19,3 [15,4 - 23,3] 
  ΖΙΔΗΑΠ 7,7 7,1 8,6 9,1 8,6 8,2 12,0 [8,7 - 15,3] 
Πηεξεά Διιάδα ΒΝΗΩΡΗΑΠ 13,7 10,9 11,1 10 12,8 12,0 16,3 [12 - 20,6] 
  ΔΒΝΗΑΠ 11,9 9,9 10,4 10,3 12,3 17,2 24,8 [21,5 - 28] 
  *ΔΟΡΑΛΗΑΠ         
  ΦΘΗΩΡΗΓΝΠ 5,8 6 4,4 2,9 4,4 8,2 15,9 [13,3 - 18,5] 
  ΦΩΘΗΓΝΠ 13,1 9,3 15,5 14,6 14,0 8,1 11,3 [5,2 - 17,4] 
Αηηηθή ΑΡΡΗΘΖΠ 8,8 8,3 7,6 6,5 8,8 12,3 17,6 [16,7 - 18,5] 
Ξεινπφλλεζνο ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ 9,8 7,7 7,1 7,1 8,8 8,8 11,4 [8,1 - 14,8] 
  ΑΟΘΑΓΗΑΠ 10,2 12,2 11,3 10,6 10,6 13,9 15,4 [8,3 - 22,4] 
  ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 7,8 6,2 6,1 7,6 9,4 12,3 17,2 [13,8 - 20,6] 
  ΙΑΘΩΛΗΑΠ 7 4,9 6 5,4 5,1 7,3 11,3 [7,6 - 15] 
  ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ 8,9 7,9 7,7 6,1 6,8 8,0 14,3 [11,3 - 17,4] 
Βφξεην Αηγαίν ΙΔΠΒΝ 12.0 10,9 8,8 4,4 8,4 13,1 16,0 [11,3 - 20,8] 
  *ΠΑΚΝ         
  ΣΗΝ 7,7 8 7,4 6 3,7 4,0 13,4 [7,4 - 19,4] 
Λφηην Αηγαίν ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ 10,8 9,3 11 10,1 14,3 15,5 16,9 [13,1 - 20,7] 
  ΘΘΙΑΓΩΛ 7 8,1 5,3 3,9 8,0 12,0 11,4 [7,3 - 15,5] 
Θξήηε ΖΟΑΘΙΔΗΝ 7,6 7,3 5,1 6,7 8,9 13,0 17,9 [15,9 - 19,9] 
  ΙΑΠΗΘΗΝ 5,5 6,5 5,4 3,8 7,6 8,5 10,1 [6,1 - 14,1] 
  ΟΔΘΚΛΖΠ 7,4 6,8 7,6 10,3 12,9 13,6 15,1 [11,8 - 18,4] 
  ΣΑΛΗΩΛ 6,6 6,9 4,2 4,6 7,0 9,3 12,7 [9,2 - 16,2] 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ  9,9 8,9 8,3 7,6 9,5 12,5 17,7 [17,1 - 18,2] 

Νη λνκνί κε εθηηκψκελν πιεζπζκφ θάησ ησλ 50.000, γηα ηνπο νπνίνπο δελ δίδνληαη εθηηκήζεηο  ιφγσ κεγάινπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ζθάικαηνο, ζεκεηψλνληαη 
κε αζηεξίζθν. Ρα δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο έρνπλ ππνινγηζηεί βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο γηα ην έηνο 2011. 

Πεγή: ΔΙΠΡΑΡ, Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 
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