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εισαγωγικό σημείωμα

Η Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση της ΓΣΕΕ συντάσσεται από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), αξιοποιώντας τα δημοσιοποιημένα στοιχεία
των εθνικών ευρωπαϊκών και διεθνών βάσεων δεδομένων για την εκπαίδευση (της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της EUROSTAT και του δικτύου EURYDICE, του OECD και της UNESCO και του ΟΗΕ) όπως αυτά αναρτώνται στο διαδίκτυο. Με την στατιστική επεξεργασία των στοιχείων επιχειρείται η συστηματική αποτύπωση
των βασικών ποσοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και του
ευρωπαϊκού και διεθνούς εκπαιδευτικού πλαισίου αναφοράς του (ΕΕ-28), διευκολύνεται η
αναγνώριση των «δυνατών» και «αδύνατων» σημείων του και αναδεικνύονται -σε επίπεδο
στρατηγικού σχεδιασμού- οι πιθανές αντιφάσεις που εμπεριέχει και οι ανισότητες που προκαλεί.
Οι Ετήσιες Εκθέσεις για την εκπαίδευση της ΓΣΕΕ αναρτώνται πλήρεις στο διαδίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων φορέων και προσώπων.
Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με την ερευνητική του αυτή παρέμβασή επιχειρεί:

 να καταδείξει το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινωνικού εταίρου που εκπροσωπεί τον κόσμο της

μισθωτής εργασίας για την εκπαίδευση, ως παράγοντα κρίσιμου για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και συνοχή της χώρας.
 να αναδείξει τις προκύπτουσες -κάθε μορφής- ανισότητες που αποδυναμώνουν και απειλούν
την κοινωνική συνοχή.
 να υπογραμμίσει τη σημασία των τοπικών κοινωνιών στην χάραξη των εθνικών πολιτικών.
 να ανταποκριθεί στο κοινωνικό αίτημα για ανοικτή, ειλικρινή και τεκμηριωμένη διαβούλευση
των κοινωνικών φορέων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού
μας συστήματος.
Η αξιοποίηση των στοιχείων και συμπερασμάτων των Ετήσιων Εκθέσεων για την εκπαίδευση από όλους τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, και κυρίως όσους
εμπλέκονται στη χάραξη των πολιτικών για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η κριτική τους στάση, οι διαφορετικές αναγνώσεις και οι απαραίτητες συμπληρώσεις ή υποδείξεις είναι και αναγκαίες και –κυρίως– επιθυμητές.
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7.1

Στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων

α.α.
ανά
ΚΩΔ

A

όπως κεφαλαιουχικά αγαθά, εργασία, τεχνικές μεταποίησης ή ενδιάμεσα προϊόντα προκειμένου να παραχθούν
συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες. Επομένως, μια οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από την εισροή
πόρων, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγή
προϊόντων (αγαθών ή υπηρεσιών).
Μια δραστηριότητα όπως ορίζεται εδώ μπορεί να συνίσταται σε μία απλή διαδικασία (για παράδειγμα ύφανση), αλλά μπορεί επίσης να καλύπτει μια ολόκληρη σειρά επιμέρους διεργασιών, καθεμία από τις οποίες αναφέρεται σε διάφορες κατηγορίες της ταξινόμησης (για
παράδειγμα, η κατασκευή αυτοκινήτου συνίσταται σε
συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως χύτευση, σφυρηλάτηση, συγκόλληση, συναρμολόγηση, βαφή κ.λπ.). Εάν
η παραγωγική διαδικασία είναι οργανωμένη ως ολοκληρωμένη σειρά στοιχειωδών δραστηριοτήτων εντός
της ίδιας στατιστικής μονάδας, τότε ολόκληρος ο συνδυασμός τους θεωρείται ως μία δραστηριότητα.

Κεφάλαιο 7ο

ΤΟΜ ΚΩΔ

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Η στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE ως συντομογραφία) αφορά στην ενιαία ονοματολογία των οικονομικών
δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ο όρος
NACE προέρχεται από το γαλλικό Nomenclature statistique des Activités Economiques dans la Communauté
européenne.
Από το 1970, έχουν αναπτυχθεί διάφορες εκδόσεις της
NACE. Η τελευταία αναθεωρημένη έκδοση της ταξινόη
μησης (η NACE 2 αναθεωρημένη ταξινόμηση - NACE
Rev.2) εγκρίθηκε στα τέλη του 2006 και η εφαρμογή της
ξεκίνησε το 2007. Το 2008 είναι το πρώτο έτος αναφοράς για στατιστικές που είναι συμβατές με την NACE
Rev.2. Έκτοτε, η ταξινόμηση NACE Rev.2 εφαρμόζεται
συστηματικά σε όλους τους συναφείς τομείς στατιστικής
αποτύπωσης.
Η NACE είναι η τυποποιημένη ευρωπαϊκή ταξινόμηση
των παραγωγικών οικονομικών δραστηριοτήτων (productive economic activities). Η NACE παρουσιάζει το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων κατανεμημένων
κατά τρόπο ώστε ένας κωδικός NACE να μπορεί να συνδεθεί με μια στατιστική μονάδα που τις εκτελεί. Πιο συγκεκριμένα, η ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE είναι μία ταξινόμηση με ανάλυση σε τετραψήφιο επίπεδο, που παρέχει το πλαίσιο για τη συλλογή και παρουσίαση μεγάλου φάσματος στατιστικών
στοιχείων, κατά οικονομική δραστηριότητα, στους τομείς των οικονομικών στατιστικών (π.χ. παραγωγή, απασχόληση και εθνικοί λογαριασμοί) αλλά και σε άλλους
στατιστικούς τομείς που αναπτύσσονται εντός του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ).
Ως προς το περιεχόμενο του όρου οικονομική δραστηριότητα διευκρινίζεται ότι μια οικονομική δραστηριότητα (economic activity) ασκείται όταν συνδυάζονται πόροι

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η πλήρης ταξινόμηση NACE Rev.2 οικονομικών δραστηριοτήτων σε 2 επίπεδα (διψήφιος κωδικός) στην οποία περιλαμβάνονται 83 σαφώς (included/ not included) διαφοροποιημένες οικονομικές δραστηριότητες και η οποία από το
2008 έχει εδραιωθεί στο ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα. Διευκρινίζεται ότι η διάκριση συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών ως προ τη συγκεκριμένη ταξινόμηση
οικονομικών δραστηριοτήτων αξιοποιείται στη συγκεκριμένη μελέτη προκειμένου να αποδώσει χαρακτηριστικά ταυτότητας των οικονομιών στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28. Στην τελευταία στήλη του πίνακα περιλαμβάνονται 11 κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων οι οποίες αναγνωρίζονται ως δραστηριότητες έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D intensity).

Ταξινόμηση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (NACE Rev.2)

R&D
Int.

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ και ΑΛΙΕΙΑ

Α

01

1

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

Α

02

2

Δασοκομία και υλοτομία

Α

03

3

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

Β

05

1

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη

Β

06

2

Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

Β

07

3

Εξόρυξη μεταλλευμάτων

Β

08

4

Λοιπά ορυχεία και λατομεία

Β

09

5

Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

Β

ΟΡΥΧΕΙΑ και ΛΑΤΟΜΕΙΑ

C

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

C

10

1

Βιομηχανία τροφίμων

C

11

2

Ποτοποιία

C

12

3

Παραγωγή προϊόντων καπνού

C

13

4

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

C

14

5

Κατασκευή ειδών ένδυσης

33
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α.α.
ανά
ΚΩΔ

R&D
Int.

C

15

6

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

C

16

7

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα - κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

C

17

8

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

C

18

9

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

C

19

10

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

C

20

11

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

01

C

21

12

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

02

C

22

13

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

C

23

14

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

C

24

15

Παραγωγή βασικών μετάλλων

C

25

16

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

C

26

17

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

03

C

27

18

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

04

C

28

19

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

05

C

29

20

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

C

30

21

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

C

31

22

Κατασκευή επίπλων

C

32

23

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

C

33

24

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

D
D

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ και ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
35

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

Ε

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Ε

36

1

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

Ε

37

2

Επεξεργασία λυμάτων

Ε

38

3

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων - ανάκτηση υλικών

Ε

39

4

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

F

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

F

41

1

Κατασκευές κτιρίων

F

42

2

Έργα πολιτικού μηχανικού

F

43

3

Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

G

45

1

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

G

46

2

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

G

47

3

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

G

ΧΟΝΔΡΙΚΟ και ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

Η

ΜΕΤΑΦΟΡΑ και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η

49

1

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

Η

50

2

Πλωτές μεταφορές

Η

51

3

Αεροπορικές μεταφορές

Η

52

4

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

Η

53

5

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

I

55

1

Καταλύματα

I

56

2

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

J

58

1

Εκδοτικές δραστηριότητες

06

I

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

J

34
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

7.2

Χρήσεις γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28

«Μια σημαντική γεωγραφική ποικιλομορφία τοπίων και
χρήσεων γης χαρακτηρίζει τη συνολική έκταση της ΕΕ-28,
στην οποία αντικατοπτρίζονται αντίστοιχες διαφοροποιήσεις της τοπογραφίας, αλλά και των κλιματολογικών
και ιστορικών αλλαγών στο σύνολο των κρατών-μελών
που την απαρτίζουν. Παρότι είναι δύσκολο να αντιληφθούμε αυτές τις αλλαγές στην καθημερινότητα της ζωής,
οι τρέχουσες διαδικασίες εξέλιξης μεταλλάσουν συνεχώς
τα τοπία και το φυσικό περιβάλλον. Συχνά οι πραγματοποιούμενες αλλαγές συνδέονται με εντάσεις που προκύπτουν από τη σύγκρουση μεταξύ της ζήτησης για περισσότερους πόρους και βελτιώσεις στις υποδομές, αφενός,
και της βιοποικιλότητας και της διαχείρισης του χώρου
από την άλλη.
Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση
γης (Land use) και την κάλυψη γης (Land cover) είναι σημαντικά για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των
περιβαλλοντικών συστημάτων, ενώ η εκτίμηση της εξέλιξής τους, με την πάροδο του χρόνου, αποτελεί ένα μέσο
προκειμένου να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος που μπορεί να
έχουν οι αλλαγές στη χρήση γης στη βιοποικιλότητα και
τα οικοσυστήματα» (Eurostat- LUCAS).

Cover Area Frame Statistical Survey) για το πλαίσιο
χρήσης της γης/κάλυψης των εκτάσεων με έτος αναφοράς το 2018, όπου διατίθενται πλέον σχετικά στοιχεία για το σύνολο των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Ως προς τον τρόπο γραφής των κειμένων, θα πρέπει
να σημειωθεί ότι η ιδιαίτερα αναλυτική, αν και συχνά
δυσνόητη/ δυσλειτουργική για τον μη-εξοικειωμένο
αναγνώστη, περιγραφή των μεγεθών και δεικτών στον
τίτλο και στο προεισαγωγικό σημείωμα των γραφημάτων, αξιοποιείται προκειμένου οι πιο εξοικειωμένοι με
την έρευνα αναγνώστες της έκθεσης να γνωρίζουν με
σαφήνεια το νοηματικό περιεχόμενο των μεγεθών (τί
ακριβώς μετράμε), αλλά και τη δευτερογενή κατασκευή των απλών και σύνθετων δεικτών (πώς ακριβώς
το μετράμε). Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σειρά αναφοράς των 28 κρατών-μελών της ΕΕ στην έκθεση, υιοθετεί την αρίθμηση και την αγγλική ονομασία
των κρατών, όπως την παρέχουν οι φορείς στατιστικής
πληροφορίας (πηγές), ενώ η ορολογία και εν γένει οι
σχετικές στατιστικές διευκρινήσεις κάθε πηγής παρατίθενται τόσο με την απόδοση τους στα ελληνικά, όσο
και με την αγγλική τους διατύπωση εντός παρένθεσης.

Στη συγκεκριμένη ενότητα, αποτυπώνονται βασικοί
στατιστικοί δείκτες για τη χρήση γης στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, όπως αυτά αποτυπώνονται στην ανά τριετία διεξαγόμενη στατιστική έρευνα LUCAS (Land use/

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση χρήσης γης (Total land use) σε τ.χλμ στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία της επί της
συνολικής έκτασης χρήσης γης της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 7.1: Συνολική έκταση χρήσης γης (σε τ.χλμ) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης της ΕΕ-28
το 2018

Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η συνολική έκταση χρήσης γης της ΕΕ-28 είναι
4.369.488 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο 100,0% της αθροιστικής συνολικής έκτασης χρήσης γης των 28 κρατώνμελών της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Την ίδια χρονιά, η έκταση χρήσης γης της Ελλάδας
(131.694 τ.χλμ) αντιστοιχεί στο 3,0% της συνολικής έκτασης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 10η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 10,0% είναι: η Γαλλία
(12,6%), η Ισπανία (11,4%), η Σουηδία (10,2%), η Γερμανία (8,2%), και η Φινλανδία (7,7%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (0,01%), το Λουξεμβούργο
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(0,1%), η Κύπρος (0,2%), η Σλοβενία (0,5%), και το Βέλγιο (0,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (34,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στη συνέχεια της ενότητας η συνολική έκταση χρήσης
γης επιμερίζεται σε 7 διακριτές κατηγορίες εκτάσεων
χρήσης γης: εκτάσεις για Γεωργία (Agriculture), Δασοκομία (Forestry), Αλιεία & υδατοκαλλιέργεια (U130
Fishing and aquaculture), Χρήση γης με υψηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Land use with heavy environmental impact), Παροχής υπηρεσιών & διαμονής
(Services and residential area), Μη χρησιμοποιούμενες
& εγκαταλελειμμένες εκτάσεις (Unused and abandoned areas), και εκτάσεις για Άλλες δραστηριότητες
του πρωτογενή τομέα (Other primary sector activities).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Εκτάσεις χρήσης γης για Γεωργία

Στην κατηγορία εκτάσεις χρήση γης για γεωργία (U110
Agriculture) περιλαμβάνονται:

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

7.2.1

Κεφάλαιο 7ο

 (U112) περιοχές σε αγρανάπαυση. Πρόκειται για

καλλιεργήσιμες γεωργικές εκτάσεις που δεν χρησιμοποιούνται για ολόκληρο το έτος για την παραγωγή
καλλιεργειών, ως μέρος της αμειψισποράς (εναλλαγή καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι). Επίσης, περιλαμβάνονται όλες οι γεωργικές εκτάσεις που διατελούν
σε μακροπρόθεσμη παύση.
 (U113) και οι κήποι (kitchen gardens) όπου οι καλλιέργειες φυτεύονται ετερογενώς κυρίως για ίδια
κατανάλωση. Πρόκειται για περιφραγμένες ως επί το
πλείστον περιοχές και βρίσκονται κυρίως σε κατοικημένες περιοχές, ή αποτελούν κήπους κατανομής
(για ιδιωτική κατανάλωση και όχι για εμπορική χρήση).

 (U111) περιοχές που χρησιμοποιούνται για γεωργι-

κούς σκοπούς (NACE Ενότητα A01) και κατασκευές
στο βαθμό που αυτές σχετίζονται με γεωργικές δραστηριότητες (π.χ. γεωργικές εκτάσεις γης, αποχέτευση, προετοιμασία ορυζώνων κ.λπ. - NACE 43.12).
Διευκρινίζεται ότι στην κατηγορία περιλαμβάνονται
εκτάσεις τόσο για την παραγωγή φυτικών προϊόντων, όσο και την παραγωγή ζωικών προϊόντων.
Συμπεριλαμβάνεται η καλλιέργεια σε ανοιχτούς αγρούς και σε θερμοκήπια, καθώς και η προετοιμασία
των προϊόντων για τις πρωτογενείς αγορές. Η συγκομιδή σε αυτές τις περιοχές συνήθως γίνεται με τη
χρήση γεωργικών μηχανημάτων (εκτός από τις ευαίσθητες καλλιέργειες). Εάν η έκταση χρησιμοποιείται
για βοσκή, επίσης εμπίπτει στη γεωργική παραγωγή
της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση χρήσης γης για γεωργία (σε τ.χλμ) και η ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 7.2: Συνολική έκταση χρήσης γης για γεωργία (σε τ.χλμ) και ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η συνολική έκταση χρήσης γης για γεωργία
στην ΕΕ-28 είναι 1.747.725 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
40,0% της αθροιστικής συνολικής έκτασης χρήσης γης
των 28 κρατών-μελών της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική έκταση χρήσης γης για γεωργία στην Ελλάδα (48.529 τ.χλμ) αντιστοιχεί στο
36,8% της συνολικής έκτασης χρήσης γης στην Ελλάδα, κατέχοντας την 19η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 59,2% είναι: η Δανία
(63,7%), η Ιρλανδία (62,3%), η Ουγγαρία (60,8%), η
Ρουμανία (55,0%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (54,4%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
18,9%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία (7,4%), η Φινλανδία (7,5%), η Εσθονία (24,5%), η Σλοβενία (27,4%), και η
Κροατία (27,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,1 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία η συνολική έκταση

χρήσης γης για γεωργία στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -2,7% (ή κατά 48.742 τ.χλμ) από
1.796.467 τ.χλμ το 2015, σε 4.369.488 τ.χλμ το 2018. Την
ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -12,7% (ή κατά 7.051 τ.χλμ) από 55.580
τ.χλμ το 2015, σε 48.529 τ.χλμ το 2018. Από τα υπόλοιπα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, η υψηλότερη απόλυτη μείωση
της έκτασης για τη συγκεκριμένη κατηγορία χρήσης γης
καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 20.425 τ.χλμ ή κατά 8,9%) και ακολουθούν η Ρουμανία (κατά 7.706 τ.χλμ ή
κατά -5,6%), η Πορτογαλία (κατά 5.799 τ.χλμ ή κατά 17,2%), και η Ιταλία (κατά 5.504 τ.χλμ ή κατά -4,1%).
Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη απόλυτη μείωση της έκτασης για τη συγκεκριμένη κατηγορία χρήσης γης καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3.469 τ.χλμ ή
κατά 2,7%) και ακολουθούν η Πολωνία (κατά 2.137
τ.χλμ ή κατά 1,4%) και η Ιρλανδία (κατά 1.675 τ.χλμ ή
κατά 4,0%) και η Ουγγαρία (κατά 1.197 τ.χλμ ή κατά
2,2%). Την ίδια περίοδο στην Ολλανδία καταγράφεται
μηδενική μεταβολή της έκτασης χρήσης γης για γεωργία.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολική έκταση χρήσης γης για γεωργία ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, τα έτη 2015 και 2018.
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Γράφημα 7.3: Τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για γεωργία ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2015 και 2018
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Το 2018 η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση
χρήσης γης για γεωργία ως προς τη συνολική έκταση
χρήσης γης στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας
καταγράφεται στην περιφέρεια της Κρήτης (52,0% υπερέχουσα κατά 15,2 ποσ.μονάδες της τιμής στη χώρα),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (45,5% υπερέχουσα
κατά 11,9 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (41,6% υπολειπόμενη κατά 4,8 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Πελοποννήσου (40,9% υπερέχουσα κατά 4,1 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (39,9% υπερέχουσα κατά 3,1 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (36,5%
υπολειπόμενη οριακά κατά 0,3 ποσ.μονάδες της τιμής
στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (35,9% υπολειπόμενη κατά
0,9 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Ιονίων νήσων
(35,7% υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες του της τιμής στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (33,1% υπολειπόμενη
κατά 3,7 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (33,1% υπολειπόμενη κατά 3,7
7.2.2

ποσ.μονάδες της τιμής στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας
(30,7% υπολειπόμενη κατά 6,1 ποσ. μονάδες της τιμής
στη χώρα), Αττικής (20,8% υπολειπομένη κατά 16,0 ποσ.
μονάδες της τιμής στη χώρα), και Ηπείρου (20,6% υπολειπόμενη κατά 16,2 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2018), και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση
του δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην
διοικητική περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (κατά 26,8 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου (κατά 6,8 ποσ. μονάδες),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), Δυτικής Ελλάδας (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), Κρήτης (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), Δυτικής Μακεδονίας (κατά
5,5 ποσ. μονάδες), Θεσσαλίας (κατά 5,0 ποσ. μονάδες),
Ιονίων νήσων (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα στις
περιφέρειες Αττικής (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), Πελοποννήσου (κατά 2,0 ποσ. μονάδες), Ηπείρου (κατά 1,7 ποσ.
μονάδες), και Νοτίου Αιγαίου (κατά 1,3 ποσ. μονάδες).

Εκτάσεις χρήσης γης για Δασοκομία

Στην κατηγορία εκτάσεις χρήσης γης για δασοκομία
(U120 Forestry) περιλαμβάνονται περιοχές που χρησιμοποιούνται για δασοκομικούς σκοπούς (NACE A02 και
A01.29). Η κατηγορία περιλαμβάνει την παραγωγή
στρογγυλού ξύλου, θάμνων και δασικών υπηρεσιών. Η
εξόρυξη και η συλλογή άγριων καλλιεργούμενων δασικών προϊόντων εκτός ξυλείας (για εμπορικούς σκοπούς)
δεν κατατάσσεται στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Εκτός από την παραγωγή ξυλείας, οι δασικές δραστηριότητες οδηγούν σε προϊόντα που υποβάλλονται σε μικρή
επεξεργασία, όπως καυσόξυλα, κάρβουνα (κατασκευα-

σμένα με παραδοσιακές διαδικασίες) και στρογγυλό ξύλο που χρησιμοποιούνται σε μη επεξεργασμένη μορφή
(π.χ. στηρίγματα pit για ορυχεία, ξυλοπολτός κ.λπ.). Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να διεξαχθούν σε φυσικά ή φυτεμένα δάση. Αυτή η κατηγορία χρήσης γης
μπορεί επίσης να συμπεριλάβει προσωρινά αποψιλωμένες ή καμένες δασικές περιοχές.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση χρήσης γης για δασοκομία (σε τ.χλμ) και η ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης
χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 7.4: Συνολική έκταση χρήσης γης για δασοκομία (σε τ.χλμ) και ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 9,2%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (6,0%), η Ολλανδία (8,4%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (8,4%), η Ιρλανδία (9,1%), και η Δανία (13,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018 η συνολική έκταση χρήσης γης για δασοκομία
στην ΕΕ-28 είναι 1.502.303 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο
34,4% της αθροιστικής συνολικής έκτασης χρήσης γης
των 28 κρατών-μελών της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η έκταση χρήσης γης για δασοκομία
στην Ελλάδα (37.721 τ.χλμ) αντιστοιχεί στο 28,6% της
συνολικής έκτασης χρήσης γης στην Ελλάδα, κατέχοντας την 17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 57,3% είναι: η Φινλανδία
(62,7%), η Σλοβενία (59,8%), η Σουηδία (56,6%), η Εσθονία (55,8%), και η Λετονία (51,7%). Στον αντίποδα

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για δασοκομία ως
προς τη συνολική έκταση χρήσης γης στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, τα έτη 2015 και
2018.

Γράφημα 7.5: Τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για δασοκομία ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2015 και 2018
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Το 2018 η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση για δασοκομική χρήση ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας καταγράφεται στην περιφέρεια της Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (44,5% υπερέχουσα κατά 15,9
ποσ.μονάδες της τιμής στη χώρα), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (38,0% υπερέχουσα κατά 9,4
ποσ.μονάδες της τιμής στη χώρα), Ηπείρου (34,6%
υπερέχουσα κατά 6,0 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (34,5% υπολειπόμενη κατά 5,9
ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (31,8% υπερέχουσα κατά 3,2 ποσ. μονάδες της
τιμής στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (30,7% υπερέχουσα
κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Θεσσαλίας (27,8% υπολειπόμενη οριακά κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (20,8% υπολειπόμενη κατά 7,8 ποσ. μονάδες της τιμής στη
χώρα), Πελοποννήσου (19,9% υπολειπόμενη κατά 8,7
ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Αττικής (19,8% υπολειπομένη κατά 8,8 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Ιονίων νήσων (17,0% υπολειπόμενη κατά 11,6
7.2.3

ποσ. μονάδες του της τιμής στη χώρα), Κρήτης (8,0%
υπολειπόμενη κατά 15,2 ποσ.μονάδες της τιμής στη
χώρα), και Νοτίου Αιγαίου (4,1% υπολειπόμενη σημαντικά κατά 24,5 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2018), σε 12 από
τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 14,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (κατά 11,5
ποσ. μονάδες), Στερεάς Ελλάδας (κατά 11,1 ποσ. μονάδες), Θεσσαλίας (κατά 9,9 ποσ. μονάδες), Ιονίων
νήσων (κατά 9,5 ποσ. μονάδες), Βορείου Αιγαίου (κατά 9,4 ποσ. μονάδες), Πελοποννήσου (κατά 7,7 ποσ.
μονάδες), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 6,3
ποσ. μονάδες), Κρήτης (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα στις περιφέρειες Ηπείρου (κατά 3,2 ποσ.
μονάδες), και Δυτικής Μακεδονίας (κατά 5,5 ποσ. μονάδες), ενώ οριακή μείωση του δείκτη καταγράφεται
στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (κατά 0,4 ποσ. μονάδες).

Εκτάσεις χρήσης γης για Αλιεία & υδατοκαλλιέργεια

Στην κατηγορία εκτάσεις χρήσης γης για αλιεία & υδατοκαλλιέργεια (U130 Fishing and aquaculture) περιλαμβάνονται περιοχές που χρησιμοποιούνται για εμπορική αλιεία
και υδατοκαλλιέργεια (NACE A03).
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει την αλίευση (capture fishery) και την υδατοκαλλιέργεια, που αφορά σε αλιευτικούς
πόρους από θαλάσσια, υφάλμυρα ή γλυκά νερά, με στόχο

τη σύλληψη ή συλλογή ιχθύων, καρκινοειδών, και άλλων
υδάτινων οργανισμών και προϊόντων (π.χ. υδρόβια φυτά,
μαργαριτάρια, σφουγγάρια).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση
χρήσης γης για αλιεία & υδατοκαλλιέργεια (σε τ.χλμ) και
η ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης
χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 7.6: Συνολική έκταση χρήσης γης για αλιεία & υδατοκαλλιέργεια (σε τ.χλμ) και ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

172

18

29

14

21

79

268

310

105

456

1.124

530

103

56

276

138

1.145

562

737

350

1.521

0,86 0,67 0,64 0,62 0,56 0,51
0,37 0,32 0,30 0,28 0,23 0,22 0,20 0,13 0,13 0,09 0,09 0,09 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03

531

1,41

556

9.397

19.419

0,44

921

2,10

Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η συνολική έκταση χρήσης γης για αλιεία &
υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ-28 είναι 19.419 τ.χλμ, που
αντιστοιχεί στο 0,44% της αθροιστικής συνολικής έκτασης χρήσης γης των 28 κρατών-μελών της ΕΕ τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η έκταση χρήσης γης για αλιεία & υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα (737 τ.χλμ) αντιστοιχεί
στο 0,56% της συνολικής έκτασης χρήσης γης στην
Ελλάδα, κατέχοντας την 7η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 1,1% είναι: η Σουηδία
(2,10%), η Λιθουανία (1,41%), η Λετονία (0,86%), η Τσε-

χία (0,67%), καιη Ρουμανία (0,64%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,04%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία (0,03%), η Σλοβακία (0,04%), η Ιρλανδία (0,04%), το Βέλγιο (0,05%), και η Ολλανδία
(0,06%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (26,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για αλιεία & υδατοκαλλιέργεια ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης
στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας,
τα έτη 2015 και 2018.

Γράφημα 7.7: Τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για αλιεία & υδατοκαλλιέργεια ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2015 και 2018
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Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση
χρήσης γης για αλιεία & υδατοκαλλιέργεια ως προς τη
συνολική έκταση χρήσης γης στις 7 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, για τις οποίες διατίθενται
σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στην περιφέρεια της
Δυτικής Μακεδονίας (2,23% υπερέχουσα κατά 1,6
ποσ.μονάδες της τιμής στη χώρα), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες:
Δυτικής Ελλάδας (2,11% υπερέχουσα κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Ηπείρου (1,11% υπερέχουσα
κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (0,88% υπερέχουσα κατά 0,3 ποσ. μονάδες
της τιμής στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(0,15% υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ.μονάδες της τιμής
στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,13% υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), και Θεσσαλίας
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(0,04% υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ.μονάδες της τιμής
στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2018), σε 4 από τις 7
διοικητικές περιφέρειες της χώρας, για τις οποίες καταγράφονται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του
δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (κατά 1,1 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά 0,8 ποσ. μονάδες),
Ηπείρου (κατά 0,7 ποσ. μονάδες), και Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 0,3 ποσ. μονάδες). Την ίδια περίοδο, καταγράφεται μείωση του δείκτη στη διοικητική περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 0,5 ποσ. μονάδες), ενώ στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

7.2.4

Εκτάσεις χρήσης γης για Ορυχεία και λατομεία
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στην κατηγορία εκτάσεις χρήσης γης για ορυχεία και
λατομεία (U140 Mining and quarrying) περιλαμβάνονται περιοχές που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εξόρυξης και λατομίας (NACE Ενότητα Β).
Πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία περιλαμβάνεται η
εξόρυξη ορυκτών που απαντώνται στη φύση ως στερεά
(άνθρακας και μεταλλεύματα), υγρά (πετρέλαιο) ή αέρια (φυσικό αέριο). Η εξαγωγή μπορεί να επιτευχθεί με
διαφορετικές μεθόδους όπως υπόγεια ή επιφανειακή
εξόρυξη, λειτουργία φρεατίων κ.λπ. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται επίσης και οι συμπληρωματικές δρα-

Κεφάλαιο 7ο

στηριότητες που αποσκοπούν στην προετοιμασία των
ακατέργαστων υλικών για εμπορία, για παράδειγμα,
θρυμματισμός, λείανση, καθαρισμός, ξήρανση, διαλογή, συμπύκνωση μεταλλευμάτων, υγροποίηση φυσικού
αερίου και συσσωμάτωση στερεών καυσίμων (agglomeration of solid fuels).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική
έκταση χρήσης γης για ορυχεία και λατομεία (σε
τ.χλμ) και η ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Γράφημα 7.8: Συνολική έκταση χρήσης γης για ορυχεία και λατομεία (σε τ.χλμ) και ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η συνολική έκταση χρήσης γης για ορυχεία και
λατομεία στην ΕΕ-28 είναι 13.256 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο 0,3% της αθροιστικής συνολικής έκτασης χρήσης γης των 28 κρατών-μελών της ΕΕ τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η έκταση χρήσης γης για ορυχεία και
λατομεία στην Ελλάδα (358 τ.χλμ) αντιστοιχεί στο
0,3% της συνολικής έκτασης χρήσης γης στην Ελλάδα,
κατέχοντας την 12η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 0,9% είναι: η Ιρλανδία
(2,3%), η Εσθονία (0,8%), η Γερμανία (0,6%), η Λετονία

(0,5%), και η Φινλανδία (0,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,06%, και συγκεκριμένα: η Κροατία (0,01%), η Ολλανδία (0,03%), η Ρουμανία (0,06%), η Σουηδία (0,09%), και η Δανία (0,10%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (15,8 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για ορυχεία και λατομεία ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης στις 13
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, τα έτη
2015 και 2018.

Γράφημα 7.9: Τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για ορυχεία και λατομεία ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2015 και 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για ορυχεία και λατομεία ως προς τη
συνολική έκταση χρήσης γης στις 12 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, για τις οποίες διατίθε-

νται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στην περιφέρεια
της Δυτικής Μακεδονίας (1,2% υπερέχουσα κατά 0,9
ποσ.μονάδες της τιμής στη χώρα), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρει-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

ες: Αττικής (1,0% υπερέχουσα κατά 0,7 ποσ. μονάδες
της τιμής στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (0,4% υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων νήσων, Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης και Θεσσαλίας (0,3% ταυτόσημη της τιμής στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(0,2% υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες
της τιμής στη χώρα), και Κρήτης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, και Ηπείρου (0,1% υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2018), σε 4 από τις
12 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, για τις οποίες
διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση
του δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην
διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 0,6 ποσ. μονά7.2.5

δες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 0,2 ποσ. μονάδες),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,1 ποσ. μονάδες). Την ίδια περίοδο,
καταγράφεται μείωση του δείκτη, σε 4 από τις 12 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (κατά 0,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (κατά 0,2
ποσ. μονάδες), και Κεντρικής Μακεδονίας και Ιονίων
νήσων (κατά 0,1 ποσ. μονάδες), ενώ στις διοικητικές
περιφέρειες Κρήτης, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας,
και Ηπείρου καταγράφεται μηδενική μεταβολή του
δείκτη.

Εκτάσεις χρήσης γης για άλλες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα

Στην κατηγορία εκτάσεις χρήσης γης για άλλες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα (U150 Other primary
sector activities) περιλαμβάνονται περιοχές που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικό κυνήγι, συγκέντρωση δασικών προϊόντων άγριας καλλιέργειας για εμπορικούς σκοπούς, κτηνοτροφία μεταναστευτικών ζώων

και οποιαδήποτε άλλη πρωτογενή παραγωγή που δεν
περιλαμβάνεται αλλού.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση χρήσης γης για άλλες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα (σε τ.χλμ) και η ποσοστιαία αναλογία
της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 7.10: Συνολική έκταση χρήσης γης για άλλες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα (σε τ.χλμ) και ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η συνολική έκταση χρήσης γης για άλλες
δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα στην ΕΕ-28 είναι 1.334 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο 0,03% της αθροιστικής συνολικής έκτασης χρήσης γης των 28 κρατώνμελών της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η έκταση χρήσης γης για άλλες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα (31
τ.χλμ) αντιστοιχεί στο 0,02% της συνολικής έκτασης
χρήσης γης στην Ελλάδα, κατέχοντας την 6η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 0,08% είναι: η Ισπανία
(0,14%), η Σλοβακία (0,13%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(0,06%), η Πορτογαλία (0,05%), και η Ιταλία (0,04%).
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Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
0,004%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (0,001%), η
Γερμανία (0,004%), Πολωνία (0,005%), η Τσεχία
(0,01%), και η Σουηδία (0,01%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(21,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για άλλες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα ως προς τη συνολική
έκταση χρήσης γης στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της Ελλάδας, τα έτη 2015 και 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για άλλες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης
στις 6 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας,
για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας
(0,18% υπερέχουσα κατά 0,08 ποσ. μονάδες της τιμής
στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του
δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου (0,16% υπερέχουσα κατά
7.2.6

0,06 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,05% υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της
τιμής στη χώρα), Πελοποννήσου και Θεσσαλίας
(0,04% υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2018), και στις 6
από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, για τις
οποίες καταγράφονται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.

Εκτάσεις χρήσης γης για Παραγωγή ενέργειας

Στην κατηγορία εκτάσεις χρήσης γης για παραγωγή ενέργειας (U210 Energy production) περιλαμβάνονται
περιοχές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
και δημιουργία ενέργειας (NACE D35.11, D35.21 και
μέρη του D35.30)
Η κατηγορία περιλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, ατμού, ζεστού νερού και οι παρόμοιες σε
μονάδες παραγωγής ενέργειας, με βάση τα ορυκτά
καύσιμα, την πυρηνική ενέργεια ή τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, όπως υδροηλεκτρική ενέργεια, η ηλιακή και αιολική ενέργεια καθώς και βιοαέριο. Η κα-

τηγορία περιλαμβάνει επίσης την παραγωγή αερίου
με καθαρισμό, ανάμειξη και άλλες διεργασίες από αέρια και παραγωγή αερίου με σκοπό την προμήθεια
φυσικού αερίου με ανθρακούχο άνθρακα ή από υποπροϊόντα της γεωργίας ή από απόβλητα.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική
έκταση χρήσης γης για παραγωγή ενέργειας (σε
τ.χλμ) και η ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

Γράφημα 7.12: Συνολική έκταση χρήσης γης για παραγωγή ενέργειας (σε τ.χλμ) και ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η συνολική έκταση χρήσης γης για παραγωγή
ενέργειας στην ΕΕ-28 είναι 6.770 τ.χλμ, που αντιστοιχεί
στο 0,15% της αθροιστικής συνολικής έκτασης χρήσης
γης των 28 κρατών-μελών της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η έκταση χρήσης γης για παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα (321 τ.χλμ) αντιστοιχεί στο 0,24%
της συνολικής έκτασης χρήσης γης στην Ελλάδα, κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς

το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 0,36% είναι: η Πορτογαλία
(0,49%), το Λουξεμβούργο (0,46%), η Φινλανδία
(0,34%), η Ρουμανία (0,25%), και η Ελλάδα (0,24%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
0,03%, και συγκεκριμένα: η Ουγγαρία (0,01%), η Σλοβε-
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νία (0,02%), η Λετονία (0,03%), η Πολωνία (0,03%), και
η Ιρλανδία (0,03%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (13,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για παραγωγή ενέργειας ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, τα έτη
2015 και 2018.

Γράφημα 7.13: Τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για παραγωγή ενέργειας ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2015 και 2018
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Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για παραγωγή ενέργειας ως προς τη
συνολική έκταση χρήσης γης στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια
της Δυτικής Μακεδονίας (0,6% υπερέχουσα κατά 0,3
ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (0,4% υπερέχουσα κατά 0,1 ποσ.
μονάδες της τιμής στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Αττικής και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,3% ταυτόσημη της τιμής στη χώρα), Ηπείρου,
Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων νήσων και Βορείου Αιγαίου (0,2% υπολειπόμενη οριακά
κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Κρήτης
(0,1% υπολειπόμενη κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής
στη χώρα), και Πελοποννήσου (0,03% υπολειπόμενη
κατά 0,27 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2018), σε 6 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται
7.2.7

Εκτάσεις χρήσης γης για Παροχή νερού και επεξεργασία αποβλήτων

Στην κατηγορία εκτάσεις χρήσης γης για παροχή νερού
και επεξεργασία αποβλήτων (U320 Water and waste
treatment) περιλαμβάνονται:

θαρισμό των λυμάτων, των καυσίμων, των περιοχών
διανομής, της αποθήκευσης νερού (δεξαμενές), και
της εξόρυξης νερού.

 (U321) περιοχές που χρησιμοποιούνται για συλλογή,

 (U322) περιοχές που χρησιμοποιούνται για επεξεργα-

επεξεργασία και προμήθεια νερού (Water supply and
treatment NACE E36, E37).
Η κατηγορία περιλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία
και διανομή νερού για οικιακή και βιομηχανική χρήση. Περιλαμβάνεται η συλλογή νερού από διάφορες
πηγές, καθώς και η διανομή με διάφορα μέσα. Περιλαμβάνει επίσης τη λειτουργία συστημάτων αποχέτευσης, ή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
που συλλέγουν, επεξεργάζονται και απορρίπτουν
λύματα, ανάκτηση και καθαρισμός νερού, σταθμοί
για την αύξηση της στάθμης των υδάτων, για τον κα-
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μείωση του δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
(κατά 0,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (κατά 0,3
ποσ. μονάδες), Ιονίων νήσων (κατά 0,2 ποσ. μονάδες),
Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Κρήτης (κατά 0,1 ποσ. μονάδες). Την ίδια περίοδο, σε 4
από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται αύξηση του δείκτη, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Θεσσαλίας
(κατά 0,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά 0,1
ποσ. μονάδες), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 0,04 ποσ.
μονάδες), και οριακά στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (κατά 0,02 ποσ. μονάδες), ενώ στις διοικητικές
περιφέρειες Αττικής και Βορείου Αιγαίου καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.

σία αποβλήτων (Waste treatment NACE E38, E39).
Η κατηγορία περιλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία
και διάθεση απορριμμάτων. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την τοπική μεταφορά αποβλήτων υλικών και τη
λειτουργία εγκαταστάσεων ανάκτησης υλικών.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση χρήσης γης για παροχή νερού και επεξεργασία
αποβλήτων (σε τ.χλμ) και η ποσοστιαία αναλογία της,
επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 7.14: Συνολική έκταση χρήσης γης για παροχή νερού και επεξεργασία αποβλήτων (σε τ.χλμ) και ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η συνολική έκταση χρήσης γης για παροχή νερού και επεξεργασία αποβλήτων στην ΕΕ-28 είναι
7.390 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο 0,17% της αθροιστικής
συνολικής έκτασης χρήσης γης των 28 κρατών-μελών
της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η έκταση χρήσης γης για παροχή νερού
και επεξεργασία αποβλήτων στην Ελλάδα (474 τ.χλμ)
αντιστοιχεί στο 0,36% της συνολικής έκτασης χρήσης
γης στην Ελλάδα, κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 0,35% είναι: η Ισπανία (0,45%), η
Ιταλία (0,37%), η Ελλάδα (0,36%), η Ολλανδία (0,33%),

και η Πορτογαλία (0,24%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 0,02%, και συγκεκριμένα: η Λετονία (0,01%), η Φινλανδία (0,01%), η Λιθουανία (0,02%),
η Ιρλανδία (0,03%), και η Εσθονία (0,04%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (17,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολική έκταση χρήσης γης για παροχή νερού και επεξεργασία αποβλήτων ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, τα έτη 2015 και 2018.

Γράφημα 7.15: Τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για παροχή νερού και επεξεργασία αποβλήτων ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2015 και 2018
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Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση
χρήσης γης για παροχή νερού και επεξεργασία αποβλήτων ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης στις 12
από τις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στην
περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου (1,5% υπερέχουσα κατά
1,1 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (0,8% υπερέχουσα κατά
0,4 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Θεσσαλίας και
Δυτικής Μακεδονίας (0,4% ταυτόσημη της τιμής στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (0,3% υπολειπόμενη κατά 0,1 ποσ. μονάδες της
τιμής στη χώρα), Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου (0,2%
υπολειπόμενη κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, και
Κρήτης (0,1% υπολειπόμενη κατά 0,1 ποσ. μονάδες της
τιμής στη χώρα).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2018), σε 5 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται
μείωση του δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην διοικητική περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (κατά 0,3
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι
περιφέρειες: Αττικής (κατά 0,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα οι περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 0,05 ποσ. μονάδες), Πελοποννήσου (κατά
0,03 ποσ. μονάδες), και Δυτικής Μακεδονίας. Την ίδια
περίοδο, σε 8 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας, καταγράφεται αύξηση του δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 0,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (κατά 0,2 ποσ. μονάδες), Θεσσαλίας και Δυτικής
Ελλάδας (κατά 0,1 ποσ. μονάδες), και Στερεάς Ελλάδας
(κατά 0,04 ποσ. μονάδες), ενώ στις διοικητικές περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
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7.2.8

Εκτάσεις χρήσης γης για Βιομηχανία & μεταποίηση

Στην κατηγορία εκτάσεις χρήσης γης για βιομηχανία
και μεταποίηση (U220 Industry and manufacturing)
περιλαμβάνονται:

 (U221) περιοχές που χρησιμοποιούνται για παραγω-

γή τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (NACE
C10, C11, C12). Η συγκεκριμένη κατηγορία καλύπτει
μόνο τη βιομηχανία ελαφρών τελικών προϊόντων και
περιλαμβάνει την μεταποίηση των προϊόντων που
προέρχονται από τον πρωτογενή τομέα (π.χ. γεωργία, δασοκομία κ.α) σε τρόφιμα για ανθρώπους, ή σε
ζωοτροφές. Ορισμένες δραστηριότητες θεωρούνται
παρασκευές (για παράδειγμα, εκείνες που εκτελούνται σε αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και καταστήματα έτοιμων προϊόντων κρέατος (prepared meat) κ.α.
δική τους παραγωγής) παράλληλα με τη λιανική πώληση των προϊόντων στο κατάστημα των παραγωγών. Επίσης στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνεται και η παραγωγή ποτών και μεταλλικού νερού, αλλά και η επεξεργασία καπνού για τελική κατανάλωση.

 (U222) περιοχές που χρησιμοποιούνται για την κα-

τασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (NACE
C13, C14, C15). Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει τη βιομηχανία ακατέργαστων και ελαφρών τελικών προϊόντων. Η κατασκευή ενδυμάτων αποτελεί
μέρος της βιομηχανίας ελαφρών τελικών προϊόντων
και περιλαμβάνει: δερμάτινα ρούχα, ρούχα εργασίας, άλλα εξωτερικά ενδύματα, εσώρουχα, άλλα ενδύματα και αξεσουάρ. Περιλαμβάνει επίσης και την
κατασκευή ενδυμάτων από γούνα, πλεκτά και είδη
καλτσοποιίας. Άλλες βιομηχανίες ελαφρών τελικών
προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία είναι η κατασκευή αποσκευών, τσαντών, η
παραγωγή υποδημάτων και η παραγωγή χαλιών, και
άλλων ειδών κλωστοϋφαντουργίας (π.χ. τραπεζομάντιλα καλύμματα και λευκά είδη).

 (U223) περιοχές που χρησιμοποιούνται για την επε-

ξεργασία άνθρακα, πετρελαίου και μετάλλων
(NACE C19, C24, C25).
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τη μετατροπή του
αργού πετρελαίου και του άνθρακα σε χρησιμοποιήσιμα προϊόντα (διύλιση πετρελαίου), την κατασκευή αερίων ως προϊόντων διυλιστηρίων πετρελαίου. Περιλαμβάνει επίσης τις δραστηριότητες τήξης
και / ή εξευγενισμού σιδηρούχων και μη σιδηρούχων
μετάλλων και την κατασκευή «καθαρών» μεταλλικών προϊόντων (όπως ανταλλακτικά, δοχεία και κατασκευές). Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης
την κατασκευή όπλων και πυρομαχικών (NACE 25.4),
η οποία χαρακτηρίζεται ως βιομηχανία βαρέων τελικών προϊόντων.
 (U224) περιοχές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μη-μεταλλικών ορυκτών αγαθών (NACE
C23). Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει κατασκευα-
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στικές δραστηριότητες που σχετίζονται με μία μόνο
ουσία ορυκτής προέλευσης. Περιλαμβάνει την κατασκευή γυαλιού και προϊόντων γυαλιού (π.χ. επίπεδο
γυαλί, κοίλο γυαλί, ίνες, τεχνικά υαλικά κ.λπ.), κεραμικά προϊόντα, πλακάκια και προϊόντα από ψημένο
πηλό, και τσιμέντο και γύψο, από πρώτες ύλες έως
τελικά προϊόντα. Η κατασκευή διαμορφωμένων και
τελικών λίθων και άλλων ορυκτών προϊόντων περιλαμβάνεται επίσης σε αυτήν την κατηγορία.
 (U225) περιοχές που χρησιμοποιούνται για τη βιομηχανία και την κατασκευή χημικών και συναφών
προϊόντων (NACE C20-C22). Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει τον μετασχηματισμό οργανικών
και ανόργανων πρώτων υλών με χημική διαδικασία
και τον σχηματισμό προϊόντων, καθώς και την παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, φαρμακευτικών χημικών και βοτανικών προϊόντων, προϊόντων καουτσούκ και πλαστικών.

 (U227) περιοχές που χρησιμοποιούνται για τη παρα-

γωγή προϊόντων με βάση το ξύλο και ειδών από
φελλό, άχυρο και σπαρτοπλεκτική (NACE C16, C17).
Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει την κατασκευή προϊόντων ξύλου και προκατασκευασμένων
ξύλινων κτιρίων. Οι διαδικασίες παραγωγής περιλαμβάνουν το πριόνισμα, το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση, την ελασματοποίηση και τη συναρμολόγηση
προϊόντων ξύλου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει
επίσης την παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και
τροποποιημένων προϊόντων χαρτιού.

 (U228) περιοχές που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση, αναπαραγωγή και συναφείς υπηρεσίες
(NACE C18, I58). Η συγκεκριμένη κατηγορία καλύπτει
μόνο τη βιομηχανία ελαφρών τελικών προϊόντων και
περιλαμβάνει εκτύπωση προϊόντων, όπως εφημερίδες, βιβλία, περιοδικά, επιχειρηματικές φόρμες, ευχετήριες κάρτες και άλλα υλικά και συναφείς δραστηριότητες υποστήριξης, όπως βιβλιοδεσία, υπηρεσίες δημιουργίας πιάτων και απεικόνιση δεδομένων.
Η εκτύπωση μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές και διαφορετικά υλικά. Περιλαμβάνει
επίσης την αναπαραγωγή εγγεγραμμένων μέσων,
όπως συμπαγείς δίσκους, βίντεο, λογισμικό σε δίσκους ή κασέτες, εγγραφές κ.α., καθώς και όλες τις
άλλες δραστηριότητες εκδόσεων σε όλες τις πιθανές
μορφές (π.χ. σε έντυπη μορφή, ηλεκτρονική μορφή):
βιβλία, περιοδικά και άλλες δραστηριότητες, και λογισμικό προγραμματισμού.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση χρήσης γης για βιομηχανία και μεταποίηση (σε
τ.χλμ) και η ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 7.16: Συνολική έκταση χρήσης γης για βιομηχανία και μεταποίηση (σε τ.χλμ) και ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η συνολική έκταση χρήσης γης για βιομηχανία
και μεταποίηση στην ΕΕ-28 είναι 6.907 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο 0,16% της αθροιστικής συνολικής έκτασης χρήσης γης των 28 κρατών-μελών της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η έκταση χρήσης γης για βιομηχανία
και μεταποίηση στην Ελλάδα (111 τ.χλμ) αντιστοιχεί
στο 0,08% της συνολικής έκτασης χρήσης γης στην
Ελλάδα, κατέχοντας την 20η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 0,46% είναι: η Ολλανδία
(0,68%), η Σλοβακία (0,47%), το Λουξεμβούργο (0,42%),

το Βέλγιο (0,40%), και η Γερμανία (0,32%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,05%, και
συγκεκριμένα: η Κροατία (0,03%), η Κύπρος (0,04%), η
Φινλανδία (0,05%), η Σουηδία (0,06%), καιη Βουλγαρία
(0,07%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολική έκταση χρήσης γης για βιομηχανία και μεταποίηση ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης στις 13
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, τα έτη
2015 και 2018.

Γράφημα 7.17: Τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για βιομηχανία και μεταποίηση ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2015 και 2018
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Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση
χρήσης γης για βιομηχανία και μεταποίηση ως προς τη
συνολική έκταση χρήσης γης στις 12 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, για τις οποίες διατίθενται
σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στην περιφέρεια του
Βορείου Αιγαίου (0,47% υπερέχουσα κατά 0,35 ποσ.
μονάδες της τιμής στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά
της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (0,42% υπερέχουσα κατά 0,30 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(0,18% υπερέχουσα κατά 0,06 ποσ. μονάδες της τιμής
στη χώρα), Θεσσαλίας (0,16% υπερέχουσα κατά 0,04
ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας
(0,12% ταυτόσημη της τιμής στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου
και Κεντρικής Μακεδονίας (0,11% υπολειπόμενη κατά
0,01 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Πελοποννήσου
(0,10% υπολειπόμενη κατά 0,02 ποσ. μονάδες της τιμής

στη χώρα), Κρήτης και Ηπείρου (0,08% υπολειπόμενη
κατά 0,04 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Δυτικής
Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας (0,04% υπολειπόμενη κατά 0,08 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2018), σε 3 από τις
12 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του
δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Κρήτης (κατά 0,22 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (κατά 0,19 ποσ. μονάδες), και Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 0,14 ποσ. μονάδες). Την ίδια περίοδο, σε 3
από τις 12 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, για τις
οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 0,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περι-
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Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας,
και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης καταγράφεται
μηδενική μεταβολή του δείκτη.

φέρειες: Θεσσαλίας (κατά 0,1 ποσ. μονάδες), και Πελοποννήσου (κατά 0,01 ποσ. μονάδες), ενώ στις διοικητικές περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας,
7.2.9

Εκτάσεις χρήσης γης για Κατασκευές

Στην κατηγορία εκτάσεις χρήσης γης για κατασκευές
(U330 Construction) περιλαμβάνονται περιοχές που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευές ανεξάρτητα
από τον βαθμό ολοκλήρωσης (NACE F, εκτός από γεωργικές δραστηριότητες σύμφωνα με το F43.12).
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει γενικές κατασκευές και
εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες για
κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού. Περιλαμβάνει
νέες εργασίες, επισκευές, προσθήκες και τροποποιήσεις, ανέγερση προκατασκευασμένων κτιρίων ή κατασκευών στο χώρο, καθώς και κατασκευή προσωρινής
φύσεως. Ως εκ τούτου, στη συγκεκριμένη κατηγορία
έκταση γης περιλαμβάνεται η κατασκευή ολόκληρων

κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων και άλλων δημόσιων και βοηθητικών κτιρίων, αγροτικών κτιρίων κ.λπ.
αλλά και η κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού
όπως αυτοκινητόδρομοι, δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες,
σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, λιμάνια και άλλα έργα
ύδρευσης, συστήματα άρδευσης, συστήματα αποχέτευσης, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αγωγοί και ηλεκτρικές γραμμές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α..
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση χρήσης γης για κατασκευές (σε τ.χλμ) και η ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης
χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 7.18: Συνολική έκταση χρήσης γης για κατασκευές (σε τ.χλμ) και ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η συνολική έκταση χρήσης γης για κατασκευές
στην ΕΕ-28 είναι 4.156 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο 0,10%
της αθροιστικής συνολικής έκτασης χρήσης γης των 28
κρατών-μελών της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η έκταση χρήσης γης για κατασκευές
στην Ελλάδα (97 τ.χλμ) αντιστοιχεί στο 0,07% της συνολικής έκτασης χρήσης γης στην Ελλάδα, κατέχοντας την
19η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 0,66% είναι: η Μάλτα (1,27%), το
Λουξεμβούργο (0,89%), η Ολλανδία (0,60%), η Κύπρος
(0,35%), και το Βέλγιο (0,21%). Στον αντίποδα καταγρά-

φονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,02%, και συγκεκριμένα: η
Λετονία (0,01%), η Βουλγαρία (0,01%), η Σουηδία
(0,01%), η Ιρλανδία (0,02%), και η Κροατία (0,03%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (39,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολική έκταση χρήσης γης για κατασκευές ως προς τη
συνολική έκταση χρήσης γης στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, τα έτη 2015 και 2018.

Γράφημα 7.19: Τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για κατασκευές ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην
ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2015 και 2018
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7.2.10

ρα), και Κεντρικής Μακεδονίας (0,03% υπολειπόμενη
κατά 0,08 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα),
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2018), σε 3 από τις
10 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του
δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 0,3 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 0,05 ποσ. μονάδες), και Δυτικής Ελλάδας (κατά 0,04 ποσ. μονάδες). Την ίδια περίοδο, σε 3 από τις 10 διοικητικές περιφέρειες της χώρας,
για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (κατά
0,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 0,2 ποσ. μονάδες), και Θεσσαλίας (κατά 0,1
ποσ. μονάδες), ενώ στις διοικητικές περιφέρειες Κρήτης,
Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, και Πελοποννήσου καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018 η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση
χρήσης γης για κατασκευές ως προς τη συνολική έκταση
χρήσης γης στις 10 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες
της Ελλάδας, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία,
καταγράφεται στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου
(0,40% υπερέχουσα κατά 0,28 ποσ. μονάδες της τιμής
στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,23% υπερέχουσα κατά 0,11 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Θεσσαλίας (0,18% υπερέχουσα κατά 0,04 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Αττικής (0,16% υπερέχουσα κατά 0,05 ποσ. μονάδες της
τιμής στη χώρα), Κρήτης (0,14% υπερέχουσα κατά 0,03
ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας
(0,13% υπερέχουσα οριακά κατά 0,02 ποσ. μονάδες της
τιμής στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,09% υπολειπόμενη
οριακά κατά 0,02 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Πελοποννήσου (0,08% υπολειπόμενη κατά 0,03 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,06% υπολειπόμενη κατά 0,05 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώ-

Εκτάσεις χρήσης γης για Μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, διανομή ενέργειας, αποθήκευση,
προστατευτικά έργα

Στην κατηγορία εκτάσεις χρήσης γης για μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, διανομή ενέργειας, αποθήκευση, προστατευτικά έργα (U310 Transport, telecommunication,
energy distribution, storage, protective works) περιλαμβάνον-ται:

 (U311) περιοχές που χρησιμοποιούνται για σιδηροδρο-

μικές μεταφορές (NACE 49.1, 49.2, και μέρος του 52.2
όσον αφορά τους επιβάτες). Η συγκεκριμένη κατηγορία
περιλαμβάνει όλους τους τύπους σιδηροδρόμων, σιδηροδρομικές γραμμές και εξειδικευμένες υποδομές των
σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας (TGV), σιδηροδρομικούς σταθμούς και συναφείς με αυτά περιοχές, ενώ
δεν περιλαμβάνει τα τελεφερίκ (U312), και τα τραμ
και τους σταθμούς τραμ (U313).
 (U312) περιοχές που χρησιμοποιούνται για οδικές μεταφορές (NACE H49.3, H49.4, και μέρος του 52.2 όσον
αφορά τους επιβάτες). Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει τις περιοχές που χρησιμοποιούνται για οδικές
μεταφορές (δρόμοι, λεωφόροι, αυτοκινητόδρομοι) και
συναφείς με αυτές περιοχές (π.χ. περιοχές ανάπαυσης).
Επιπλέον περιλαμβάνονται οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, οι σταθμοί λεωφορείων, τραμ και σταθμοί
τραμ, τελεφερίκ, και οι σχετικές με αυτά περιοχές.
 (U313) περιοχές που χρησιμοποιούνται για πλωτές μεταφορές (NACE H50, και μέρος του 52.2 όσον αφορά
τους επιβάτες). Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει
τις περιοχές που χρησιμοποιούνται για πλωτές μεταφορές (κανάλια, ποτάμια με δυνατότητα μεταφορών με
πλοίο, λίμνες, εκβολές ποταμών, προκυμαίες & λιμάνια,
και συναφείς με αυτά περιοχές) εξαιρουμένων των
περιοχών αποθήκευσης εμπορευμάτων (U317).
 (U314) περιοχές που χρησιμοποιούνται για αεροπορικές
μεταφορές (NACE H51, και μέρος του 52.2 όσον αφορά

τους επιβάτες). Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει
τις περιοχές που χρησιμοποιούνται για αεροπορικές μεταφορές (αεροδρόμια για τη μεταφορά επιβατών & εμπορευμάτων, αεροδρόμια με ή χωρίς τσιμεντένιο διάδρομο προσγείωσης, και συναφείς με αυτά περιοχές)
εξαιρουμένων των περιοχών αποθήκευσης εμπορευμάτων (U317).
 (U315) περιοχές που χρησιμοποιούνται για μεταφορές
μέσω αγωγών (NACE H49.5, D35.12, D35.13, D35.22,
D35.30). Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει τις
περιοχές που χρησιμοποιούνται για μεταφορές μέσω
αγωγών (μεταφορά νερού μέσω αγωγών, μεταφορά
άλλου υλικού μέσω αγωγών, μεταφορά φυσικού αερίου, μεταφορά πετρελαίου).
 (U315) περιοχές που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες (NACE H53, J61). Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει τις περιοχές που χρησιμοποιούνται για ταχυδρομικές υπηρεσίες και υποδομές τηλεπικοινωνιών
(δραστηριότητες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορών, και
δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Στην κατηγορία δεν περιλαμβάνονται οι υποδομές παραγωγής τηλεοπτικών
και κινηματογραφικών παραγωγών (U342).
 (U318) περιοχές που χρησιμοποιούνται για προστατευτικά έργα (NACE H53, J61). Η συγκεκριμένη κατηγορία
περιλαμβάνει τις περιοχές με υποδομές προστασίας από
κατολισθήσεις ή χιονοστιβάδες και υδροφράγματα (ποταμών, λιμνών ή και θαλάσσια).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση χρήσης γης για μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, διανομή
ενέργειας, αποθήκευση, προστατευτικά έργα (σε τ.χλμ)
και η ποσοστιαία αναλογία της. επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 7.20: Συνολική έκταση χρήσης γης για μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, διανομή ενέργειας, αποθήκευση, προστατευτικά έργα (σε τ.χλμ) και ποσοστιαία
αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η συνολική έκταση χρήσης γης για μεταφορές,
τηλεπικοινωνίες, διανομή ενέργειας, αποθήκευση,
προστατευτικά έργα στην ΕΕ-28 είναι 132.849 τ.χλμ,
που αντιστοιχεί στο 3,0% της αθροιστικής συνολικής έκτασης χρήσης γης των 28 κρατών-μελών της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η έκταση χρήσης γης για μεταφορές,
τηλεπικοινωνίες, διανομή ενέργειας, αποθήκευση,
προστατευτικά έργα στην Ελλάδα (3.274 τ.χλμ) αντιστοιχεί στο 2,5% της συνολικής έκτασης χρήσης γης
στην Ελλάδα, κατέχοντας την 17η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 6,8% είναι: η Ολλανδία (12,2%),
το Βέλγιο (6,2%), το Λουξεμβούργο (5,5%), η Γερμανία

(5,3%), και η Μάλτα (4,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 1,8%, και συγκεκριμένα: η Εσθονία (1,6%), η Λετονία (1,7%), η Λιθουανία (1,9%), η
Βουλγαρία (1,9%), και η Φινλανδία (2,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (3,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολική έκταση χρήσης γης για μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, διανομή ενέργειας, αποθήκευση, προστατευτικά έργα ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης στις 13
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, τα έτη
2015 και 2018.

Γράφημα 7.21: Τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, διανομή ενέργειας, αποθήκευση, προστατευτικά έργα ως προς τη
συνολική έκταση χρήσης γης ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2015 και 2018
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Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση
χρήσης γης για μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, διανομή
ενέργειας, αποθήκευση, προστατευτικά έργα ως προς
τη συνολική έκταση χρήσης γης στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια
της Αττικής (7,7% υπερέχουσα κατά 5,2 ποσ. μονάδες
της τιμής στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής
του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου
(3,9% υπερέχουσα κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής στη
χώρα), Ιονίων Νήσων και Κεντρικής Μακεδονίας (3,4%
υπερέχουσα κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (2,9% υπερέχουσα κατά 0,4 ποσ.
μονάδες της τιμής στη χώρα), Κρήτης (2,6% υπερέχουσα
κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (2,5% ταυτόσημη της τιμής στη χώρα), Θεσσαλί-
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ας (2,3% υπολειπόμενη κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής
στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (2,2% υπολειπόμενη κατά
0,3 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (1,9% υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Πελοποννήσου (1,7% υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (1,6% υπολειπόμενη κατά 0,9
ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), και Ηπείρου (1,2%
υπολειπόμενη κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2018), σε 12 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του
δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Ιονίων Νήσων (κατά 2,0 ποσ. μονάδες),

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 7ο

7.2.11

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,6 ποσ. μονάδες), Ηπείρου
(κατά 0,3 ποσ. μονάδες), και οριακά Πελοποννήσου (κατά 0,1 ποσ. μονάδες). Την ίδια περίοδο, οριακή μείωση
του δείκτη καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 0,05 ποσ. μονάδες).

και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες:
Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 1,5 ποσ. μονάδες), Νοτίου
Αιγαίου (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), Βορείου Αιγαίου (κατά 0,1 ποσ. μονάδες), Αττικής (κατά 1,1 ποσ. μονάδες),
Κρήτης (κατά 0,9 ποσ. μονάδες), Δυτικής Ελλάδας (κατά
0,8 ποσ. μονάδες), Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, και

Εκτάσεις χρήσης γης για Εμπορικές, χρηματοπιστωτικές, επαγγελματικές υπηρεσίες και υπηρεσίες
ενημέρωσης

Στην κατηγορία εκτάσεις χρήσης γης για εμπορικές, χρηματοπιστωτικές, επαγγελματικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ενημέρωσης (U340 Commercial, financial, professional and information services) περιλαμβάνονται:

δραστηριότητες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων ασφάλισης, αντασφάλισης και χρηματοδότησης συντάξεων και δραστηριότητες υποστήριξης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει επίσης, εξειδικευμένους επαγγελματίες (π.χ. νομικές, λογιστικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, μετάφραση), επιστημονικές δραστηριότητες (ερευνητές) και τεχνικές δραστηριότητες
(π.χ. αρχιτεκτονική, μηχανική, διαφήμιση), οι οποίες απαιτούν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης/κατάρτισης που
προσδίδουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες
στους χρήστες. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει υποστήριξη γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (γραφεία
απασχόλησης και ταξιδιών, δραστηριότητες ιδιωτικής
ασφάλειας, υπηρεσίες σε κτίρια και τοπία, υπηρεσίες
γραφείων), καθώς και υπηρεσίες παραγωγής στα μέσα
ενημέρωσης και δραστηριότητες οργανώσεων μελών (εκτός από θρησκευτικές δραστηριότητες). Στην κατηγορία
δεν περιλαμβάνονται: υπηρεσίες προστασίας (U318), και
κτηνιατρικές υπηρεσίες, εάν παρέχονται μέσω κοινωνικών φορέων (U350).

 (U341) περιοχές που χρησιμοποιούνται για εμπόριο

(NACE C33, G, I, L, D35.14 και D35.23). Η συγκεκριμένη
κατηγορία περιλαμβάνει περιοχές για το χονδρικό και
λιανικό εμπόριο οποιουδήποτε είδους αγαθού και η παροχή παρεπόμενων υπηρεσιών στην πώληση εμπορευμάτων. Περιλαμβάνει την εξειδικευμένη επισκευή αγαθών που παράγονται στον μεταποιητικό τομέα με στόχο
την επαναφορά σε κατάσταση λειτουργίας μηχανημάτων, εξοπλισμού και άλλων προϊόντων, καθώς και την
παροχή γενικής ή τακτικής συντήρησης αυτών. Επίσης,
συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει την παροχή καταλύματος βραχείας διαμονής για επισκέπτες και άλλους ταξιδιώτες και την παροχή πλήρων γευμάτων και
ποτών κατάλληλων για άμεση κατανάλωση. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες διαχείρισης
ακινήτων και εμπόριο που σχετίζεται με επιχειρήσεις
κοινής ωφέλειας. Στην κατηγορία δεν περιλαμβάνονται
οι χρηματοοικονομικές, επαγγελματικές υπηρεσίες και
υπηρεσίες ενημέρωσης (U342)
 (U342) περιοχές που χρησιμοποιούνται για χρηματοοικονομικές, επαγγελματικές υπηρεσίες και υπηρεσίες
ενημέρωσης (NACE J59, J60, J62, J63, K, M, N και S (εκτός
από θρησκευτικές δραστηριότητες)). Πιο αναλυτικά η
συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει περιοχές για

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση χρήσης γης για εμπορικές, χρηματοπιστωτικές, επαγγελματικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ενημέρωσης
(σε τ.χλμ) και η ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 7.22: Συνολική έκταση χρήσης γης για εμπορικές, χρηματοπιστωτικές, επαγγελματικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ενημέρωσης (σε τ.χλμ) και ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

17

16

33

43

305

352

246

88

55

24

206

477

204

146

133

95

169

0,3 0,25 0,24
0,19 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,12 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07
0,06 0,05 0,04 0,03
1.329

312

4

531

10.041

0,4

23

0,6

266

0,6

0,2

1.259

0,6

2.023

0,7

1.491

1,3

194

1,4

Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η συνολική έκταση χρήσης γης για εμπορικές,
χρηματοπιστωτικές, επαγγελματικές υπηρεσίες και
υπηρεσίες ενημέρωσης στην ΕΕ-28 είναι 10.041 τ.χλμ,
που αντιστοιχεί στο 0,2% της αθροιστικής συνολικής έκτασης χρήσης γης των 28 κρατών-μελών της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, η έκταση χρήσης γης

για εμπορικές, χρηματοπιστωτικές, επαγγελματικές
υπηρεσίες και υπηρεσίες ενημέρωσης στην Ελλάδα
(204 τ.χλμ) αντιστοιχεί στο 0,15% της συνολικής έκτασης
χρήσης γης στην Ελλάδα, κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

51

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 0,9% είναι: η Ολλανδία (1,4%), η
Μάλτα (1,3%), η Δανία (0,7%), το Βέλγιο (0,6%), και το
Ηνωμένο Βασίλειο (0,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 0,1%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (0,03%), η Εσθονία (0,04%), η Λιθουανία (0,05%),
η Ιρλανδία (0,06%), και η Σουηδία (0,07%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα

υψηλή (18,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολική έκταση χρήσης γης για εμπορικές, χρηματοπιστωτικές, επαγγελματικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ενημέρωσης ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης
στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, τα
έτη 2015 και 2018.

Γράφημα 7.23: Τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για εμπορικές, χρηματοπιστωτικές, επαγγελματικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ενημέρωσης ως προς
τη συνολική έκταση χρήσης γης ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2015 και 2018
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Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση
χρήσης γης για εμπορικές, χρηματοπιστωτικές, επαγγελματικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ενημέρωσης ως
προς τη συνολική έκταση χρήσης γης στις 12 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στην περιφέρεια της Αττικής (1,60% υπερέχουσα κατά 1,42 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της
τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου
Αιγαίου (0,47% υπερέχουσα κατά 0,29 ποσ. μονάδες
της τιμής στη χώρα), Ιονίων Νήσων (0,35% υπερέχουσα
κατά 0,17 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Θεσσαλίας (0,21% υπερέχουσα κατά 0,03 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Βορείου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας
(0,16% υπολειπόμενη κατά 0,02 ποσ. μονάδες της τιμής
στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (0,14% υπολειπόμενη κατά 0,03 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Δυτικής
Ελλάδας (0,12% υπολειπόμενη κατά 0,05 ποσ. μονάδες
της τιμής στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(0,12% υπολειπόμενη κατά 0,06 ποσ. μονάδες της τιμής
στη χώρα), Κρήτης (0,11% υπολειπόμενη κατά 0,07 ποσ.
μονάδες της τιμής στη χώρα), Ηπείρου (0,08% υπολειπόμενη κατά 0,10 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), και
7.2.12

Εκτάσεις χρήσης γης για Κοινωνικές υπηρεσίες

Στην κατηγορία εκτάσεις χρήσης γης για κοινωνικές υπηρεσίες (U350 Community services) περιλαμβάνονται
περιοχές που χρησιμοποιούνται για κοινωνικές υπηρεσίες (NACE O, P, Q, U, S94.91), καθώς και άλλες υπηρεσίες εάν παρέχονται μέσω κοινοτικών υπηρεσιών.
Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει εκτάσεις γης
για δραστηριότητες της δημόσιας διοίκησης, που συνήθως διεξάγονται από τη δημόσια διοίκηση και από
ετερόδικους (extraterritorial) διεθνείς οργανισμούς &

52

Πελοποννήσου (0,04% υπολειπόμενη κατά 0,14 ποσ.
μονάδες της τιμής στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2018), σε 6 από τις
12 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του
δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 0,66 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (κατά 0,32 ποσ. μονάδες), Ιονίων Νήσων (κατά 0,22
ποσ. μονάδες), και οριακά Ηπείρου (κατά 0,07 ποσ. μονάδες), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 0,05
ποσ. μονάδες), και Πελοποννήσου (κατά 0,03 ποσ. μονάδες). Την ίδια περίοδο, σε 2 από τις 12 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, για τις οποίες διατίθενται σχετικά
στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια
Θεσσαλίας (κατά 0,13 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθεί η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 0,04 ποσ. μονάδες). Τέλος, στις διοικητικές περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου
Αιγαίου, και Στερεάς Ελλάδας καταγράφεται μηδενική
μεταβολή του δείκτη.

φορέων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επίσης εκτάσεις για εκπαίδευση οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας ή επάγγελμα, δημόσια και ιδιωτική. Επιπλέον στην κατηγορία περιλαμβάνονται εκτάσεις γης την παροχή δραστηριοτήτων υγείας και κοινωνικής εργασίας. Οι χώροι θρησκευτικών δραστηριοτήτων (όπως εκκλησίες, νεκροταφεία) εμπίπτουν επίσης σε αυτήν την κατηγορία εκτάσεων γης. Τέλος, οι
στρατιωτικές εγκαταστάσεις ανήκουν επίσης σε αυτήν την κατηγορία εκτάσεων γης.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

και η ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση χρήσης γης για κοινωνικές υπηρεσίες (σε τ.χλμ)
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

φονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,1%, και συγκεκριμένα: η
Λετονία (0,05%), η Ιρλανδία (0,10%), η Εσθονία (0,13%),
η Λιθουανία (0,16%), και η Ισπανία (0,19%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (10,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Το 2018 η συνολική έκταση χρήσης γης για κοινωνικές
υπηρεσίες στην ΕΕ-28 είναι 25.997 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο 0,6% της αθροιστικής συνολικής έκτασης χρήσης
γης των 28 κρατών-μελών της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, η έκταση χρήσης γης για κοινωνικές
υπηρεσίες στην Ελλάδα (268 τ.χλμ) αντιστοιχεί στο
0,20% της συνολικής έκτασης χρήσης γης στην Ελλάδα,
κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 1,4% είναι: το Λουξεμβούργο
(1,9%), η Σουηδία (0,6%), η Γερμανία (1,2%), η Τσεχία
(1,2%), και η Σλοβακία (1,2%). Στον αντίποδα καταγρά-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για κοινωνικές υπηρεσίες ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης στις 13
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, τα έτη
2015 και 2018.

Γράφημα 7.25: Τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για κοινωνικές υπηρεσίες ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2015 και 2018
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Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση
χρήσης γης για κοινωνικές υπηρεσίες ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης στις 12 από τις 13 διοικητικές
περιφέρειες της Ελλάδας, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στην περιφέρεια της Αττικής
(0,84% υπερέχουσα κατά 0,63 ποσ. μονάδες της τιμής
στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου (0,83%
υπερέχουσα κατά 0,62 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Ιονίων Νήσων (0,35% υπερέχουσα κατά 0,14 ποσ.
μονάδες της τιμής στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης (0,28% υπερέχουσα κατά 0,07 ποσ. μονάδες
της τιμής στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (0,28% υπερέχουσα κατά 0,07 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα),
Πελοποννήσου (0,21% ταυτόσημη της τιμής στη χώρα),
Κρήτης (0,17% υπολειπόμενη κατά 0,04 ποσ. μονάδες
της τιμής στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,14% υπολειπό-

μενη κατά 0,07 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας (0,12% υπολειπόμενη
κατά 0,09 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,10% υπολειπόμενη κατά 0,11 ποσ. μονάδες της
τιμής στη χώρα), και Ηπείρου (0,08% υπολειπόμενη κατά
0,13 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2018), σε 7 από τις 12
διοικητικές περιφέρειες της χώρας, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική
περιφέρεια Αττικής (κατά 0,79 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου
και Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 0,21 ποσ. μονάδες),
Δυτικής Ελλάδας (κατά 0,17 ποσ. μονάδες), Θεσσαλίας
(κατά 0,15 ποσ. μονάδες), Κρήτης (κατά 0,13 ποσ. μονάδες), και οριακά Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 0,06 ποσ. μονάδες). Την ίδια περίοδο, σε 3 από τις 12
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

νίων Νήσων (κατά 0,09 ποσ. μονάδες), και οριακά Στερεάς Ελλάδας (κατά 0,03 ποσ. μονάδες). Τέλος, στις διοικητικές περιφέρειες, Πελοποννήσου, και Δυτικής Μακεδονίας, καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.

διοικητικές περιφέρειες της χώρας, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική
περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (κατά 0,36 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες Ιο7.2.13

Εκτάσεις χρήσης γης για Τέχνες, διασκέδαση & ψυχαγωγία

Στην κατηγορία εκτάσεις χρήσης γης για τέχνες, διασκέδαση & ψυχαγωγία (U360 Arts, entertainment and recreation) περιλαμβάνονται:
 (U361) περιοχές που χρησιμοποιούνται για πολιτιστικούς σκοπούς, υποδομές και δραστηριότητες αναψυχής και ψυχαγωγίας και παραστάσεις (ενότητα NACE
R, εκτός R93.1).
Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει: δημιουργικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες,
βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία και άλλες πολιτιστικές
δραστηριότητες, διατήρηση ιστορικών χώρων, συμπεριλαμβανομένων βοτανικών και ζωολογικών κήπων,

δραστηριότητες διασκέδασης και αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων πάρκων και παραλιών, τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων.
 (U362) περιοχές που χρησιμοποιούνται για αθλητικούς
σκοπούς, για αθλητικές δραστηριότητες και σπορ
(NACE R93.1).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση χρήσης γης για τέχνες, διασκέδαση & ψυχαγωγία (σε τ.χλμ) και η ποσοστιαία αναλογία της, επί της
συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 7.26: Συνολική έκταση χρήσης γης για τέχνες, διασκέδαση & ψυχαγωγία (σε τ.χλμ) και ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης
γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η συνολική έκταση χρήσης γης για τέχνες, διασκέδαση & ψυχαγωγία στην ΕΕ-28 είναι 89.632 τ.χλμ,
που αντιστοιχεί στο 2,1% της αθροιστικής συνολικής έκτασης χρήσης γης των 28 κρατών-μελών της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, η έκταση χρήσης γης
για τέχνες, διασκέδαση & ψυχαγωγία στην Ελλάδα
(4.648 τ.χλμ) αντιστοιχεί στο 0,4% της συνολικής έκτασης
χρήσης γης στην Ελλάδα, κατέχοντας την 24η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 5,8% είναι: η Ολλανδία (8,7%), η
Φινλανδία (6,8%), η Σουηδία (5,3%), η Εσθονία (4,9%),
και η Δανία (3,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5

κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία
(0,2%), η Βουλγαρία (0,2%), το Λουξεμβούργο (0,3%), η
Πορτογαλία (0,3%), και η Ελλάδα (0,4%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (21,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολική έκταση χρήσης γης για τέχνες, διασκέδαση &
ψυχαγωγία ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης στις
13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, τα έτη
2015 και 2018.

Γράφημα 7.27: Τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για τέχνες, διασκέδαση & ψυχαγωγία ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2015 και 2018
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μής στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,27% υπολειπόμενη
κατά 0,08 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Θεσσαλίας
(0,13% υπολειπόμενη κατά 0,22 ποσ. μονάδες της τιμής
στη χώρα), και Κρήτης (0,07% υπολειπόμενη κατά 0,28
ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα).

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018 η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση
χρήσης γης για τέχνες, διασκέδαση & ψυχαγωγία ως
προς τη συνολική έκταση χρήσης γης στις 13 διοικητικές
περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια της Αττικής (1,02% υπερέχουσα κατά 0,67 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της
τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου
Αιγαίου (0,56% υπερέχουσα κατά 0,21 ποσ. μονάδες
της τιμής στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (0,54% υπερέχουσα κατά 0,18 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (0,44% υπερέχουσα κατά 0,09 ποσ.
μονάδες της τιμής στη χώρα), Ιονίων Νήσων (0,39% υπερέχουσα κατά 0,04 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Ηπείρου (0,34% υπολειπόμενη οριακά κατά 0,01
ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,33% υπολειπόμενη κατά 0,02 ποσ.
μονάδες της τιμής στη χώρα), Πελοποννήσου (0,32%
υπολειπόμενη κατά 0,03 ποσ. μονάδες της τιμής στη
χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,31% υπολειπόμενη κατά
0,05 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (0,29% υπολειπόμενη κατά 0,07 ποσ. μονάδες της τι-

Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2018), και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται μείωση
του δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην
διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 2,18 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου (κατά 1,09 ποσ. μονάδες), Δυτικής Ελλάδας (κατά 0,96 ποσ. μονάδες), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,82 ποσ. μονάδες), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 0,79 ποσ. μονάδες), Ηπείρου (κατά 0,60 ποσ.
μονάδες), Νοτίου Αιγαίου (κατά 0,56 ποσ. μονάδες), Ιονίων Νήσων (κατά 0,48 ποσ. μονάδες), Κρήτης (κατά
0,47 ποσ. μονάδες), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
και Θεσσαλίας (κατά 0,41 ποσ. μονάδες), Στερεάς Ελλάδας (κατά 0,40 ποσ. μονάδες), και οριακά Πελοποννήσου (κατά 0,06 ποσ. μονάδες).

Εκτάσεις χρήσης γης για Κατοικίες

Στην κατηγορία εκτάσεις χρήσης γης για κατοικίες (U370
Residential) περιλαμβάνονται περιοχές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες στις οποίες περιλαμβάνονται και η
κήποι των κατοικιών.
Στη συγκεκριμένη κατηγορία εκτάσεων δεν περιλαμβάνονται: γηροκομεία, ορφανοτροφεία, φυλακές, μονα-

στήρια και μονές (convents), έχουν συμπεριληφθεί στον
κωδικό (U350 – κοινωνικές υπηρεσίες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση χρήσης γης για κατοικίες (σε τ.χλμ) και η ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης
γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 7.28: Συνολική έκταση χρήσης γης για κατοικίες (σε τ.χλμ) και ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018 η συνολική έκταση χρήσης γης για κατοικίες
στην ΕΕ-28 είναι 130.553 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο 3,0%
της αθροιστικής συνολικής έκτασης χρήσης γης των 28
κρατών-μελών της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η έκταση χρήσης γης για κατοικίες στην
Ελλάδα (2.229 τ.χλμ) αντιστοιχεί στο 1,7% της συνολικής έκτασης χρήσης γης στην Ελλάδα, κατέχοντας την
22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

φονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: η
Ισπανία (1,2%), η Βουλγαρία (1,2%), η Φινλανδία
(1,3%), η Σουηδία (1,4%), και η Ρουμανία (1,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (21,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 9,5% είναι: η Μάλτα (17,7%), το
Βέλγιο (12,1%), η Ολλανδία (6,5%), η Δανία (6,1%), και
το Ηνωμένο Βασίλειο (5,2%). Στον αντίποδα καταγρά-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολική έκταση χρήσης γης για κατοικίες ως προς τη
συνολική έκταση χρήσης γης στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, τα έτη 2015 και 2018.
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Γράφημα 7.29: Τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για κατοικίες ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2015 και 2018
13,1
10,7

1,3

1,6

0,5
0,6

Ήπειρος

0,7
Δυτική
Μακεδονία

1,0
1,0

Δυτική
Ελλάδα

1,0
Στερεά
Ελλάδα

1,7

1,3

0,6

Θεσσαλία

Κρήτη

Κεντρική
Μακεδονία

2015

1,2

0,8
1,5

1,5

1,4

1,3

1,5

2,8

1,6

Πελοπόννησος Αν.Μακεδονία
& Θράκη

4,2

1,6

4,3

1,7
Βόρειο
Αιγαίο

Νότιο
Αιγαίο

Ιονίων
νήσων

Αττική

2018

Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση
χρήσης γης για κατοικίες ως προς τη συνολική έκταση
χρήσης γης στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια της Αττικής (10,7%
υπερέχουσα κατά 9,0 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ιονίων Νήσων (4,3% υπερέχουσα κατά 2,6 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (4,2% υπερέχουσα κατά 2,5 ποσ. μονάδες
της τιμής στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (1,7% ταυτόσημη
της τιμής στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(1,6% υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της
τιμής στη χώρα), Πελοποννήσου (1,5% υπολειπόμενη
οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (1,5 υπερέχουσα οριακά κατά 0,2
ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Κρήτης (1,4% υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα),
Θεσσαλίας (1,3% υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες
της τιμής στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (1,0% υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (1,0% υπερέχουσα κατά 0,7 ποσ. μονάδες
της τιμής στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,7% υπολειπόμενη κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής στη χώρα),
7.2.15

Μη χρησιμοποιούμενες ή εγκαταλελειμμένες εκτάσεις γης

Στην κατηγορία για μη χρησιμοποιούμενες ή εγκαταλελειμμένες εκτάσεις γης (U400 Unused and abandoned
areas) περιλαμβάνονται:

 (U410) περιοχές εγκαταλελειμμένες. Η συγκεκριμέ-

νη κατηγορία περιλαμβάνει εγκαταλελειμμένες περιοχές αλλά με ενδείξεις ή δομές προηγούμενης
χρήσης οιασδήποτε μορφής. Οι περιοχές αυτές δεν
χρησιμοποιούνται και δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους σκοπό χωρίς σημαντικές εργασίες επισκευής ή ανακαίνισης. Σε αυτές
περιλαμβάνονται: εγκαταλειμμένες βιομηχανικές
περιοχές, εγκαταλελειμμένες περιοχές μεταφορών
(π.χ. σιδηροδρομικές, εγκαταλειμμένες κατοικημένες
περιοχές, εγκαταλελειμμένοι κήποι κατοικιών, εγκαταλειμμένες γεωργικές εκτάσεις, κυρίως μόνιμες
καλλιέργειες (π.χ. οπωρώνες, αμπελώνες), εγκαταλελειμμένα εργοτάξια, και εγκαταλειμμένες περιοχές
εξόρυξης. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εκτάσεων γης
δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκτάσεις σε αγρανά-

56

και Ηπείρου (0,6% υπολειπόμενη οριακά κατά 1,1 ποσ.
μονάδες της τιμής στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2018), σε 4 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται
μείωση του δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 2,41 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (κατά 0,71 ποσ. μονάδες), Δυτικής Ελλάδας (κατά 0,61 ποσ. μονάδες), Κεντρικής Μακεδονίας
(κατά 0,18 ποσ. μονάδες).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται αύξηση του δείκτη, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Ιονίων Νήσων (κατά 2,74 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (κατά 1,39 ποσ. μονάδες), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 0,81 ποσ. μονάδες), Θεσσαλίας
(κατά 0,66 ποσ. μονάδες), Βορείου Αιγαίου (κατά 0,55
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα Δυτικής Μακεδονίας
(κατά 0,55 ποσ. μονάδες), και οριακά Κρήτης (κατά 0,10
ποσ. μονάδες), Στερεάς Ελλάδας (κατά 0,0,7 ποσ. μονάδες), ενώ στη διοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.

παυση (ανήκουν στην κατηγορία U112), καθώς και τα
πεδία των εργοταξίων (ανήκουν στην κατηγορία
U330).
 (U420) Ημι-φυσικές ή φυσικές περιοχές που δεν χρησιμοποιούνται. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει περιοχές που βρίσκονται σε φυσική / ημι-φυσική κατάσταση αλλά δεν είναι ορατά σημάδια προηγούμενης
χρήσης. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εκτάσεων γης περιλαμβάνονται: μη-χρησιμοποιημένη έκταση γης που
είχε προηγουμένως αναπτυχθεί, αλλά τώρα είναι κενή ή εγκαταλελειμμένη (U410), έκταση σε αγρανάπαυση, γεωργική γη που δεν χρησιμοποιείται προσωρινά (U112), και Βοσκότοποι (U111).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται οι μη χρησιμοποιούμενες ή εγκαταλελειμμένες εκτάσεις γης (σε
τ.χλμ) και η ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 7.30: Συνολική έκταση για τις μη χρησιμοποιούμενες ή εγκαταλελειμμένες εκτάσεις γης (σε τ.χλμ) και ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής
έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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και η Ισπανία (25,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 3,6%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (0,9%), η Γερμανία (3,3%), το Βέλγιο (4,1%), η
Λιθουανία (4,8%), και η Τσεχία (4,9%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(9,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

Το 2018 η συνολική έκταση για τις μη χρησιμοποιούμενες ή εγκαταλελειμμένες εκτάσεις γης στην ΕΕ-28 είναι
671.156 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο 15,4% της αθροιστικής συνολικής έκτασης χρήσης γης των 28 κρατώνμελών της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική έκταση για τις μη χρησιμοποιούμενες ή εγκαταλελειμμένες εκτάσεις γης στην Ελλάδα (36.876 τ.χλμ) αντιστοιχεί στο 28,0% της συνολικής έκτασης χρήσης γης στην Ελλάδα, κατέχοντας την
4η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολική έκταση για μη χρησιμοποιούμενες ή εγκαταλελειμμένες εκτάσεις γης ως προς τη συνολική έκταση
χρήσης γης στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
Ελλάδας, τα έτη 2015 και 2018.

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 33,1% είναι: η Κύπρος (48,5%), η
Κροατία (34,6%), η Μάλτα (28,8%), η Ελλάδα (28,0%),

Γράφημα 7.31: Τιμή του δείκτη συνολική έκταση για μη χρησιμοποιούμενες ή εγκαταλελειμμένες εκτάσεις γης ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2015 και 2018
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Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση
για τις μη χρησιμοποιούμενες ή εγκαταλελειμμένες εκτάσεις γης ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης στις
13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται
στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου (48,7% υπερέχουσα κατά 20,9 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι
περιφέρειες: Ηπείρου (40,8% υπερέχουσα οριακά κατά
13,0 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Ιονίων Νήσων
(38,1% υπερέχουσα κατά 10,3 ποσ. μονάδες της τιμής
στη χώρα), Αττικής (35,7% υπερέχουσα κατά 7,8 ποσ.
μονάδες της τιμής στη χώρα), Κρήτης (35,1% υπερέχουσα κατά 7,3 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Πελοποννήσου (34,7% υπερέχουσα κατά 6,9 ποσ. μονάδες
της τιμής στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (32,1% υπερέχουσα κατά 4,3 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (29,7% υπερέχουσα κατά 1,9 ποσ. μονά-

δες της τιμής στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (29,0% υπερέχουσα ελαφρά κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής στη
χώρα), Θεσσαλίας (21,6% υπολειπόμενη κατά 6,2 ποσ.
μονάδες της τιμής στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(18,5% υπολειπόμενη κατά 9,3 ποσ. μονάδες της τιμής
στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (17,7% υπολειπόμενη
κατά 10,1 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (17,0% υπολειπόμενη κατά 10,8 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2018), σε 10 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται
μείωση του δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην διοικητική περιφέρεια Ιονίων Νήσων (κατά 9,0
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι
περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά 7,6 ποσ. μονάδες),
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Θεσσαλίας (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), Πελοποννήσου
(κατά 5,7 ποσ. μονάδες), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά
3,6 ποσ. μονάδες), Βορείου Αιγαίου (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), Αττικής (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα Ηπείρου (κατά 0,9 ποσ. μονάδες), Νοτίου Αιγαίου
(κατά 0,8 ποσ. μονάδες), και Στερεάς Ελλάδας (κατά 0,4
ποσ. μονάδες). Την ίδια περίοδο, σε 3 από τις διοικητι7.2.16

κές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται αύξηση του
δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Κρήτης (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής
Μακεδονίας (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 0,7 ποσ. μονάδες).

Εκτάσεις χρήσης γης ανά τομέα δραστηριότητας
τητες: (U310) Μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, διανομή
ενέργειας, αποθήκευση, προστατευτικά έργα, (U320)
Παροχή νερού και επεξεργασία αποβλήτων, (U330)
Κατασκευές, (U340) Εμπορικές, χρηματοπιστωτικές,
επαγγελματικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ενημέρωσης, (U350) Κοινωνικές υπηρεσίες, (360) Τέχνες, διασκέδαση & ψυχαγωγία, και (U370) Κατοικίες.

Σύμφωνα με την ταξινόμηση της έρευνας LUCAS 2015 οι
δραστηριότητες χρήση γης, όπως παρουσιάστηκαν στις
προηγούμενες ενότητες κατανέμονται σε τρείς βασικούς
τομείς της οικονομίας, ως εξής:
 στον πρωτογενή τομέα (U100, Primary sector) περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες: (U110) Γεωργία,
(U120) Δασοκομία, (U130) Αλιεία & υδατοκαλλιέργεια, (U140) Ορυχεία & μεταλλεία, και (U150) Άλλες
δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα.
 στο δευτερογενή τομέα (U200, Secondary sector) περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες: (U210) Παραγωγή
ενέργειας, και (U220) Βιομηχανία & μεταποίηση, και
 στον τριτογενή τομέα, μεταφορές, υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας & κατοικίες (U300, Tertiary sector, transport,
utilities & residential) περιλαμβάνονται οι δραστηριό-

7.2.16.1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση χρήσης γης (land use) για τον πρωτογενή τομέα
(σε τ.χλμ) και η ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Γράφημα 7.32: Συνολική έκταση χρήσης γης για τον πρωτογενή τομέα (σε τ.χλμ) και ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η συνολική έκταση χρήσης γης για τον πρωτογενή τομέα στην ΕΕ-28 είναι 3.284.037 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο 75,2% της αθροιστικής συνολικής έκτασης χρήσης γης των 28 κρατών-μελών της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική έκταση χρήσης γης για τον
πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα (87.376 τ.χλμ) αντιστοιχεί στο 66,3% της συνολικής έκτασης χρήσης γης
στην Ελλάδα, κατέχοντας την 21η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 87,7% είναι: η Ρουμανία
(89,4%), η Λιθουανία (89,3%), η Σλοβενία (87,6%), η
Τσεχία (86,3%), και το Λουξεμβούργο (85,9%). Στον
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αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
54,2%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (42,1%), η Κύπρος
(42,7%), η Κροατία (60,1%), η Ολλανδία (62,9%), και
το Ηνωμένο Βασίλειο (63,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολική έκταση χρήσης γης για τον πρωτογενή τομέα
ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, τα έτη 2015 και
2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 7.33: Τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για τον πρωτογενή τομέα ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2015 και 2018
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Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση
χρήσης γης για τον πρωτογενή τομέα ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης στις 13 διοικητικές περιφέρειες
της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (78,1% υπερέχουσα κατά 11,7 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (78,0% υπερέχουσα κατά
11,6 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (74,5% υπερέχουσα κατά 8,1 ποσ. μονάδες της
τιμής στη χώρα), Θεσσαλίας (73,4% υπερέχουσα κατά
7,0 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας
(66,2% υπολειπόμενη ελαφρά κατά 0,2 ποσ. μονάδες
της τιμής στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (65,7% υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Πελοποννήσου (61,2% υπολειπόμενη κατά 5,3 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (61,1% υπολειπόμενη κατά 5,3 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα),
Κρήτης (60,1% υπολειπόμενη κατά 6,3 ποσ. μονάδες της
τιμής στη χώρα), Ηπείρου (56,4% υπολειπόμενη κατά
10,0 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Ιονίων Νήσων
(52,9% υπολειπόμενη κατά 13,5 ποσ. μονάδες της τιμής
στη χώρα), Αττικής (41,6% υπολειπόμενη κατά 24,9 ποσ.
μονάδες της τιμής στη χώρα), και Νοτίου Αιγαίου
(40,0% υπολειπόμενη κατά 20,9 ποσ. μονάδες της τιμής
στη χώρα).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2018), σε 9 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται
αύξηση του δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην διοικητική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 8,4
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι
περιφέρειες: Αττικής (κατά 8,2 ποσ. μονάδες), Πελοποννήσου (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), Ιονίων Νήσων (κατά
5,1 ποσ. μονάδες), Θεσσαλίας (κατά 4,9 ποσ. μονάδες),
Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), Βορείου Αιγαίου (κατά 2,3 ποσ. μονάδες), Ηπείρου (κατά 2,2
ποσ. μονάδες), και οριακά Στερεάς Ελλάδας (κατά 0,04
ποσ. μονάδες). Την ίδια περίοδο, σε 4 από τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται μείωση του
δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Κρήτης (κατά 2,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής
Μακεδονίας (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), Νοτίου Αιγαίου
(κατά 1,7 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (κατά 0,9 ποσ. μονάδες).
7.2.16.2 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση χρήσης γης (land use) για τον δευτερογενή τομέα
(σε τ.χλμ) και η ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Γράφημα 7.34: Συνολική έκταση χρήσης γης για τον δευτερογενή τομέα (σε τ.χλμ) και ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η συνολική έκταση χρήσης γης για τον δευτερογενή τομέα στην ΕΕ-28 είναι 13.667 τ.χλμ, που αντιστοιχεί στο 0,31% της αθροιστικής συνολικής έκτασης χρήσης γης των 28 κρατών-μελών της ΕΕ τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική έκταση χρήσης γης για τον
δευτερογενή τομέα στην Ελλάδα (432 τ.χλμ) αντιστοιχεί

στο 0,33% της συνολικής έκτασης χρήσης γης στην Ελλάδα, κατέχοντας την 12η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 0,67% είναι: το Λουξεμβούργο
(0,89%), η Ολλανδία (0,74%), η Πορτογαλία (0,63%), η
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Σλοβακία (0,57%), και το Βέλγιο (0,52%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,13%, και συγκεκριμένα: η Λετονία (0,12%), η Κύπρος (0,13%), η Κροατία
(0,14%), η Ιρλανδία (0,14%), και η Σουηδία (0,14%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρ-

ξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολική έκταση χρήσης γης για τον δευτερογενή τομέα
ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, τα έτη 2015 και
2018.

Γράφημα 7.35: Τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για τον δευτερογενή τομέα ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2015 και 2018
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Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση
χρήσης γης για τον δευτερογενή τομέα ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης στις 13 διοικητικές περιφέρειες
της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας (0,76% υπερέχουσα κατά 0,38 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της
τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής
(0,68% υπερέχουσα κατά 0,30 ποσ. μονάδες της τιμής
στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (0,62% υπερέχουσα κατά
0,24 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Θεσσαλίας
(0,47% υπερέχουσα κατά 0,09 ποσ. μονάδες της τιμής
στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,44%
υπερέχουσα κατά 0,06 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,40% υπερέχουσα οριακά κατά
0,02 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (65,7% υπερέχουσα οριακά κατά 0,01 ποσ. μονάδες
της τιμής στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (0,32% υπολειπόμενη κατά 0,06 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (0,32% υπολειπόμενη κατά 0,06
ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Ηπείρου (0,28% υπολειπόμενη κατά 0,10 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα),
Κρήτης (0,22% υπολειπόμενη κατά 0,16 ποσ. μονάδες
της τιμής στη χώρα), Ιονίων Νήσων (0,17% υπολειπόμενη κατά 0,21 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), και Πελοποννήσου (0,13% υπολειπόμενη κατά 0,25 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2015-2018), σε 7 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της

χώρας, καταγράφεται μείωση του δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,34 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου
(κατά 0,30 ποσ. μονάδες), Πελοποννήσου και Κρήτης
(κατά 0,28 ποσ. μονάδες), Ιονίων Νήσων (κατά 0,22
ποσ. μονάδες), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 0,10 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 0,09 ποσ. μονάδες). Την ίδια περίοδο, σε
4 από τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται αύξηση του δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Θεσσαλίας (κατά
0,23 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά 0,14 ποσ.
μονάδες), Αττικής (κατά 0,10 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα Στερεάς Ελλάδας (κατά 0,02 ποσ. μονάδες),
ενώ στις διοικητικές περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και
Νοτίου Αιγαίου καταγράφεται μηδενική μεταβολή του
δείκτη.
7.2.16.3 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ & ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση χρήσης γης (land use) για τον τριτογενή τομέα,
μεταφορές, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας & κατοικίες
(σε τ.χλμ) και η ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2018.

Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Γράφημα 7.36: Συνολική έκταση χρήσης γης για τον τριτογενή τομέα, μεταφορές, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας & κατοικίες (σε τ.χλμ) και ποσοστιαία αναλογία
της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 22,4% είναι: η Ολλανδία (30,9%),

η Μάλτα(29,1%), το Βέλγιο (21,4%), η Δανία (16,2%),
και η Γερμανία (14,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 4,7%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (3,9%), η Ρουμανία (4,4%), η Ισπανία (4,9%), η Κροατία (5,2%), και η Ελλάδα (5,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,7
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018 η συνολική έκταση χρήσης γης για τον τριτογενή
τομέα, μεταφορές, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας & κατοικίες στην ΕΕ-28 είναι 400.618 τ.χλμ, που αντιστοιχεί
στο 9,2% της αθροιστικής συνολικής έκτασης χρήσης
γης των 28 κρατών-μελών της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική έκταση χρήσης γης για τον
τριτογενή τομέα, μεταφορές, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας & κατοικίες στην Ελλάδα (7.010 τ.χλμ) αντιστοιχεί
στο 5,3% της συνολικής έκτασης χρήσης γης στην Ελλάδα, κατέχοντας την 24η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολική έκταση χρήσης γης για τον τριτογενή τομέα,
μεταφορές, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας & κατοικίες ως
προς τη συνολική έκταση χρήσης γης στις 13 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, τα έτη 2015 και 2018.

Γράφημα 7.37: Τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης για τον τριτογενή τομέα, μεταφορές, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας & κατοικίες ως προς τη συνολική
έκταση χρήσης γης ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2015 και 2018
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Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση
χρήσης γης για τον τριτογενή τομέα, μεταφορές, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας & κατοικίες ως προς τη συνολική
έκταση χρήσης γης στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια της Αττικής
(22,1% υπερέχουσα κατά 16,7 ποσ. μονάδες της τιμής
στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (11,0%
υπερέχουσα κατά 5,6 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα),
Ιονίων Νήσων (8,8% υπερέχουσα κατά 3,4 ποσ. μονάδες
της τιμής στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (6,7% υπερέχουσα κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα),
Βορείου Αιγαίου (6,1% υπερέχουσα κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Κρήτης και Θεσσαλίας (4,6%
υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (4,5% υπολειπόμενη κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (4,4% υπολειπόμενη κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (4,2% υπολειπόμενη οριακά κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Πελοποννήσου (4,0% υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ.
μονάδες της τιμής στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας
7.2.17

(3,5% υπολειπόμενη κατά 1,9 ποσ. μονάδες της τιμής
στη χώρα), και Ηπείρου (2,5% υπολειπόμενη κατά 2,9
ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2018), σε 9 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται
αύξηση του δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην διοικητική περιφέρεια Ιονίων Νήσων (κατά 4,1
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι
περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (κατά 2,5 ποσ. μονάδες),
Θεσσαλίας (κατά 1,1 ποσ. μονάδες), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 1,0 ποσ. μονάδες), Βορείου Αιγαίου (κατά
0,9 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα Στερεάς Ελλάδας
(κατά 0,4 ποσ. μονάδες), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 0,3 ποσ. μονάδες), και οριακά Πελοποννήσου και Κρήτης (κατά 0,1 ποσ. μονάδες). Την ίδια περίοδο, σε 4 από τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας,
καταγράφεται μείωση του δείκτη, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά
5,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (κατά 1,1 ποσ. μονάδες),
Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,9 ποσ. μονάδες), και οριακά Δυτικής Ελλάδας (κατά 0,2 ποσ. μονάδες).

Εκτάσεις χρήσης γης με υψηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Στην κατηγορία εκτάσεις χρήσης γης με υψηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Land use with heavy environmental
impact) περιλαμβάνονται 6 κατηγορίες χρήσης γης, και
συγκεκριμένα: (U140) Ορυχεία & μεταλλεία, , (U220) Βιομηχανία & μεταποίηση, (U210) Παραγωγή ενέργειας

(U320) Παροχή νερού και επεξεργασία αποβλήτων,
(U330) Κατασκευές, και (U310) Μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, διανομή ενέργειας, αποθήκευση, και προστατευτικά έργα.

61

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018 η συνολική έκταση χρήσης γης με υψηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ΕΕ-28 είναι 171.328 τ.χλμ,
που αντιστοιχεί στο 3,9% της αθροιστικής συνολικής έκτασης χρήσης γης των 28 κρατών-μελών της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση χρήσης γης με υψηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
(σε τ.χλμ) και η ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 στην
ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 7.38: Συνολική έκταση χρήσης γης με υψηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (σε τ.χλμ) και ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η έκταση χρήσης γης με υψηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην Ελλάδα (4.635 τ.χλμ) αντιστοιχεί στο 3,5% της συνολικής έκτασης χρήσης γης
στην Ελλάδα, κατέχοντας την 17η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 8,3% είναι: η Ολλανδία (13,9%),
το Λουξεμβούργο (7,5%), το Βέλγιο (7,4%), η Γερμανία
(6,7%), και η Μάλτα (6,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 2,5%, και συγκεκριμένα: η Λετο-

νία (2,4%), η Λιθουανία (2,5%), η Σουηδία (2,5%), η
Βουλγαρία (2,5%), και η Κροατία (2,6%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολική έκταση χρήσης γης με υψηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης
στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, τα
έτη 2015 και 2018.

Γράφημα 7.39: Τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης με υψηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2015 και 2018
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Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση
χρήσης γης με υψηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ως
προς τη συνολική έκταση χρήσης γης στις 13 διοικητικές
περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια της Αττικής (9,6% υπερέχουσα κατά 6,0 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της
τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου
Αιγαίου (6,1% υπερέχουσα κατά 2,5 ποσ. μονάδες της
τιμής στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (4,6% υπερέχουσα κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (4,3% υπερέχουσα κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (4,1% υπερέχουσα κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Ιονίων Νήσων (3,7% υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ.
μονάδες της τιμής στη χώρα), Θεσσαλίας (3,4% υπολει-
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πόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (3,3% υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (3,3% υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα),
Κρήτης (3,2% υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες της
τιμής στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(2,9% υπολειπόμενη κατά 0,72 ποσ. μονάδες της τιμής
στη χώρα), Πελοποννήσου (2,3% υπολειπόμενη κατά
1,3 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), και Ηπείρου
(1,8% υπολειπόμενη κατά 1,9 ποσ. μονάδες της τιμής
στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2018), σε 11 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται
αύξηση του δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κα-
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7.2.18

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

νάδες), Κρήτης (κατά 0,6 ποσ. μονάδες), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,3 ποσ. μονάδες), και Ηπείρου (κατά 0,2
ποσ. μονάδες), (κατά 0,48 ποσ. μονάδες), ενώ την ίδια
περίοδο καταγράφεται οριακή μείωση του δείκτη στις
διοικητικές περιφέρειες Πελοποννήσου και Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (κατά 0,1 ποσ. μονάδες).

τά 1,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων
(κατά 1,7 ποσ. μονάδες), Αττικής (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), Θεσσαλίας (κατά 1,1 ποσ. μονάδες), Δυτικής Ελλάδας (κατά 1,0 ποσ. μονάδα), Στερεάς Ελλάδας (κατά
0,9 ποσ. μονάδες), Βορείου Αιγαίου (κατά 0,8 ποσ. μο-

Εκτάσεις γης χαρακτηρισμένες ως φυσικά προστατευόμενες

Ως φυσικά προστατευόμενες περιοχές (nature reserves) χαρακτηρίζεται η έκταση γης που αναγνωρίζεται ότι χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας για τη συντήρηση και ανάπτυξη της χλωρίδας, της πανίδας, των
γεωλογικών τους χαρακτηριστικών, και εν γένει του
φυσικού της περιβάλλοντος. Οι συγκεκριμένες εκτάσεις δεσμεύονται και εποπτεύονται ως προς την διαχείριση και την συντήρησή τους, παρέχοντας σημαντι-

κές ευκαιρίες στους ερευνητές για περαιτέρω μελέτη
και έρευνα. Η συγκεκριμένη κατηγορία χρήσης γης
αποτυπώθηκε από την έρευνα LUCAS TO 2012.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται οι συνολικές
εκτάσεις γης που έχουν χαρακτηρισθεί ως φυσικά προστατευόμενες περιοχές (σε τ.χλμ) και η ποσοστιαία
αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2012.

Γράφημα 7.40: Συνολικές εκτάσεις γης που έχουν χαρακτηρισθεί ως φυσικά προστατευόμενες περιοχές (σε τ.χλμ) και ποσοστιαία αναλογία της, επί της συνολικής έκτασης χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2012
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Το 2012 η συνολική έκταση χρήσης γης με υψηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ΕΕ-28 είναι 2.849 τ.χλμ,
που αντιστοιχεί στο 0,07% της αθροιστικής συνολικής
έκτασης χρήσης γης των 28 κρατών-μελών της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η έκταση χρήσης γης με υψηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην Ελλάδα (64 τ.χλμ) αντιστοιχεί στο 0,05% της συνολικής έκτασης χρήσης γης
στην Ελλάδα, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2012, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 0,29% είναι: η Ολλανδία (0,63%),
η Δανία (0,31%), η Κύπρος (0,21%), το Ηνωμένο Βασί-

λειο (0,16%), και η Φινλανδία (0,13%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,01%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (0,01%), η Λετονία (0,01%), η Πορτογαλία (0,01%), η Βουλγαρία (0,01%), και η Ισπανία
(0,026%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (25,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολική έκταση χρήσης γης με υψηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης
στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, τα
έτη 2015 και 2012.

Γράφημα 7.41: Τιμή του δείκτη συνολική έκταση χρήσης γης με υψηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ως προς τη συνολική έκταση χρήσης γης ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2015 και 2012
8,3
3,0

2,4

1,6
1,8

Ήπειρος

2,3

2,6
2,9

Πελοπόννησος Αν.Μακεδονία
& Θράκη

2,4
3,2

Κρήτη

2,4
3,3

Στερεά
Ελλάδα

2,3
3,3

Δυτική
Ελλάδα

2015

2,1
3,7

3,4

Θεσσαλία

4,0

3,3

Ιονίων
νήσων

4,1

Βόρειο
Αιγαίο

4,3

Δυτική
Μακεδονία

9,6

4,4

2,8
4,6

Κεντρική
Μακεδονία

6,1

Νότιο
Αιγαίο

Αττική

2018

Πηγή: Eurostat - Land use overview by NUTS 2 regions [lan_use_ovw]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

63

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2012 η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση
χρήσης γης με υψηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ως
προς τη συνολική έκταση χρήσης γης στις 6 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου (0,26% υπερέχουσα κατά 0,21
ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες:

64

Κρήτης (0,13% υπερέχουσα κατά 0,8 ποσ. μονάδες της
τιμής στη χώρα), Πελοποννήσου (0,09% υπερέχουσα
κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,08% υπερέχουσα κατά 0,3 ποσ. μονάδες της
τιμής στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(0,08% υπερέχουσα κατά 0,03 ποσ. μονάδες της τιμής
στη χώρα), και Κεντρικής Μακεδονίας (0,03% υπολειπόμενη κατά 0,02 ποσ. μονάδες της τιμής στη χώρα).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

7.3

Διάθρωση του τομέα κλάδων Α: Γεωργία δασοκομία & αλιεία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
3 ή 4 χρόνια δειγματοληπτικά και ανά δεκαετία ως γενική
απογραφή.
Θα πρέπει εξ αρχής να διευκρινιστεί ότι ο όρος γεωργική
εκμετάλλευση (agricultural holding), ή απλούστερα εκμετάλλευση (holding), ή και αγρόκτημα (farm), είναι μια
ενιαία τεχνοοικονομική μονάδα, που λειτουργεί υπό ενιαία διαχείριση και η οποία δραστηριοποιείται στη γεωργία εντός της οικονομικής επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε αποτελεί ως κύρια δραστηριότητα, είτε
ως δευτερογενή δραστηριότητα.
Τέλος, ως προς τις μονάδες μέτρησης εκτάσεων διευκρινίζεται ότι στην παρούσα μελέτη διατηρούνται οι μονάδες που χρησιμοποιεί η Eurostat, και συγκεκριμένα: το
τετραγωνικό χιλιόμετρο (τ.χλμ) για την έκταση των κρατών, και το εκτάριο (hectare) ως μονάδα των γεωκτηνοτροφικών και δασικών εκτάσεων. Για την αναγωγή στην
ελληνική μονάδα μέτρησης των εκτάσεων (στρέμμα) σημειώνεται ότι το 1 εκτάριο ισούται με 10 στρέμματα, ενώ
το 1 τ.χλμ ισούται με 100 εκτάρια ή 1.000 στρέμματα.

Κεφάλαιο 7ο

7.3.1

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει μια σχετικά περιληπτική αποτύπωση των βασικών δεικτών του τομέα διακεκριμένη στους 3 κλάδους: (α) Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες, (β) Δασοκομία και υλοτομία και (γ) αλιεία & υδατοκαλλιέργεια
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με έτος αναφοράς της δειγματοληπτικής έρευνας το 2016.
Η βασική έρευνα για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που συντομογραφείται ως FSS (Farm
Structure Survey) και επίσης είναι γνωστή ως έρευνα για
τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διενεργείται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ28).
H συγκεκριμένη έρευνα διεξάγεται με συνέπεια σε όλη
την ΕΕ, με κοινή μεθοδολογία, σε τακτική βάση, και συνεπώς παρέχει συγκρίσιμα και αντιπροσωπευτικά στατιστικά στοιχεία μεταξύ των χωρών και έτος αναφοράς, σε
περιφερειακό επίπεδο (έως το επίπεδο NUTS3 – περιφερειακής ενότητας). Η έρευνα FSS πραγματοποιείται κάθε

Φυτική και ζωική παραγωγή, και συναφείς δραστηριότητες
κές ενότητες), η τιμή του δείκτη για την Ελλάδα θα
αναλύεται και ανά επίπεδο αυτοδιοίκησης της χώρας.

Στη συγκεκριμένη ενότητα αποτυπώνονται διακριτοί
δείκτες του συγκεκριμένου υποτομέα, που αντίστοιχα
αποδίδουν τα βασικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα
(πλήθος εκμεταλλεύσεων, χρήση εκτάσεων, ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται κ.α.) στο σύνολο της
ΕΕ-28, αλλά και σε κάθε-κράτος μέλος.
Σημειώνεται, ότι στους δείκτες για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία επιπέδου αυτοδιοίκησης
(NACE2 διοικητικές περιφέρειες, ή NACE3 περιφερεια-

7.3.1.1 ΠΛΗΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων (farms - number) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους
επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016.
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Γράφημα 7.42: Πλήθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 είναι 10.467.220 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 100,0% του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 (684.920 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 6,5% του συνολικού πλήθους των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα, κατέχοντας
την 5η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 14,5% είναι: η Ρουμανία
(32,7%), η Πολωνία (13,5%), η Ιταλία (10,9%), η Ισπανία (9,0%), και η Ελλάδα (6,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα:
το Λουξεμβούργο (0,02%), η Μάλτα (0,1%), η Εσθονία
(0,2%), η Σλοβακία (0,2%), και η Τσεχία (0,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (95,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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σεις ή κατά -20,3%), και η Ελλάδα (κατά 24.580 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,5%). Στον αντίποδα, η υψηλότερη
απόλυτη αύξηση του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καταγράφεται στην Ιταλία (κατά
135.360 εκμεταλλεύσεις ή κατά 13,4%), και ακολουθούν η Σλοβακία (κατά 2.140 εκμεταλλεύσεις ή κατά
9,0%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2.010 εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,1%).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή μείωση κατά -3,4% (ή κατά 370.890 εκμεταλλεύσεις) από 10.838.110 εκμεταλλεύσεις το
2013, σε 10.467.220 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια
περίοδο, η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει
αντίστοιχη μείωση κατά -3,5% (ή κατά 24.580 εκμεταλλεύσεις) από 709.500 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε
684.920 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, η υψηλότερη
απόλυτη μείωση του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καταγράφεται στην Ρουμανία
(κατά 207.620 εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,7%), και ακολουθούν η Ουγγαρία (κατά 61.340 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -12,5%), η Βουλγαρία (κατά 51.660 εκμεταλλεύ-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (farms number) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην
Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.43: Τιμή του δείκτη πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην
ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013

Αττικής

Νοτίου
Αιγαίου

Δυτικής
Μακεδονίας

Ιονίων
νήσων

Ηπείρου

Αν.Μακεδονίας
& Θράκης

2013

2016

Θεσσαλίας

Στερεάς
Ελλάδας

Δυτικής
Ελλάδας

Κρήτης

Πελοποννήσου

96.468

14,1

100.440

90.774

13,3

92.440

88.133

12,9

90.110

81.115

11,8

84.000

67.257

9,8

68.090

60.382

62.450

51.681

52.080

29.536

30.600

28.301

Βορείου
Αιγαίου

8,8

7,5

4,3

4,1

29.700

27.990

4,1

28.370

23.111

3,4

23.850

20.398

3,0

21.070

19.774

26.310

2,9

Κεντρικής
Μακεδονίας

2016 (%)

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας ως προς το συνολικό πλήθος των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα (684.920
εκμεταλλεύσεις), καταγράφεται στην περιφέρεια της
Κεντρικής Μακεδονίας (14,1% ή 96.468 εκμεταλλεύσεις), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (13,3% ή
90.774 εκμεταλλεύσεις), Κρήτης (12,9% ή 88.133 εκμεταλλεύσεις), Δυτικής Ελλάδας (11,8% ή 81.115 εκμεταλλεύσεις), Στερεάς Ελλάδας (9,8% ή 67.257 εκμεταλλεύσεις), Θεσσαλίας (8,8% ή 60.382 εκμεταλλεύσεις), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (7,5% ή
51.681 εκμεταλλεύσεις), Ηπείρου (4,3% ή 29.536 εκμεταλλεύσεις), Βορείου Αιγαίου (4,1% ή 28.301 εκμεταλλεύσεις), Ιονίων νήσων (4,1% ή 27.990 εκμεταλλεύσεις), Δυτικής Μακεδονίας (3,4% ή 23.111 εκμεταλλεύσεις), Νοτίου Αιγαίου (3,0% ή 20.398 εκμεταλλεύσεις), και Αττικής (2,9% ή 19.774 εκμεταλλεύσεις).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 3 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 0,8 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά και οριακά ακολουθούν οι περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (κατά
0,07 ποσ. μονάδες), και Βορείου Αιγαίου (κατά 0,05
ποσ. μονάδες). Την ίδια περίοδο, σε 10 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μικρή
αύξηση του δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου (κατά

66

0,22 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 0,22
ποσ. μονάδες), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(κατά 0,21 ποσ. μονάδες), Κρήτης (κατά 0,17 ποσ. μονάδες), και Ιονίων νήσων (κατά 0,09 ποσ. μονάδες).
Τέλος, κατά την περίοδο αναφοράς στις διοικητικές
περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου
Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, και Ηπείρου, καταγράφεται οριακά μηδενική μεταβολή του δείκτη.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του πλήθους των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων αξίζει να σημειωθούν τα
ακόλουθα τα οποία αποτελούν τον οδηγό για τον επιμερισμό τους σε βασικές κατηγορίες ειδίκευσης.
Διευκρινίζεται ότι μια γεωργική εκμετάλλευση μπορεί
να περιγραφεί από τις δραστηριότητές της (εκτροφή
βοοειδών εκτροφή χοίρων παραγωγή αροτραίων καλλιεργειών, κηπευτικών κ.λπ.). Κάποιες γεωργικές εκμεταλλεύσεις κερδίζουν εισόδημα μόνο από μία συγκεκριμένη δραστηριότητα, ενώ άλλες διαφοροποιούν τις
δραστηριότητές τους. Η εξειδίκευση των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων (farm specialisation) περιγράφει την
τάση προς μια ενιαία κύρια δραστηριότητα στο γεωργικό εισόδημα ως εξής: μια γεωργική εκμετάλλευση
θεωρείται εξειδικευμένη όταν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα παρέχει τουλάχιστον τα δύο τρίτα της
παραγωγής ή του επιχειρηματικού μεγέθους μιας
γεωργικής εκμετάλλευσης.
Με βάση αυτό τον ορισμό της FSS μια γεωργική εκμετάλλευση διακρίνεται σε 1 από τις ακόλουθες 3 κατηγορίες δραστηριότητας και συγκεκριμένα σε:
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(crop-specialist holding): πρόκειται για γεωργική εκμετάλλευση στην οποία η φυτική παραγωγή αποτελεί
την κύρια δραστηριότητα, παρέχοντας τουλάχιστον τα
δύο τρίτα της παραγωγής ή του επιχειρηματικού μεγέθους μιας γεωργικής εκμετάλλευσης,
 Ειδικευμένη κτηνοτροφική εκμετάλλευση (livestockspecialist holding): πρόκειται για γεωργική εκμετάλλευση στην οποία η ζωική παραγωγή αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, παρέχοντας τουλάχιστον τα δύο
τρίτα της παραγωγής ή του επιχειρηματικού μεγέθους
μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, και
 Μεικτή γεωργική εκμετάλλευση: πρόκειται γεωργική
εκμετάλλευση στην οποία η κύρια δραστηριότητα δεν
είναι, ούτε η ζωική ούτε η φυτική παραγωγή – όπου
κύρια δραστηριότητα ονομάζεται εκείνη που παρέχει
τουλάχιστον τα δύο τρίτα της παραγωγής ή του επιχειρηματικού μεγέθους μιας γεωργικής εκμετάλλευσης.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στη συνέχεια της ενότητας οι συγκεκριμένες κατηγορίες
γεωργικών εκμεταλλεύσεων για λόγους συντομίας θα
ονομάζονται αντίστοιχα ως: αμιγώς γεωργικές (ανά κύρια κατηγορία καλλιέργειας καθώς και η κατηγορία μεικτές αλλά αμιγώς γεωργικές καλλιέργειες), αμιγώς κτηνοτροφικές (ανά κύρια κατηγορία ζωικού κεφαλαίου),
και σε μεικτές εκμεταλλεύσεις στην οποίες περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (με πολλαπλές
κατηγορίες ζωικού κεφαλαίου), καθώς και οι εν γένει
γεωκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

 Γεωργική εκμετάλλευση ειδικευμένη στην καλλιέργεια

7.3.1.1.1 ΑΜΙΓΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (specialist crop
farms - number) και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του
συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.44: Πλήθος αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 & το 2016
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 είναι 6.064.751 εκμεταλλεύσεις, που αντιστοιχεί στο 57,9% του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα 28 κράτημέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα (577.669 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 84,3% του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 82,4% είναι: η Ιταλία (87,8%), η
Ελλάδα (84,3%), η Κύπρος (82,0%), η Ισπανία (80,9%),
και η Μάλτα (77,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 28,1%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία
(9,4%), το Λουξεμβούργο (24,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (31,2%), το Βέλγιο (37,3%), και η Ολλανδία
(37,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28,

καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,6% (ή κατά 152.838
εκμεταλλεύσεις) από 5.911.913 εκμεταλλεύσεις το
2013, σε 6.064.751 εκμεταλλεύσεις το 2016. Αντίθετα
την ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,4% (ή κατά 14.163 εκμεταλλεύσεις) από 591.832 εκμεταλλεύσεις το 2013,
σε 577.669 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην
Κροατία (κατά 18.534 εκμεταλλεύσεις ή κατά -21,7%),
και ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 16.507 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,2%), η Ισπανία (κατά 15.180 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,9%),η Ελλάδα (κατά 14.163 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,4%), η Βουλγαρία (κατά 13.595 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,6%), η Λιθουανία (κατά 9.942
εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,9%), η Λετονία (κατά 8.828
εκμεταλλεύσεις ή κατά -20,4%), η Πορτογαλία (κατά
4.849 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,0%), η Γαλλία (κατά
2.973 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,2%), και η Ολλανδία
(κατά 2.714 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,5%).
Την ίδια περίοδο, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία
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(κατά 143.593 εκμεταλλεύσεις ή κατά 16,7%), και ακολουθούν η Πολωνία (κατά 82.446 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 9,6%), η Ρουμανία (κατά 31.427 εκμεταλλεύσεις
ή κατά 2,2%), η Σλοβακία (κατά 3.724 εκμεταλλεύσεις
ή κατά 37,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2.684 εκμεταλλεύσεις ή κατά 4,9%), και η Γερμανία (κατά
1.835 εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,6%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
(specialist crop farms - number) και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα ανά διοικητική
περιφέρεια (NUTS2) της χώρας, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.45: Τιμή του δείκτη πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως προς το συνολικό
πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια της Αττικής (94,4% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 10,1 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του
δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου
(92,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 8,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (91,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 7,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (89,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 5,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας
(87,1% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (86,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (83,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(82,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Βορείου Αιγαίου (81,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (77,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 6,5 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (73,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 10,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Νοτίου Αιγαίου (73,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 11,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ηπείρου (62,6% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 21,7 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 10 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
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μείωση του πλήθους αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 6.154 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -24,8%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι
περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά 3.665 εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,8%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά
2.722 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,0%), Κρήτης (κατά
1.275 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,6%), Βορείου Αιγαίου
(κατά 923 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,8%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 399 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,6%), Δυτικής
Μακεδονίας (κατά 390 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,1%),
Πελοποννήσου (κατά 372 εκμετ/σεις ή κατά -0,4%), και
οριακά Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 80
εκμεταλλεύσεις ή κατά -0,2%). Την ίδια περίοδο, σε 4
από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μικρή αύξηση του πλήθους αμιγώς γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην διοικητική περιφέρεια Ηπείρου (κατά 555 εκμεταλλεύσεις ή κατά 3,1%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (κατά 500 εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,0%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 394
εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,0%), και Ιονίων νήσων (κατά
367 εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,4%).
7.3.1.1.2 ΑΜΙΓΩΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (specialist
livestock farms - number) και η ποσοστιαία αναλογία
τους επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016, το συνολικό πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 είναι 2.665.463 εκμεταλλεύσεις, που αντιστοιχεί στο 25,5% του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα (63.263
εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 9,2% του συνολικού
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πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα,
κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
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Γράφημα 7.46: Πλήθος αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 & το 2016

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 66,6% είναι: η Ιρλανδία (88,8%),
το Λουξεμβούργο (67,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(63,2%), η Ολλανδία (58,5%), και η Αυστρία (54,6%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
11,5%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (9,2%), η Ιταλία
(9,7%), η Κύπρος (9,9%), η Πολωνία (13,5%), και η Ισπανία (15,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,8 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

Ρουμανία (κατά 153.524 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,0%),
και ακολουθούν η Ουγγαρία (κατά 23.375 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,7%), η Πολωνία (κατά 11.828 εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,9%), η Ολλανδία (κατά 8.735 εκμεταλλεύσεις ή κατά -21,1%), η Ελλάδα (κατά 7.812 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,0%), η Βουλγαρία (κατά 6.707 εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,6%), η Γαλλία (κατά 6.643 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,7%), η Γερμανία (κατά 6.316 εκμεταλλεύσεις ή κατά -4,6%), η Αυστρία (κατά 5.823 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,5%), και η Ιταλία (κατά 4.715 εκμεταλλεύσεις ή κατά -4,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πορτογαλία (κατά 3.348 εκμεταλλεύσεις ή κατά 7,1%), και ακολουθούν η Κύπρος (κατά 1.028 εκμεταλλεύσεις ή κατά
42,3%), η Τσεχία (κατά 288 εκμεταλλεύσεις ή κατά 3,1%),
και οριακά η Λιθουανία (κατά 47 εκμεταλλεύσεις ή κατά
0,1%).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ28, καταγράφει μείωση κατά -8,6% (ή κατά 251.106 εκμεταλλεύσεις) από 2.916.569 εκμεταλλεύσεις το 2013,
σε 2.665.463 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο,
η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -11,0% (ή κατά 7.812 εκμεταλλεύσεις) από 71.075
εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 63.263 εκμεταλλεύσεις το
2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους
των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
(specialist livestock farms - number) και η ποσοστιαία
αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα ανά διοικητική
περιφέρεια (NUTS2) της χώρας, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.47: Τιμή του δείκτη πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ως προς το
συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια της Ηπείρου (27,4% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 18,2 ποσ.
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μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (14,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 5,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (13,6% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 4,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Νοτίου Αιγαίου (13,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 3,8 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (12,8% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 3,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (11,3% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου
(8,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κεντρικής Μακεδονίας (7,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (7,4% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(6,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 2,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (3,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 5,9 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (3,1% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 6,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (2,7% των

γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 6,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), και στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του πλήθους αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην
διοικητική περιφέρεια Ηπείρου (κατά 1.177 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,7%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (κατά 1.168 εκμεταλλεύσεις ή κατά -17,4%), Θεσσαλίας (κατά 1.140 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,9%), Κεντρικής Μακεδονίας
(κατά 755 εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,5%), Πελοποννήσου (κατά 746 εκμεταλλεύσεις ή κατά -19,8%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 707 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,0%),
Βορείου Αιγαίου (κατά 525 εκμετ/σεις ή κατά -18,3%),
Στερεάς Ελλάδας (κατά 522 εκμεταλλεύσεις ή κατά 9,5%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 327 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -10,9%), Αττικής (κατά 217 εκμεταλλεύσεις ή κατά -29,0%), Ιονίων νήσων (κατά 209 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -19,5%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 202 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,3%), και Δυτικής
Μακεδονίας (κατά 116 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,3%).
7.3.1.1.3 ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
μεικτών (γεωκτηνοτροφικών) εκμεταλλεύσεων (mixed
farms - number) και η ποσοστιαία αναλογία τους επί
του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.
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Γράφημα 7.48: Πλήθος μεικτών εκμεταλλεύσεων και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 & το 2016

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 είναι 1.737.006 εκμεταλλεύσεις,
που αντιστοιχεί στο 16,62% του συνολικού πλήθους
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα (43.988 εκμεταλλεύσεις)
αντιστοιχεί στο 6,4% του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα, κατέχοντας την
20η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 25,9% είναι: η Κροατία (32,4%),
η Ρουμανία (27,7%), η Λιθουανία (24,6%), η Σλοβενία
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(22,5%), και η Βουλγαρία (22,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,0%, και συγκεκριμένα:
η Ιρλανδία (1,8%), η Ιταλία (2,5%), η Φινλανδία (3,4%),
η Ισπανία (3,7%), και η Ολλανδία (3,8%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των μεικτών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28, καταγράφει
μείωση κατά -13,6% (ή κατά 272.623 εκμεταλλεύσεις)
από 2.009.629 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 1.737.006
εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο, η τιμή του
δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -5,6% (ή

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

κατά 2.605 εκμεταλλεύσεις) από 46.593 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 43.988 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πολωνία
(κατά 88.888 εκμεταλλεύσεις ή κατά -24,3%), και ακολουθούν η Ρουμανία (κατά 85.524 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -8,3%), η Βουλγαρία (κατά 31.359 εκμεταλλεύσεις ή κατά -41,0%), η Ουγγαρία (κατά 21.457 εκμεταλλεύσεις ή κατά -23,5%), η Λιθουανία (κατά 11.597
εκμεταλλεύσεις ή κατά -23,9%), η Γαλλία (κατά 6.084
εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,0%), η Γερμανία (κατά
4.459 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,3%), η Ισπανία (κατά
4.244 εκμεταλλεύσεις ή κατά -10,7%), η Πορτογαλία
(κατά 3.998 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,5%), η Ιταλία

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

(κατά 3.519 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,0%), η Λετονία
(κατά 2.838 εκμεταλλεύσεις ή κατά -17,8%), και η Ελλάδα (κατά 2.605 εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,6%).
Την ίδια περίοδο, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
μεικτών εκμεταλλεύσεων, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στη Σλοβενία (κατά 1.185
εκμεταλλεύσεις ή κατά 8,1%), και ακολουθεί η Κύπρος
(κατά 434 εκμεταλλεύσεις ή κατά 18,2%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων (mixed farms number) και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το
συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στην Ελλάδα ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) της
χώρας, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.49: Τιμή του δείκτη πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων ως προς το συνολικό πλήθος των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου (14,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 7,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (12,5%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 6,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου
(10,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 3,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (9,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 3,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (7,4% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 1,0 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (7,0% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,6 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (5,5% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,9 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων
(5,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Θεσσαλίας (5,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (5,0%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (3,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπό-

μενη κατά 2,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (2,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 3,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Κεντρικής Μακεδονίας (2,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 3,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 9 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του πλήθους μεικτών εκμεταλλεύσεων, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια
Θεσσαλίας (κατά 1.430 εκμεταλλεύσεις ή κατά -32,0%),
και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες:
Στερεάς Ελλάδας (κατά 703 εκμεταλλεύσεις ή κατά 15,9%), Πελοποννήσου (κατά 544 εκμεταλλεύσεις ή κατά
-13,7%), Ιονίων νήσων (κατά 536 εκμεταλλεύσεις ή κατά
-26,7%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 497 εκμεταλλεύσεις ή κατά -16,2%), Ηπείρου (κατά 446 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -13,1%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 233 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,0%), Αττικής (κατά 165 εκμεταλλεύσεις ή κατά -22,0%), και Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 118 εκμεταλλεύσεις ή κατά -4,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μικρή αύξηση του πλήθους μεικτών εκμεταλλεύσεων, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 1.491 εκμεταλλεύσεις ή κατά 17,3%), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες:
Κρήτης (κατά 469 εκμεταλλεύσεις ή κατά 8,2%), και
ελαφρότερα οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου (κατά 54
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εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,9%), και Βορείου Αιγαίου
(κατά 52 εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,9%).

cultural production areas), όπως η συλλογή ή καλλιέργεια μανιταριών, καθώς και άλλες περιπτώσεις εκτάσεων γεωργικής παραγωγής που δεν έχουν ταξινομηθεί (other production areas n.e.c.).

7.3.1.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (farm area) σε
εκτάρια (hectare), στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016,
και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής έκτασης (εκπεφρασμένης στην ίδια μονάδα) των κρατώνμελών της ΕΕ-28 το 2015.

Η συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
αποτυπώνει τη συνολική έκταση (καλλιεργήσιμη και
μη) που χρησιμοποιείται από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Διευκρινίζεται ότι στη συγκεκριμένη έκταση
δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκτάσεις ειδικών κατηγοριών παραγωγής γεωργικών προϊόντων (special agri-
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Γράφημα 7.50: Συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής έκτασης των κρατών μελών της ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 είναι 210.167.820 εκτάρια, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 48,0% της συνολικής έκτασης
της ΕΕ-28 (437.942.600 εκτάρια) τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, η συνολική έκταση των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα (4.734.580 εκτάρια) αντιστοιχεί στο 35,9% της συνολικής έκτασης της Ελλάδας (13.191.200 εκτάρια), κατέχοντας την 23η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 71,1% είναι: η Ιρλανδία (78,8%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (76,1%), η Δανία (68,5%), η Ουγγαρία (67,1%), και η Αυστρία (64,9%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 20,1%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (13,9%), η Σουηδία (14,0%), η Φινλανδία (16,5%), η Εσθονία (26,6%), και η Κροατία (29,7%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (3,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, η συνολική
έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28,
καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,6% (ή κατά 3.415.960
εκτάρια) από 213.583.780 εκτάρια το 2013, σε
210.167.820 εκτάρια το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 καταγράφεται μείωση της συνολικής έκτασης
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την υψηλότερη
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απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Σλοβακία
(κατά 921.200 εκτάρια ή κατά -30,0%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά
803.230 εκτάρια ή κατά -11,4%), η Ρουμανία (κατά
799.720 εκτάρια ή κατά -5,5%), η Βουλγαρία (κατά
659.960 εκτάρια ή κατά -11,8%), η Ελλάδα (κατά
327.070 εκτάρια ή κατά -6,5%), η Αυστρία (κατά 259.550
εκτάρια ή κατά -4,5%), η Πολωνία (κατά 250.390 εκτάρια ή κατά -1,5%), η Τσεχία (κατά 224.490 εκτάρια ή κατά -4,4%), η Φινλανδία (κατά 217.910 εκτάρια ή κατά 3,8%), η Σουηδία (κατά 117.020 εκτάρια ή κατά -1,8%),
και η Κροατία (κατά 46.350 εκτάρια ή κατά -2,7%).
Την ίδια περίοδο, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
καταγράφεται αύξηση της συνολικής έκτασης γεωργικής εκμετάλλευσης, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 582.190 εκτάρια ή κατά 3,7%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 287.860 εκτάρια ή
κατά 3,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 582.190 εκτάρια ή κατά 5,5%), η Γερμανία (κατά 119.580 εκτάρια ή
κατά 0,7%), το Βέλγιο (κατά 69.290 εκτάρια ή κατά
5,1%), και η Λιθουανία (κατά 43.220 εκτάρια ή κατά
1,4%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (farm area) σε
εκτάρια (hectare) στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της Ελλάδας το 2016, και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής έκτασης της διοικητικής περιφέρειας το 2015.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 7.51: Συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε εκτάρια στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2016 και η ποσοστιαία
αναλογία της επί της συνολικής έκτασης της διοικητικής περιφέρειας το 2015
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως προς τη συνολική έκταση στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (59,5% της συνολικής της έκτασης υπερέχουσα
κατά 23,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας
(58,8% της συνολικής της έκτασης υπερέχουσα κατά
22,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (52,2% της συνολικής της έκτασης υπερέχουσα κατά 16,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (49,5% της
συνολικής της έκτασης υπερέχουσα κατά 13,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (37,3% της συνολικής της έκτασης υπερέχουσα
οριακά κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ιονίων νήσων (32,5% της συνολικής της έκτασης υπολειπόμενη κατά 3,4 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (24,6% της συνολικής της έκτασης υπολειπόμενη κατά 11,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας
(22,3% της συνολικής της έκτασης υπολειπόμενη κατά
13,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (21,4% της συνολικής της έκτασης
υπολειπόμενη κατά 14,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (19,7% της συνολικής της έκτασης υπολειπόμενη κατά 16,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου
(16,6% της συνολικής της έκτασης υπολειπόμενη κατά
19,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (12,7% της συνολικής της έκτασης υπολειπόμενη
κατά 23,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ηπείρου (8,6% της συνολικής της έκτασης υπολειπόμενη κατά 27,3 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 10 από
τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση της συνολικής έκτασης των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην διοικητική περιφέρεια Θεσσαλίας (κατά 257.658
εκτάρια ή κατά -42,7%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (κατά 230.549 ε-

κτάρια ή κατά -35,8%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά
204.490 εκτάρια ή κατά -50,1%), Πελοποννήσου (κατά
199.198 εκτάρια ή κατά -39,4%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 145.266 εκτάρια ή κατά -36,5%), Νοτίου Αιγαίου
(κατά 132.738 εκτάρια ή κατά -60,0%), Βορείου Αιγαίου (κατά 109.373 εκτάρια ή κατά -43,2%), Ηπείρου
(κατά 107.068 εκτάρια ή κατά -57,7%), Ιονίων νήσων
(κατά 29.306 εκτάρια ή κατά -28,2%), και Αττικής (κατά 25.046 εκτάρια ή κατά -34,0%). Την ίδια περίοδο,
σε 3 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (κατά 510.569 εκτάρια ή κατά 122,7%), και κατά
φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 302.586 εκτάρια ή κατά
37,5%), και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά
299.696 εκτάρια ή κατά 67,7%).

7.3.1.2.1 ΑΜΙΓΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αμιγώς
γεωργικές εκμεταλλεύσεις (specialist crop farms - hectare) και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016, η συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην
ΕΕ-28 είναι 114.687.908 εκτάρια, που αντιστοιχεί στο
54,6% της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (210.167.820 εκτάρια) στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική έκταση των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (3.831.490 εκτάρια) αντιστοιχεί στο
80,9% της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα (4.734.580 εκτάρια), κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
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Γράφημα 7.52: Συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ποσοστιαία αναλογία τους επί της συνολικής
έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Βουλγαρία (κατά 804.815 εκτάρια ή κατά -15,9%), η
Ουγγαρία (κατά 636.734 εκτάρια ή κατά -12,1%), η Ισπανία (κατά 406.068 εκτάρια ή κατά -2,0%), η Ρουμανία (κατά 235.021 εκτάρια ή κατά -2,3%), η Αυστρία
(κατά 142.258 εκτάρια ή κατά -4,9%), η Ελλάδα (κατά
92.211 εκτάρια ή κατά -2,4%), και η Τσεχία (κατά
67.370 εκτάρια ή κατά -2,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση της συνολικής έκτασης των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αμιγώς γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 789.378 εκτάρια
ή κατά 9,2%), και ακολουθούν: η Γερμανία (κατά
417.510 εκτάρια ή κατά 6,1%), η Ιρλανδία (κατά
398.471 εκτάρια ή κατά 44,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 225.179 εκτάρια ή κατά 3,0%), η Ιταλία (κατά
203.835 εκτάρια ή κατά 1,9%), η Λιθουανία (κατά
124.023 εκτάρια ή κατά 7,1%), η Δανία (κατά 106.125
εκτάρια ή κατά 7,5%), και η Γαλλία (κατά 99.024 εκτάρια ή κατά 0,7%).

Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 77,3% είναι: η Βουλγαρία
(86,0%), η Ελλάδα (80,9%), η Μάλτα (74,9%), η Ουγγαρία (74,1%), και η Ρουμανία (70,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 24,1%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (6,9%), η Ιρλανδία (23,1%),
η Σλοβενία (26,2%), το Βέλγιο (31,1%), και η Ολλανδία
(33,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (3,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, η συνολική
έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αμιγώς
γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει
οριακή μείωση κατά -0,6% (ή κατά 673.188 εκτάρια)
από 115.361.095 εκτάρια το 2013, σε 114.687.907 εκτάρια το 2016. Την ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη
στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,4% (ή
κατά 92.211 εκτάρια) από 3.923.701 εκτάρια το 2013,
σε 3.831.490 εκτάρια το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στην Σλοβακία (κατά
873.109 εκτάρια ή κατά -46,8%), και ακολουθούν: η

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις (specialist crop
farms - hectare) και η ποσοστιαία αναλογία τους επί της
συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στην Ελλάδα ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) της
χώρας, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.53: Τιμή του δείκτη συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αναλογία του επί της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις επί της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Στερεάς
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Ελλάδας (94,1% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 13,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας
(93,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κα-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

λεύσεων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια
Κρήτης (κατά 234.175 εκτάρια ή κατά -54,9%), και κατά
φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας
(κατά 229.199 εκτάρια ή κατά -45,7%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 171.504 εκτάρια ή κατά -54,7%), Πελοποννήσου (κατά 169.866 εκτάρια ή κατά -39,8%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 132.840 εκτάρια ή κατά -47,6%), Νοτίου
Αιγαίου (κατά 128.690 εκτάρια ή κατά -83,2%), Ηπείρου (κατά 96.111 εκτάρια ή κατά 73,0%), Βορείου Αιγαίου (κατά 90.644 εκτάρια ή κατά -57,6%), Ιονίων νήσων (κατά 25.613 εκτάρια ή κατά 38,4%), και Αττικής
(κατά 20.671 εκτάρια ή κατά -31,9%).Την ίδια περίοδο,
σε 3 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην
διοικητική περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (κατά 531.385
εκτάρια ή κατά 156,1%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά
360.262 εκτάρια ή κατά 53,0%), και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 315.455 εκτάρια ή κατά 82,9%).

τά 12,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (93,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 12,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (90,7% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 9,8 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου
(84,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 3,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Θεσσαλίας (78,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (69,8% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 11,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (57,9%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά
23,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (55,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 25,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κρήτης (46,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 34,4 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (46,4% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 34,5 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (45,2%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά
35,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
Νοτίου Αιγαίου (29,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 51,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

7.3.1.2.2 ΑΜΙΓΩΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αμιγώς
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (specialist livestock
farms - hectare) και η ποσοστιαία αναλογία της επί της
συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 10 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλ-

Γράφημα 7.54: Συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία τους η ποσοστιαία
αναλογία της επί της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016 στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 & το 2016
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
στην ΕΕ-28 είναι 70.603.958 εκτάρια, που αντιστοιχεί
στο 33,6% της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (210.167.820 εκτάρια) στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, η συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις
αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα
(645.022 εκτάρια) αντιστοιχεί στο 13,6% της συνολικής
έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα
(4.734.580 εκτάρια), κατέχοντας την 26η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 65,8% είναι: το Λουξεμβούργο

(85,9%), η Ιρλανδία (74,4%), η Ολλανδία (61,9%), η Σλοβενία (54,5%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (52,1%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 13,2%, και
συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (8,1%), η Ουγγαρία (10,9%),
η Ελλάδα (13,6%), η Ρουμανία (14,6%), και η Τσεχία
(18,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016 η συνολική
έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αμιγώς
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,4% (ή κατά 287.168 εκτάρια) από 70.891.123 εκτάρια το 2013, σε 70.603.958 ε-
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ρια ή κατά -3,5%), και η Πορτογαλία (κατά 41.402 εκτάρια
ή κατά -2,2%). Την ίδια περίοδο, σε 12 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28, καταγράφεται αύξηση της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αμιγώς
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά
487.767 εκτάρια ή κατά 6,1%), και ακολουθούν η Ιταλία
(κατά 378.899 εκτάρια ή κατά 8,5%), η Γαλλία (κατά
116.691 εκτάρια ή κατά 1,0%), και η Βουλγαρία (κατά
75.712 εκτάρια ή κατά 23,1%).

κτάρια το 2016. Την ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη
στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -24,0% (ή κατά
204.187 εκτάρια) από 849.209 εκτάρια το 2013, σε
645.022 εκτάρια το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση της συνολικής έκτασης
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Φινλανδία (κατά 211.000 εκτάρια ή κατά -9,7%), και ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά
204.187 εκτάρια ή κατά -24,0%), η Σουηδία (κατά 150.336
εκτάρια ή κατά -4,6%), η Πολωνία (κατά 150.366 εκτάρια
ή κατά -4,6%), η Ρουμανία (κατά 116.332 εκτάρια ή κατά -5,4%), η Γερμανία (κατά 102.067 εκτάρια ή κατά 1,3%), η Τσεχία (κατά 99.773 εκτάρια ή κατά -9,9%), η Εσθονία (κατά 90.213 εκτάρια ή κατά -17,8%), η Αυστρία
(κατά 86.777 εκτάρια ή κατά -3,5%), η Ιρλανδία (κατά
81.195 εκτάρια ή κατά -1,9%), η Δανία (κατά 41.450 εκτά-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (specialist livestock farms - hectare) και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς τη συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα ανά διοικητική
περιφέρεια (NUTS2) της χώρας το 2016.

Γράφημα 7.55: Τιμή του δείκτη συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και αναλογία του ως προς τη συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ως προς τη συνολική έκταση των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου (54,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 40,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (44,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 30,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (38,9% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 25,3 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων
(38,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 24,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (37,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 23,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (26,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 12,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (21,3%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 7,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(16,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (9,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 3,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Αττικής (6,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 7,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
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στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (4,6% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 9,0 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης (4,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 9,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και Στερεάς Ελλάδας (4,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 9,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), και στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις,
με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 38.266 εκτάρια ή κατά -42,7%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (κατά 29.020
εκτάρια ή κατά -40,1%), Βορείου Αιγαίου (κατά 19.737
εκτάρια ή κατά -26,8%), Θεσσαλίας (κατά 19.128 εκτάρια ή κατά -25,4%), Πελοποννήσου (κατά 17.430 εκτάρια ή κατά -36,8%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 17.322 εκτάρια ή κατά -31,8%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 17.018
εκτάρια ή κατά -20,3%), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 13.804 εκτάρια ή κατά -30,8%), Κρήτης
(κατά 12.525 εκτάρια ή κατά -7,2%), Ηπείρου (κατά
9.295 εκτάρια ή κατά -21,2%), Νοτίου Αιγαίου (κατά
4.619 εκτάρια ή κατά -8,8%), Αττικής (κατά 3.733 εκτάρια ή κατά -54,7%), και Ιονίων νήσων (κατά 2.290 εκτάρια ή κατά -7,4%).
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις μεικτές

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

(γεωκτηνοτροφικές) εκμεταλλεύσεις (mixed farms hectare) και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.
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Γράφημα 7.56: Συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 & το 2016

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 είναι
24.875.955 εκτάρια, που αντιστοιχεί στο 11,8% της
συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
(210.167.820 εκτάρια) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική έκταση των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην
Ελλάδα (258.067 εκτάρια) αντιστοιχεί στο 5,5% της
συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στη χώρα (4.734.580 εκτάρια), κατέχοντας την 21η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 21,9% είναι: η Τσεχία
(27,8%), η Σλοβακία (21,8%), η Πολωνία (21,2%), η
Γερμανία (19,6%), και η Σλοβενία (19,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 4,4%, και
συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (2,5%), η Φινλανδία (4,6%),
η Μάλτα (4,8%), η Ιταλία (5,1%), και η Ολλανδία
(5,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, η συνολική
έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις μεικτές
εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά
-9,0% (ή κατά 2.455.611 εκτάρια) από 27.331.566 εκτάρια το 2013, σε 24.875.955 εκτάρια το 2016. Την ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -10,6% (ή κατά 30.673 εκτάρια) από
288.740 εκτάρια το 2013, σε 258.067 εκτάρια το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση της συνολικής έκτασης
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 898.715 εκτάρια ή κατά 20,7%), και ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 448.367 εκτάρια ή κατά -17,9%), η Βουλγαρία (κατά 13.640 εκτά-

ρια ή κατά -41,0%), η Γαλλία (κατά 241.035 εκτάρια ή κατά -5,5%), η Γερμανία (κατά 195.863 εκτάρια ή κατά 5,1%), η Ουγγαρία (κατά 148.371 εκτάρια ή κατά 13,7%), η Σλοβακία (κατά 117.277 εκτάρια ή κατά 20,1%), η Ισπανία (κατά 112.309 εκτάρια ή κατά -5,27%),
η Λιθουανία (κατά 88.038 εκτάρια ή κατά -12,8%), η
Τσεχία (κατά 61.047 εκτάρια ή κατά -4,3%), η Κροατία
(κατά 50.792 εκτάρια ή κατά -16,0%), η Λετονία (κατά
33.552 εκτάρια ή κατά -6,5%), και η Ελλάδα (κατά 30.673
εκτάρια ή κατά -10,6%). Την ίδια περίοδο, σε 6 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, καταγράφεται αύξηση της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις
μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Βουλγαρία (κατά 69.143
εκτάρια ή κατά 41,2%), και ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά 17.808 εκτάρια ή κατά 11,4%), το Βέλγιο (κατά 14.799
εκτάρια ή κατά 4,5%), η Φινλανδία (κατά 10.950 εκτάρια
ή κατά 4,5%), και η Σουηδία (κατά 8.701 εκτάρια ή κατά
2,1%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στις μεικτές εκμεταλλεύσεις (mixed farms - hectare)
και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς τη συνολική
έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα
ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) της χώρας, τα έτη
2016 και 2013.
Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις ως προς τη συνολική έκταση των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
(16,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 11,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου (16,1% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 10,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (15,6% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 10,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
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χώρα), Κρήτης (14,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 9,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (10,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 5,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (8,9%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά
3,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (6,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Πελοποννήσου (6,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (5,3% των γεωρ-

γικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής
(3,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (2,1% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 3,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας
(1,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 3,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και Κεντρικής Μακεδονίας (1,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 4,0 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα).

Γράφημα 7.57: Τιμή του δείκτη συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις και αναλογία του ως προς τη συνολική έκταση
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 9 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 19.264 εκτάρια ή
κατά -53,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν
οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (κατά 11.794 εκτάρια
ή κατά -38,3%), Θεσσαλίας (κατά 9.230 εκτάρια ή κατά -33,4%). Δυτικής Μακεδονίας (κατά 3.901 εκτάρια
ή κατά -17,8%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 3.435 εκτάρια
ή κατά -16,3%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(κατά 1.873 εκτάρια ή κατά -10,8%), Ηπείρου (κατά
1.641 εκτάρια ή κατά -16,1%), Ιονίων νήσων (κατά
1.396 εκτάρια ή κατά -21,4%), και Αττικής (κατά 624
εκτάρια ή κατά -30,3%). Την ίδια περίοδο, σε 4 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μικρή αύξηση της συνολικής έκτασης των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Κρήτης (κατά 16.215 εκτάρια ή κατά 36,9%), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά 4.645 εκτάρια ή κατά 13,3%), Βορείου Αιγαίου (κατά 1.026 εκτάρια ή κατά 4,6%), και
Νοτίου Αιγαίου (κατά 598 εκτάρια ή κατά 4,3%).
7.3.1.3 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
Η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (utilised agricultural area συντετμημένη ως UAA) αποτελεί τον
δεύτερο κύριο δείκτη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και περιγράφει την περιοχή που χρησιμοποιείται
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για τη γεωργία. Πιο συγκεκριμένα ο δείκτης περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες γεωργικής έκτασης:
 την καλλιεργήσιμη/ αρόσιμη γη (arable land),
 τα μόνιμα λιβάδια (permanent grassland),
 τις μόνιμες καλλιέργειες (permanent crops), και
 άλλες γεωργικές εκτάσεις, όπως οι οικιακοί λαχανόκηποι (ακόμα κι αν αντιπροσωπεύουν μικρές περιοχές
μόνο της συνολικής UAA). Στην κατηγορία δεν περιλαμβάνεται η μη-χρησιμοποιούμενη γεωργική γη, οι
δασικές εκτάσεις, και οι εκτάσεις που καταλαμβάνονται από κτίρια, οι αυλές των αγροκτημάτων, οι δρόμοι, και μικρές λίμνες κλπ.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η συνολική
χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (utilised agricultural
area) σε εκτάρια (hectare), και η ποσοστιαία αναλογία
της επί της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016, η συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στην ΕΕ-28 είναι 173.719.190 εκτάρια, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 39,7% της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 (210.167.820 εκτάρια) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στην Ελλάδα (4.552.630 εκτάρια) αντιστοιχεί στο 96,2% της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα (4.734.580 εκτάρια), κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 7.58: Συνολική έκταση της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των κρατών μελών της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
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Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 95,4% είναι: η Ελλάδα (96,2%), η
Ιρλανδία (95,4%), το Βέλγιο (95,4%), η Γαλλία (95,1%),
και το Λουξεμβούργο (95,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 50,9%, και συγκεκριμένα: η
Φινλανδία (40,1%), η Σουηδία (47,7%), η Αυστρία
(49,0%), η Σλοβενία (53,8%), και η Λετονία (64,0%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, η συνολική
χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στην ΕΕ-28, καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,5% (ή κατά 831.390 εκτάρια) από 174.550.580 εκτάρια το 2013, σε 173.719.190
εκτάρια το 2016. Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 15 από
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καταγράφεται μείωση της
συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, με
την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 654.700 εκτάρια ή κατά 3,8%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 555.340 εκτάρια ή κατά 4,3%), η Ελλάδα (κατά 303.600 εκτάρια ή κατά -6,3%),

η Βουλγαρία (κατά 178.960 εκτάρια ή κατά -3,9%), η
Ισπανία (κατά 70.490 εκτάρια ή κατά -0,3%), η Αυστρία (κατά 57.270 εκτάρια ή κατά -2,1%), η Φινλανδία (κατά 51.400 εκτάρια ή κατά -2,3%), η Ολλανδία
(κατά 50.940 εκτάρια ή κατά -2,8%), και η Τσεχία (κατά 30.900 εκτάρια ή κατά -0,9%).
Την ίδια περίοδο, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
καταγράφεται αύξηση της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 497.010 εκτάρια ή κατά 4,1%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 352.010 εκτάρια
ή κατά 7,1%), η Γαλλία (κατά 74.800 εκτάρια ή κατά
0,3%), η Λιθουανία (κατά 66.550 εκτάρια ή κατά 2,3%),
η Λετονία (κατά 52.250 εκτάρια ή κατά 2,8%), η Εσθονία
(κατά 49.360 εκτάρια ή κατά 5,2%), και το Βέλγιο (κατά
46.340 εκτάρια ή κατά 3,5%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η συνολική
χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (utilised agricultural area) σε εκτάρια (hectare) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της διοικητικής περιφέρειας το 2016.

Γράφημα 7.59: Συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση σε εκτάρια στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2016 και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής έκτασης της διοικητικής περιφέρειας το 2015
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285.468
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95,2
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214.000
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36.991
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76,0

54.320

Τιμή ΕΛΛΑΔΑΣ
(2018)

Κεντρικής
Μακεδονίας

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση ως προς τη συνολική
έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (99,2% της συνολικής
της έκτασης υπερέχουσα κατά 3,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της
τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (98,9% της συνολικής της

έκτασης υπερέχουσα κατά 2,7 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (98,0% της συνολικής της έκτασης υπερέχουσα κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (97,4% της συνολικής της έκτασης υπερέχουσα κατά
1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (96,0% της συνολικής της έκτασης υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (95,2% της συνολικής της
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204.812 εκτάρια ή κατά -50,8%), Πελοποννήσου (κατά
186.242 εκτάρια ή κατά -39,5%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 142.701 εκτάρια ή κατά -37,0%), Νοτίου Αιγαίου
(κατά 134.169 εκτάρια ή κατά -62,7%), Βορείου Αιγαίου (κατά 109.819 εκτάρια ή κατά -44,7%), Ηπείρου
(κατά 106.887 εκτάρια ή κατά -60,3%), Ιονίων νήσων
(κατά 29.536 εκτάρια ή κατά -31,2%), και Αττικής (κατά 17.330 εκτάρια ή κατά -31,9%). Την ίδια περίοδο,
σε 3 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (κατά 506.376 εκτάρια ή κατά 126,0%), και κατά
φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 316.885 εκτάρια ή κατά
40,4%), και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά
301.669 εκτάρια ή κατά 69,8%).

έκτασης υπολειπόμενη κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (94,6% της συνολικής της έκτασης υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου
(93,3% της συνολικής της έκτασης υπολειπόμενη κατά
2,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (90,2% της συνολικής της έκτασης υπολειπόμενη κατά 6,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ηπείρου (89,6% της συνολικής της έκτασης υπολειπόμενη κατά 6,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κρήτης (88,3% της συνολικής της έκτασης
υπολειπόμενη κατά 7,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (87,0% της συνολικής της
έκτασης υπολειπόμενη κατά 9,2 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (76,0% της συνολικής
της έκτασης υπολειπόμενη κατά 20,2 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 10 από
τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην διοικητική περιφέρεια Θεσσαλίας (κατά 257.309
εκτάρια ή κατά -43,8%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (κατά 240.305 εκτάρια ή κατά -39,7%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά

7.3.1.3.1 ΑΜΙΓΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις αμιγώς γεωργικές
εκμεταλλεύσεις (specialist crop farms - hectare) και η
ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής έκτασης
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.60: Συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ποσοστιαία αναλογία τους επί της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην
ΕΕ-28 είναι 93.280.694 εκτάρια, που αντιστοιχεί στο
44,4% της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (210.167.820 εκτάρια) στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην
Ελλάδα (3.695.847 εκτάρια) αντιστοιχεί στο 78,1% της
συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στη χώρα (4.734.580 εκτάρια), κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 70,0% είναι: η Βουλγαρία
(79,4%), η Ελλάδα (78,1%), η Μάλτα (69,5%), η Ρουμανία (63,0%), και η Κύπρος (60,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 16,9%, και συ-
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γκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (6,4%), η Σλοβενία
(14,8%), η Σουηδία (19,7%), η Αυστρία (21,1%), και η
Φινλανδία (22,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,1 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, η συνολική
χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,1% (ή κατά 1.900.337 εκτάρια) από
91.380.357 εκτάρια το 2013, σε 93.280.694 εκτάρια το
2016. Την ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα
καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,3% (ή κατά 84.455
εκτάρια) από 3.782.302 εκτάρια το 2013, σε 3.695.847
εκτάρια το 2016. Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 8 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις
αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

1,3%), η Λιθουανία (κατά 154.573 εκτάρια ή κατά 9,8%),
η Σλοβακία (κατά 100.376 εκτάρια ή κατά 12,4%), η
Ουγγαρία (κατά 93.822 εκτάρια ή κατά 2,9%), η Εσθονία
(κατά 93.775 εκτάρια ή κατά 21,5%), η Δανία (κατά
91.409 εκτάρια ή κατά 7,5%), η Λετονία (κατά 52.713
εκτάρια ή κατά 5,3%), και η Πορτογαλία (κατά 39.489
εκτάρια ή κατά 2,9%).

απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 292.586 εκτάρια ή κατά -1,8%), και ακολουθούν: η
Βουλγαρία (κατά 217.426 εκτάρια ή κατά -5,2%), η Ρουμανία (κατά 193.913 εκτάρια ή κατά -2,2%), η Ελλάδα
(κατά 86.455 εκτάρια ή κατά -2,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 65.466 εκτάρια ή κατά -1,0%), και η Ολλανδία (κατά 10.080 εκτάρια ή κατά -1,6%),
Την ίδια περίοδο, σε 20 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις αμιγώς γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 866.906 εκτάρια
ή κατά 11,5%), και ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά
404.918 εκτάρια ή κατά 47,3%), η Ιταλία (κατά 340.543
εκτάρια ή κατά 4,3%), η Γερμανία (κατά 288.561 εκτάρια
ή κατά 4,7%), η Γαλλία (κατά 162.615 εκτάρια ή κατά

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση
στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις (specialist crop
farms - hectare) και η ποσοστιαία αναλογία τους επί
της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2)
της χώρας, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.61: Τιμή του δείκτη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αναλογία του επί της συνολικής έκτασης
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις επί της συνολικής έκτασης των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας (93,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 15,2 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά
της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (93,0% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 14,9 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας
(92,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 14,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (78,4% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα οριακά κατά 0,3 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (74,8% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 3,3
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Μακεδονίας (67,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 10,3 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Αττικής (67,6% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 10,5 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας
(55,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 22,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (45,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 32,2 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (42,0%

των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά
36,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ηπείρου (38,6% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 39,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (38,1% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 40,0 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Νοτίου Αιγαίου
(24,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 53,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 10 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής
έκτασης στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Κρήτης (κατά 238.973 εκτάρια ή κατά -60,2%), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (κατά 230.636 εκτάρια ή κατά -47,1%), Δυτικής
Μακεδονίας (κατά 172.007 εκτάρια ή κατά -55,5%), Πελοποννήσου (κατά 160.583 εκτάρια ή κατά -40,1%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 131.605 εκτάρια ή κατά -48,5%),
Νοτίου Αιγαίου (κατά 128.504 εκτάρια ή κατά -85,4%),
Ηπείρου (κατά 96.092 εκτάρια ή κατά -76,0%), Βορείου
Αιγαίου (κατά 90.570 εκτάρια ή κατά -60,0%), Ιονίων
νήσων (κατά 28.058 εκτάρια ή κατά -45,0%), και Αττικής
(κατά 14.540 εκτάρια ή κατά -30,6%).
Την ίδια περίοδο, σε 3 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις αμιγώς γεωρ-
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γικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (κατά 527.246 εκτάρια ή κατά 159,9%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 361.349 εκτάρια ή κατά 53,7%), και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 316.519 εκτάρια ή κατά 84,7%).

7.3.1.3.2 ΑΜΙΓΩΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (specialist livestock farms hectare) και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.62: Συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία τους η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016 στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 & το 2016
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
στην ΕΕ-28 είναι 58.547.092 εκτάρια, που αντιστοιχεί
στο 27,9% της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (210.167.820 εκτάρια) στα 28 κράτημέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (618.441 εκτάρια) αντιστοιχεί στο
13,1% της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα (4.734.580 εκτάρια), κατέχοντας την 26η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 60,5% είναι: το Λουξεμβούργο
(81,9%), η Ιρλανδία (70,4%), η Ολλανδία (56,0%), το
Βέλγιο (48,4%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (46,0%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 11,5%, και
συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (7,2%), η Ουγγαρία (8,9%),
η Ελλάδα (13,1%), η Ρουμανία (13,4%), και η Φινλανδία
(15,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016 η συνολική
χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει
μικρή μείωση κατά -1,0% (ή κατά 585.048 εκτάρια) από
59.132.140 εκτάρια το 2013, σε 58.547.092 εκτάρια το
2016. Την ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα
καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -24,1% (ή κατά
195.960 εκτάρια) από 814.401 εκτάρια το 2013, σε
618.441 εκτάρια το 2016.
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Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 527.324 εκτάρια ή κατά -5,7%), και ακολουθούν:
η Ελλάδα (κατά 195.960 εκτάρια ή κατά -24,1%), η
Ρουμανία (κατά 106.402 εκτάρια ή κατά -5,4%), η Πολωνία (κατά 96.004 εκτάρια ή κατά -3,2%), η Γερμανία
(κατά 89.957 εκτάρια ή κατά -1,3%), η Δανία (κατά
58.480 εκτάρια ή κατά -5,3%), η Εσθονία (κατά 52.758
εκτάρια ή κατά -12,8%), η Φινλανδία (κατά 47.250 εκτάρια ή κατά -5,3%), η Αυστρία (κατά 40.385 εκτάρια ή
κατά -3,0%), η Σουηδία (κατά 36.385 εκτάρια ή κατά 2,4%), η Ολλανδία (κατά 34.900 εκτάρια ή κατά -3,1%),
και η Ιρλανδία (κατά 25.559 εκτάρια ή κατά -0,6%).
Την ίδια περίοδο, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 335.400 εκτάρια ή κατά 5,7%), και ακολουθούν η Ιταλία (κατά
158.636 εκτάρια ή κατά 4,5%), η Γαλλία (κατά 137.646
εκτάρια ή κατά 1,3%), η Βουλγαρία (κατά 48.982 εκτάρια ή κατά 15,9%), η Ουγγαρία (κατά 31.733 εκτάρια ή
κατά 6,1%), και το Βέλγιο (κατά 19.850 εκτάρια ή κατά
3,0%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση
στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (specialist
livestock farms - hectare) και η ποσοστιαία αναλογία
τους ως προς τη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στην Ελλάδα ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) της χώρας το 2016.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ως προς τη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (51,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 38,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του
δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (41,4% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 28,3 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (37,4%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 24,3
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (37,1% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 24,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ιονίων νήσων (35,1% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 22,0 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (25,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 12,8 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (21,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 7,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Θεσσαλίας (15,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (9,1% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 4,0 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (5,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 7,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (4,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 8,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (4,0% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 9,1

ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Στερεάς Ελλάδας (3,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 9,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), και στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής
έκτασης στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις,
με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 36.764 εκτάρια ή κατά -42,7%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (κατά
28.984 εκτάρια ή κατά -40,5%), Βορείου Αιγαίου (κατά
19.634 εκτάρια ή κατά -26,9%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 17.726 εκτάρια ή κατά -33,7%), Θεσσαλίας (κατά
16.849 εκτάρια ή κατά -23,9%), Πελοποννήσου (κατά
16.786 εκτάρια ή κατά -37,5%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 15.481 εκτάρια ή κατά -19,1%), Κρήτης (κατά
14.017 εκτάρια ή κατά -8,3%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 12.887 εκτάρια ή κατά -30,5%),
Ηπείρου (κατά 8.994 εκτάρια ή κατά -21,7%), Νοτίου
Αιγαίου (κατά 5.129 εκτάρια ή κατά -10,1%), Αττικής
(κατά 2.148 εκτάρια ή κατά -43,8%), και Ιονίων νήσων
(κατά 561 εκτάρια ή κατά -2,1%).
7.3.1.3.3 ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική
χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις μεικτές
(γεωκτηνοτροφικές) εκμεταλλεύσεις (mixed farms hectare) και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.

8,4

6,8

6,5

5,0

5,0

4,5

4,3

4,2

4,1

4,0

4,0

3,7

2,4

2,4

9.170

1.224.700

1.512.049

238.342

88.940

520

267.727

5.316

218.720

654.367

181.733

133.603

131.940

103.368

97.980

329.840

524.714

762.212

226.687

3.987.291

1.913.536

541.486

248.054

3.421.550

3.032.603

1.330.909

21,3 18,7 18,6 17,5 17,1
13,8 13,6 13,5 12,2 11,3 10,9 10,8
8,6

456.375

27,4
10,4

247.670

Γράφημα 7.64: Συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 & το 2016
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Γράφημα 7.63: Τιμή του δείκτη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και αναλογία του ως προς τη συνολική
χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2016, η συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 είναι
21.891.402 εκτάρια, που αντιστοιχεί στο 10,4% της
συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
(210.167.820 εκτάρια) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη
συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, η συνολική
χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (238.342 εκτάρια) αντιστοιχεί στο 5,0% της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα (4.734.580 εκτάρια),
κατέχοντας την 19η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 20,7% είναι: η Τσεχία
(27,4%), η Σλοβακία (21,3%), η Πολωνία (18,7%), η
Γερμανία (18,6%), και το Βέλγιο (17,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,3%, και
συγκεκριμένα: η Φινλανδία (2,4%),η Ιρλανδία (2,4%),
η Βουλγαρία (3,7%), η Ιταλία (4,0%), και η Αυστρία
(4,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, η συνολική
χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -8,9%
(ή κατά 2.146.677 εκτάρια) από 24.038.079 εκτάρια το
2013, σε 21.891.402 εκτάρια το 2016. Την ίδια περίοδο,
η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά
-5,0% (ή κατά 21.185 εκτάρια) από 259.527 εκτάρια το
2013, σε 238.342 εκτάρια το 2016.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 774.063 εκτάρια ή κατά 20,3%), και ακολουθούν η Ρουμανία (κατά 255.026 εκτάρια ή κατά -11,8%), η Γαλλία (κατά 225.461 εκτάρια ή κατά -5,4%), η Γερμανία (κατά 182.503 εκτάρια ή κατά 5,1%), η Ισπανία (κατά 113.303 εκτάρια ή κατά -7,0%), η
Σλοβακία (κατά 110.296 εκτάρια ή κατά -19,5%), η Ουγγαρία (κατά 102.975 εκτάρια ή κατά -11,9%), η Λιθουανία (κατά 87.438 εκτάρια ή κατά -13,9%),το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 61.910 εκτάρια ή κατά -4,8%), η Τσεχία (κατά
54.590 εκτάρια ή κατά -3,9%), η Κροατία (κατά 50.176 εκτάρια ή κατά -18,1%), η Δανία (κατά 37.510 εκτάρια ή
κατά -13,2%), η Πορτογαλία (κατά 28.664 εκτάρια ή κατά
-5,2%), η Ιρλανδία (κατά 27.350 εκτάρια ή κατά -17,0%), η
Αυστρία (κατά 24.317 εκτάρια ή κατά -10,0%), και η Ελλάδα (κατά 21.185 εκτάρια ή κατά -8,2%). Την ίδια περίοδο, σε 6 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, καταγράφεται ελαφρά αύξηση της συνολικής χρησιμοποιούμενης
γεωργικής έκτασης στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στο
Βέλγιο (κατά 11.444 εκτάρια ή κατά 4,8%), και ακολουθεί η Σλοβενία (κατά 10.940 εκτάρια ή κατά 12,6%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις
μεικτές εκμεταλλεύσεις (mixed farms - hectare) και η
ποσοστιαία αναλογία τους ως προς τη συνολική έκταση
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) της χώρας, τα έτη 2016 και
2013.

Γράφημα 7.65: Τιμή του δείκτη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις και αναλογία του ως προς τη συνολική έκταση των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις ως προς τη συνολική έκταση των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
(15,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 10,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν
οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (15,0% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 10,0 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (13,8%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 8,8
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ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(12,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 7,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (9,6% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 4,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (8,6% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 3,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (5,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου
(5,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά
0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσ-
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έκτασης στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια
Κρήτης (κατά 12.772 εκτάρια ή κατά 31,7%), και κατά
φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής
Ελλάδας (κατά 4.438 εκτάρια ή κατά 13,2%), και Βορείου Αιγαίου (κατά 415 εκτάρια ή κατά 1,9%).
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σαλίας (5,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων τιμή ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (2,6%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (1,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 3,1 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (1,8% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 3,2 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κεντρικής
Μακεδονίας (1,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 3,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα).

7.3.1.4 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η συνολική έκταση μιας γεωργικής εκμετάλλευσης
(farm area), περιλαμβάνει την χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (utilised agricultural area συντετμημένη ως UAA), αλλά και τις μη χρησιμοποιούμενες γεωργικές εκτάσεις (unutilised agricultural areas), ή δασώδεις περιοχές (wooded areas), καθώς και άλλες
περιοχές της γεωργικής εκμετάλλευσης (other areas of
the farm).
Η συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση ως
προς την κύρια χρήση διακρίνεται σε 4 κατηγορίες:
αρόσιμη γη (arable land), μόνιμα λιβάδια υπαίθρια
(permanent grassland – outdoor), μόνιμες καλλιέργειες (permanent crops), και οικογενειακούς λαχανόκηπους (kitchen gardens).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 10 από
τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Θεσσαλίας (κατά 9.739 εκτάρια ή κατά -36,1%),
και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες:
Πελοποννήσου (κατά 8.807 εκτάρια ή κατά -33,5%),
Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 7.626 εκτάρια ή κατά 31,5%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 3.767 εκτάρια ή
κατά -17,7%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 3.127 εκτάρια ή
κατά -16,0%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 1.925 εκτάρια ή κατά -11,8%), Ηπείρου (κατά 1.777
εκτάρια ή κατά -19,0%), Ιονίων νήσων (κατά 905 εκτάρια ή κατά -16,9%), Αττικής (κατά 633 εκτάρια ή
κατά -33,0%), και Νοτίου Αιγαίου (κατά 504 εκτάρια ή
κατά -4,0%).Την ίδια περίοδο, σε 3 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μικρή αύξηση της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής

7.3.1.4.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΣΙΜΗΣ ΓΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση (σε εκτάρια) της αρόσιμης γης των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και η ποσοστιαία αναλογία της επί
της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.66: Συνολική έκταση (σε εκτάρια) της αρόσιμης γης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

9,4
494.859

1.041.706

174.060

6.208.951

1.761.554

60.908

11.462.809

1.342.927

875.553

7.140.761

1.027.722

7.844.291

855.755

18.249.647

1.282.254

686.493

11.818.962

1.343.088

2.472.984

3.246.636

2.129.258

83.602

10.801.021

8.951

3.814.047

2.542.197

2.360.323

98,7 90,3 84,9 81,8 81,3
75,1 75,0 72,8 72,2 71,6 71,2 70,7 69,0 66,5 65,6 63,2 62,5
57,2 56,7 56,2 50,3 49,3 47,4
38,7 36,8 35,9 28,6
2.198.081

103.329.400

59,4

Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η συνολική έκταση της αρόσιμης γης στην ΕΕ28 είναι 103.329.400 εκτάρια, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 59,4% της συνολικής χρησιμοποιούμενης
γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στην ΕΕ-28 (173.961.147 εκτάρια) τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική έκταση της αρόσιμης γης
στην Ελλάδα (1.761.554 εκτάρια) αντιστοιχεί στο 38,7%
της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα (4.553.043
εκτάρια), τιμή υπολειπόμενη κατά 20,7 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 24η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 87,4% είναι: η Φινλανδία
(98,7%), η Δανία (90,3%), η Σουηδία (84,9%), η Ουγγαρία (81,8%), και η Μάλτα (81,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 29,9%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (9,4%), η Πορτογαλία (28,6%),
η Σλοβενία (35,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (36,8%),
και η Ελλάδα (38,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, η συνολική
έκταση της αρόσιμης γης στην ΕΕ-28, καταγράφει μι-
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κρή μείωση κατά -1,5% (ή κατά 1.585.663 εκτάρια)
από 104.915.063 εκτάρια το 2013, σε 103.329.400 εκτάρια το 2016. Την ίδια περίοδο, η συνολική έκταση
της αρόσιμης γης στην Ελλάδα καταγράφει μικρή
μείωση κατά -3,0% (ή κατά 53.558 εκτάρια) από
1.815.112 εκτάρια το 2013, σε 1.761.554 εκτάρια το
2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 καταγράφεται μείωση της συνολικής έκτασης
της αρόσιμης γης, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Σλοβακία (κατά 600.728 εκτάρια ή κατά -30,9%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά
545.392 εκτάρια ή κατά -52,4%), η Ρουμανία (κατά
371.301 εκτάρια ή κατά -4,5%), η Γαλλία (κατά 216.104
εκτάρια ή κατά -1,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
161.935 εκτάρια ή κατά -2,5%), η Λιθουανία (κατά
144.435 εκτάρια ή κατά -6,4%), η Ουγγαρία (κατά
65.025 εκτάρια ή κατά -1,7%), η Πορτογαλία (κατά
58.814 εκτάρια ή κατά -2,8%), η Γερμανία (κατά 57.100
εκτάρια ή κατά -0,5%), η Βουλγαρία (κατά 54.777 εκτάρια ή κατά -1,7%), η Ελλάδα (κατά 53.558 εκτάρια ή κατά -6,3%), η Δανία (κατά 37.216 εκτάρια ή κατά -2,8%),
η Φινλανδία (κατά 25.793 εκτάρια ή κατά -1,2%), η
Τσεχία (κατά 18.474 εκτάρια ή κατά -0,7%), η Ολλανδία

(κατά 9.727 εκτάρια ή κατά -0,9%), και η Κροατία (κατά
1.982 εκτάρια ή κατά -0,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 καταγράφεται αύξηση της συνολικής έκτασης της
αρόσιμης γης, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 412.798 εκτάρια ή
κατά 6,1%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης
μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 168.218 εκτάρια ή κατά 1,5%), η Λετονία (κατά 70.815 εκτάρια
ή κατά 2,8%), η Εσθονία (κατά 66.825 εκτάρια ή κατά
10,8%), το Βέλγιο (κατά 56.197 εκτάρια ή κατά 7,0%),
η Πολωνία (κατά 46.598 εκτάρια ή κατά 0,4%), η Σουηδία (κατά 4.430 εκτάρια ή κατά 0,2%), η Κύπρος (κατά 3.966 εκτάρια ή κατά 5,0%), η Σλοβενία (κατά 3.000
εκτάρια ή κατά 1,8%), η Αυστρία (κατά 2.375 εκτάρια
ή κατά 0,2%), και ελαφρότερα το Λουξεμβούργο (κατά
687 εκτάρια ή κατά 1,1%), και η Μάλτα (κατά 588 εκτάρια ή κατά 7,0%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση (σε εκτάρια) της αρόσιμης γης των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και η ποσοστιαία αναλογία της επί
της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2016.

Γράφημα 7.67: Συνολική έκταση (σε εκτάρια) της αρόσιμης γης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2016
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Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση
της αρόσιμης γης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως
προς τη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (77,3% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπερέχουσα κατά 38,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (72,2% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπερέχουσα κατά 33,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(56,3% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπερέχουσα κατά 17,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (51,8% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπερέχουσα κατά 13,1 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (42,0% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης
υπερέχουσα κατά 3,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (31,9% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη κατά 6,8 ποσ.
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μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (16,4%
της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη κατά 22,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (15,3% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής
έκτασης υπολειπόμενη κατά 23,4 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (10,9% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη κατά
27,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (8,6% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη κατά 30,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (8,0% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη κατά
30,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (7,1% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη κατά 31,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και Κρήτης (3,7% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη κατά 35,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), και στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μικρή μείωση της συνολικής έκτασης της αρόσιμης γης
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Κρήτης (κατά 653 εκτάρια ή κατά -2,9%), Βορείου Αιγαίου (κατά 541 εκτάρια ή κατά -3,0%), Αττικής (κατά
251 εκτάρια ή κατά -2,9%), και Ιονίων νήσων (κατά
213 εκτάρια ή κατά -3,0%).

των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την υψηλότερη
να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 15.829 εκτάρια ή κατά -3,0%),
και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες:
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 10.240 εκτάρια ή κατά -3,0%), Θεσσαλίας (κατά 9.084 εκτάρια
ή κατά -3,0%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 5.687 εκτάρια ή κατά -3,0%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 4.981
εκτάρια ή κατά -3,0%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 3.442
εκτάρια ή κατά -3,0%), Πελοποννήσου (κατά 1.119 εκτάρια ή κατά -2,9%), Ηπείρου (κατά 837 εκτάρια ή κατά
-3,0%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 680 εκτάρια ή κατά -2,9%),

7.3.1.4.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση (σε εκτάρια) των μονίμων λιβαδιών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η ποσοστιαία αναλογία της
επί της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2016.
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Γράφημα 7.68: Συνολική έκταση (σε εκτάρια) των μονίμων λιβαδιών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η συνολική έκταση των μονίμων λιβαδιών
στην ΕΕ-28 είναι 59.871.304 εκτάρια, που αθροιστικά
αντιστοιχεί στο 34,4% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 (173.961.147 εκτάρια) τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, η συνολική έκταση
των μονίμων λιβαδιών στην Ελλάδα (1.858.105 εκτάρια) αντιστοιχεί στο 40,8% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα (4.553.043 εκτάρια), τιμή υπερέχουσα κατά 6,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 7η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 63,1% είναι: η Ιρλανδία (90,6%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (63,0%), η Σλοβενία (58,9%), το
Λουξεμβούργο (51,6%), και η Πορτογαλία (51,5%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 8,1%, και
συγκεκριμένα: η Κύπρος (1,0%), η Φινλανδία (1,2%), η
Δανία (8,6%), η Ουγγαρία (14,8%), και η Σουηδία
(15,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (7,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, η συνολική
έκταση των μονίμων λιβαδιών στην ΕΕ-28, καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,1% (ή κατά 74.882 εκτάρια) από 59.946.186 εκτάρια το 2013, σε 59.871.304 εκτάρια το 2016. Την ίδια περίοδο, η συνολική έκταση
των μονίμων λιβαδιών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -11,6% (ή κατά 243.973 εκτάρια) από

2.102.078 εκτάρια το 2013, σε 1.858.105 εκτάρια το
2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 18 από τα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
καταγράφεται μείωση της συνολικής έκτασης της μονίμων λιβαδιών, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 347.001 εκτάρια ή κατά -4,4%), και κατά φθίνουσα σειρά της
απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 328.996 εκτάρια ή κατά -3,0%), η Ελλάδα
(κατά 243.973 εκτάρια ή κατά -6,3%), η Σλοβακία (κατά 211.639 εκτάρια ή κατά -28,8%), η Ρουμανία (κατά
144.305 εκτάρια ή κατά -3,3%), η Βουλγαρία (κατά
135.639 εκτάρια ή κατά -10,6%), η Ιταλία (κατά 84.857
εκτάρια ή κατά -2,6%), η Ολλανδία (κατά 42.966 εκτάρια ή κατά -5,6%), η Πολωνία (κατά 30.603 εκτάρια ή
κατά -1,0%), η Ουγγαρία (κατά 28.652 εκτάρια ή κατά
-4,0%), η Λετονία (κατά 25.456 εκτάρια ή κατά -3,9%),
η Αυστρία (κατά 18.165 εκτάρια ή κατά -1,4%), η Εσθονία (κατά 17.415 εκτάρια ή κατά -5,4%), η Τσεχία
(κατά 14.118 εκτάρια ή κατά -1,5%), η Κροατία (κατά
11.773 εκτάρια ή κατά -1,9%), το Βέλγιο (κατά 7.517
εκτάρια ή κατά 1,5%), η Φινλανδία (κατά 4.175 εκτάρια ή κατά -13,9%), και η Κύπρος (κατά 371 εκτάρια ή
κατά -24,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 καταγράφεται αύξηση της συνολικής έκτασης της
μονίμων λιβαδιών, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιρλανδία (κατά 876.630
εκτάρια ή κατά 22,4%), και κατά φθίνουσα σειρά της
απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία (κατά
360.773 εκτάρια ή κατά 4,4%), η Λιθουανία (κατά
209.758 εκτάρια ή κατά 37,6%), Γερμανία (κατά
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71.058 εκτάρια ή κατά 1,5%), η Πορτογαλία (κατά
59.374 εκτάρια ή κατά 3,3%), η Δανία (κατά 30.001
εκτάρια ή κατά 15,4%), η Σουηδία (κατά 12.550 εκτάρια ή κατά 2,9%), και ελαφρότερα το Λουξεμβούργο
(κατά 1.319 εκτάρια ή κατά 2,0%), και η Σλοβενία (κατά 1.276 εκτάρια ή κατά 0,4%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση (σε εκτάρια) της μονίμων λιβαδιών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η ποσοστιαία αναλογία της
επί της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2016.

Γράφημα 7.69: Συνολική έκταση (σε εκτάρια) της μονίμων λιβαδιών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2016
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Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση
της μονίμων λιβαδιών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
ως προς τη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (80,6% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπερέχουσα κατά 39,8 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά
της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης
(68,3% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπερέχουσα κατά 27,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ηπείρου (68,1% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπερέχουσα κατά 27,3 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (66,1%
της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπερέχουσα
κατά 25,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ιονίων νήσων (58,4% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής
έκτασης υπερέχουσα κατά 17,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (45,4% της
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπερέχουσα κατά 4,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (37,9% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής
έκτασης υπολειπόμενη κατά 2,9 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (37,9% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη κατά
2,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (36,2% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής
έκτασης υπολειπόμενη κατά 4,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Αττικής (34,9% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη κατά 5,9 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(34,1% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη κατά 6,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (17,7%
της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη κατά 23,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κεντρικής Μακεδονίας (13,3% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη κατά 27,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), και στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μικρή μείωση της συνολικής έκτασης της μονίμων λιβαδιών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια
Κρήτης (κατά 52.426 εκτάρια ή κατά -11,6%), και κατά
φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (κατά 23.774 εκτάρια ή κατά -11,6%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 21.836 εκτάρια ή κατά -11,6%), Δυτικής
Μακεδονίας (κατά 21.532 εκτάρια ή κατά -11,6%),
Πελοποννήσου (κατά 21.253 εκτάρια ή κατά -11,6%),
Βορείου Αιγαίου (κατά 19.273 εκτάρια ή κατά -11,6%),
Στερεάς Ελλάδας (κατά 18.529 εκτάρια ή -11,6%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 17.681 εκτάρια ή κατά -11,6%),
Ηπείρου (κατά 14.999 εκτάρια ή κατά -11,6%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 12.559 εκτάρια ή -11,6%),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 10.127 εκτάρια ή κατά -11,6%), Ιονίων νήσων (κατά 7.503 εκτάρια ή κατά -11,6%), και Αττικής (κατά 2.477 εκτάρια ή κατά -11,6%).
7.3.1.4.3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση (σε εκτάρια) των μονίμων καλλιεργειών των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016, η συνολική έκταση των μονίμων καλλιεργειών στην ΕΕ-28 είναι 10.489.804 εκτάρια, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 6,0% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 (173.961.147 εκτάρια) τη
συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, η συνολική έκταση των μονίμων καλλιεργειών στην Ελλάδα
(925.241 εκτάρια) αντιστοιχεί στο 20,3% της συνολικής
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα (4.553.043 εκτάρι-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ρη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

α), τιμή υπερέχουσα κατά 14,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότε-
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Γράφημα 7.70: Συνολική έκταση (σε εκτάρια) των μονίμων καλλιεργειών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 19,7% είναι: η Κύπρος (23,5%), η
Ελλάδα (20,3%), η Πορτογαλία (19,4%), η Ισπανία
(17,9%), και η Ιταλία (17,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα: η
Κύπρος (1,0%), η Φινλανδία (1,2%), η Δανία (8,6%), η
Ουγγαρία (14,8%), και η Σουηδία (15,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (128,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, η συνολική
έκταση των μονίμων καλλιεργειών στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,8% (ή κατά 186.920 εκτάρια) από 10.302.884 εκτάρια το 2013, σε 10.489.804 εκτάρια το 2016. Την ίδια περίοδο, η συνολική έκταση
των μονίμων καλλιεργειών στην Ελλάδα καταγράφει
μικρή μείωση κατά -0,4% (ή κατά 3.830 εκτάρια) από
929.071 εκτάρια το 2013, σε 925.241 εκτάρια το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 15 από τα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
καταγράφεται μείωση της συνολικής έκτασης της μονίμων καλλιεργειών, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 67.526 εκτάρια ή κατά -6,6%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 18.594
εκτάρια ή κατά -4,5%), η Σλοβακία (κατά 7.743 εκτάρια
ή -31,2%), η Πορτογαλία (κατά 4.978 εκτάρια ή κατά 0,7%), η Ελλάδα (κατά 3.830 εκτάρια ή κατά -0,4%), η
Σλοβενία (κατά 2.890 εκτάρια ή κατά -10,8%), η Κροα-

τία (κατά 2.069 εκτάρια ή κατά -2,8%), το Βέλγιο (κατά
2.014 εκτάρια ή κατά -9,5%), η Τσεχία (κατά 1.541 εκτάρια ή κατά -4,0%), η Ρουμανία (κατά 1.237 εκτάρια
ή -0,4%), η Κύπρος (κατά 863 εκτάρια ή κατά -3,2%), η
Σουηδία (κατά 826 εκτάρια ή κατά -18,7%), και ελαφρότερα η Εσθονία (κατά 122 εκτάρια ή κατά -4,8%),
Φινλανδία (κατά 119 εκτάρια ή κατά -3,3%), και το
Λουξεμβούργο η (κατά 88 εκτάρια ή κατά -7,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
καταγράφεται αύξηση της συνολικής έκτασης της μονίμων καλλιεργειών, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 167.186 εκτάρια ή κατά 8,2%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 106.996
εκτάρια ή κατά 2,6%), η Ουγγαρία (κατά 8.456 εκτάρια
ή κατά 6,0%), η Βουλγαρία (κατά 4.085 εκτάρια ή κατά
4,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3.332 εκτάρια ή κατά 9,4%), η Λιθουανία (κατά 2.724 εκτάρια ή κατά
12,1%), η Αυστρία (κατά 2.482 εκτάρια ή κατά 3,9%), η
Γερμανία (κατά 2.268 εκτάρια ή κατά 1,1%), η Ολλανδία (κατά 1.775 εκτάρια ή κατά 4,9%), η Δανία (κατά
1.235 εκτάρια ή κατά 4,7%), και ελαφρότερα η Λετονία
(κατά 667 εκτάρια ή κατά 10,1%), και οριακά η Ιρλανδία (κατά 79 εκτάρια ή κατά 7,4%), και η Μάλτα (κατά
75 εκτάρια ή κατά 6,4%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση (σε εκτάρια) της μονίμων καλλιεργειών των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2016.

Γράφημα 7.71: Συνολική έκταση (σε εκτάρια) της μονίμων καλλιεργειών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2016
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227.265

53,3

228.204

26.868

49,7

26.979

33.248

33,9

33.384

106.174

29,9

106.613

161.810

57.065

Βορείου
Αιγαίου

162.480

27,7

25,7

57.301

84.775

85.125

25.378

15,1

25.484

103.877

14,4
104.307

50.477

9,5
50.686

17.210

8,3
17.282

21.577

4,9
21.668

9.520

20,3%

2,6
9.558

Τιμή ΕΛΛΑΔΑΣ
(2018)

21,7

Πελοποννήσου

Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση
της μονίμων καλλιεργειών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως προς τη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην
περιφέρεια Πελοποννήσου (53,3% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπερέχουσα κατά 33,0 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (49,7% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπερέχουσα κατά 29,4 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (33,9% της
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπερέχουσα
κατά 13,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (29,9% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπερέχουσα κατά 9,6 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (27,7% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπερέχουσα κατά 7,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (25,7% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπερέχουσα κατά 5,4 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (21,7% της
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπερέχουσα
κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ηπείρου (15,1% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη κατά 5,2 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (14,4%
της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη κατά 5,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Θεσσαλίας (9,5% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη κατά 10,8 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (8,3%
της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη κατά 12,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη

χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (4,9% της
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη
κατά 5,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και Δυτικής Μακεδονίας (2,6% της χρησιμοποιούμενης
γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη κατά 17,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μικρή
μείωση της συνολικής έκτασης της μονίμων καλλιεργειών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου (κατά 939 εκτάρια ή κατά -0,4%), και κατά
φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης
(κατά 670 εκτάρια ή κατά -0,4%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 439 εκτάρια ή κατά -0,4%), Κεντρικής Μακεδονίας
(κατά 430 εκτάρια ή κατά -0,4%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 350 εκτάρια ή κατά -0,4%), Βορείου Αιγαίου (κατά
236 εκτάρια ή κατά -0,4%), Θεσσαλίας (κατά 209 εκτάρια ή κατά -0,4%), Ιονίων νήσων (κατά 136 εκτάρια ή
κατά -0,4%), Αττικής (κατά 111 εκτάρια ή κατά -0,4%),
Ηπείρου (κατά 106 εκτάρια ή κατά -0,4%), και ελαφρότερα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 91 εκτάρια ή κατά -0,4%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 72 εκτάρια
ή κατά -0,4%), και Δυτικής Μακεδονίας (κατά 38 εκτάρια ή κατά -0,4%).
7.3.1.4.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση (σε εκτάρια) των οικιακών λαχανόκηπων των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.72: Συνολική έκταση (σε εκτάρια) των οικιακών λαχανόκηπων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η συνολική έκταση των οικιακών λαχανόκηπων στα 20 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 246.740 εκτάρια, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 0,14% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 (173.961.147 εκτάρια) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική έκταση των οικιακών λαχανόκηπων στην Ελλάδα (6.973 εκτάρια) αντιστοιχεί
στο 0,15% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελ-
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λάδα (4.553.043 εκτάρια), τιμή οριακά ταυτόσημη της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 8η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 1,80% είναι: η Μάλτα (6,85%), η
Ρουμανία (1,14%), η Πορτογαλία (0,45%), η Σλοβενία
(0,28%), και η Λετονία (0,26%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,01%, και συγκεκριμέ-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

να: η Ιρλανδία (0,001%), η Τσεχία (0,001%), η Ισπανία
(0,005%), η Γερμανία (0,01%), και η Γαλλία (0,02%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (271,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 7ο

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, η συνολική
έκταση των οικιακών λαχανόκηπων στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -13,7% (ή κατά 39.040 εκτάρια)
από 285.780 εκτάρια το 2013, σε 246.740 εκτάρια το
2016. Την ίδια περίοδο, η συνολική έκταση των οικιακών λαχανόκηπων στην Ελλάδα καταγράφει μείωση
κατά -17,4% (ή κατά 1.469 εκτάρια) από 8.442 εκτάρια
το 2013, σε 6.973 εκτάρια το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 16 από τα 20 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση της συνολικής έκτασης της οικιακών λαχανόκηπων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 14.858 εκτάρια ή -9,4%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης
μεταβολής ακολουθούν: η Λετονία (κατά 7.743 εκτάρια
ή κατά -60,9%), η Ουγγαρία (κατά 6.255 εκτάρια ή κατά
-42,6%), η Ιταλία (κατά 2.771 εκτάρια ή κατά -12,7%), η
Γαλλία (κατά 2.180 εκτάρια ή κατά -33,4%), η Ελλάδα
(κατά 1.469 εκτάρια ή κατά -17,4%), η Βουλγαρία (κα-

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

τά 1.161 εκτάρια ή κατά -22,4%), η Γερμανία (κατά
1.060 εκτάρια ή κατά -37,5%), η Σλοβακία (κατά 824
εκτάρια ή -70,1%), η Πολωνία (κατά 728 εκτάρια ή κατά
-2,3%), η Αυστρία (κατά 577 εκτάρια ή κατά -39,3%), και
ελαφρότερα η Εσθονία (κατά 380 εκτάρια ή κατά -35,7%),
η Μάλτα (κατά 307εκτάρια ή κατά -28,9%), και οριακά
η Ιρλανδία (κατά 57 εκτάρια ή κατά -57,0%), η Τσεχία
(κατά 40 εκτάρια ή κατά -44,4%), και η Ισπανία (κατά
20 εκτάρια ή κατά -1,9%).
Την ίδια περίοδο, 3 από τα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται
αύξηση της συνολικής έκτασης της οικιακών λαχανόκηπων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πορτογαλία (κατά 965 εκτάρια ή κατά
6,3%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά 384 εκτάρια ή κατά
39,5%), και οριακά η Κροατία (κατά 41 εκτάρια ή κατά
2,4%), ενώ τη συγκεκριμένη περίοδο στην Κύπρο καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση (σε εκτάρια) της οικιακών λαχανόκηπων των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2016.

Γράφημα 7.73: Συνολική έκταση (σε εκτάρια) της οικιακών λαχανόκηπων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2016
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Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική έκταση της οικιακών λαχανόκηπων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως προς τη συνολική χρησιμοποιούμενη
γεωργική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ιονίων νήσων (0,52% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπερέχουσα κατά
0,37 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (0,35% της
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπερέχουσα
κατά 9,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ηπείρου (0,28% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής
έκτασης υπερέχουσα κατά 0,13 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (25% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπερέχουσα κατά 0,10
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (0,22% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπερέχουσα κατά 0,07 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (0,14% της

χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη
οριακά κατά 0,01 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Πελοποννήσου (0,13% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη οριακά κατά
0,02 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (0,13% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη οριακά κατά 0,02 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (0,10% της
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη
κατά 0,05 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,09% της χρησιμοποιούμενης
γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη κατά 0,06 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,09% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη κατά 0,06 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (0,07% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης υπολειπόμενη κατά 0,08 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κεντρικής Μακεδονίας
(0,05% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης
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υπολειπόμενη κατά 0,10 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα).

κτάρια ή κατά -17,3%), και οριακά Αττικής (κατά 14 εκτάρια ή κατά -16,9%).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μικρή
μείωση της συνολικής έκτασης της οικιακών λαχανόκηπων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Κρήτης
(κατά 304 εκτάρια ή κατά -17,3%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας
(κατά 259 εκτάρια ή κατά -17,4%), Πελοποννήσου (κατά
116 εκτάρια ή κατά -17,3%), Θεσσαλίας (κατά 115 εκτάρια ή κατά -17,4%), Ιονίων νήσων (κατά 106 εκτάρια
ή κατά -17,3%), Βορείου Αιγαίου (κατά 101 εκτάρια ή
κατά -17,2%), Ηπείρου (κατά 99 εκτάρια ή κατά -17,6%),
Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 80 εκτάρια ή κατά -18,0%),
Στερεάς Ελλάδας (κατά 78 εκτάρια ή κατά -17,5%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 70 εκτάρια ή κατά -17,6%), και
ελαφρότερα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά
65 εκτάρια ή κατά -17,4%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 62 ε-

7.3.1.5 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εκτός από την έκταση της χρησιμοποιούμενη γεωργική
έκταση μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, που συμβάλλει
στην τυπική απόδοση (standard output) ενός γεωργικού
προϊόντος, το ζωικό κεφάλαιο της γεωργικής εκμετάλλευσης αποτελεί έναν επίσης σημαντικό οικονομικό πόρο, που επίσης συμβάλλει στη συνολική τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης. Το ζωικό κεφάλαιο αξιοποιείται
με διαφοροποιημένο τρόπο σε όλες τις κατηγορίες γεωργικών εκμεταλλεύσεων (αμιγώς γεωργικές, μεικτές
και μεικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο (farms with livestock – number) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του
συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στην ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.74: Συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016
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Το 2016, το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο στην ΕΕ-28 είναι
5.766.167 εκμεταλλεύσεις, που αντιστοιχεί στο 55,1%
του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (10.467.220 εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με
ζωικό κεφάλαιο στην Ελλάδα (238.980 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 34,9% του συνολικού πλήθους
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα (684.920
εκμεταλλεύσεις), κατέχοντας την 23η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 80,8% είναι: η Ιρλανδία
(92,2%), η Σλοβενία (81,0%), το Λουξεμβούργο
(79,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (75,6%), και η Ρουμανία (75,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 25,7%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (13,6%),
η Ισπανία (23,1%), η Κύπρος (28,6%), η Μάλτα
(29,8%), και η Φινλανδία (33,4%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(3,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
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σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο
στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -8,2% (ή κατά
514.968 εκμεταλλεύσεις) από 6.281.136 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 5.766.167 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Την ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -7,0% (ή κατά 18.034 εκμεταλλεύσεις) από 257.014 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε
238.980 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 164.373 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -6,0%), και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 80.500 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -10,0%), η Ουγγαρία (κατά 54.344 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -17,0%), η Βουλγαρία (κατά 48.998 εκμεταλλεύσεις ή κατά -26,6%), η Κροατία (κατά 31.582 εκμεταλλεύσεις ή κατά -25,7%), η Γαλλία (κατά 26.348 εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,6%), η Λιθουανία (κατά 19.969
εκμεταλλεύσεις ή κατά -16,9%), η Ιταλία (κατά 18.610
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εκμεταλλεύσεις ή κατά -10,7%), η Ελλάδα (κατά 18.034
εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,0%), η Γερμανία (κατά 14.649
εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,3%), η Ολλανδία (κατά 9.472
εκμεταλλεύσεις ή κατά -20,4%), και η Αυστρία (κατά
7.858 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,7%). Την ίδια περίοδο,
μικρή αύξηση του δείκτη καταγράφεται στην Πορτογαλία (κατά 2.124 εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,2%).
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό
κεφάλαιο (farms with livestock – number) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη 2016
και 2013.

Γράφημα 7.75: Τιμή του δείκτη πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο ως
προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας,
καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
(55,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 20,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (54,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 19,9 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (42,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 7,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (41,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 6,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(40,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 5,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Νοτίου Αιγαίου (39,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 4,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (36,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 1,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κρήτης (36,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (32,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (25,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 9,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (24,4% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 10,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (22,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 12,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (13,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 21,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 10 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
με ζωικό κεφάλαιο, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(κατά 4.466 εκμεταλλεύσεις ή κατά -19,0%), και κατά
φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (κατά 4.225 εκμεταλλεύσεις ή κατά -15,7%), Θεσσαλίας (κατά 2.779 εκμεταλλεύσεις ή κατά -10,2%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 2.580 εκμετ/σεις ή κατά -13,6%), Ιονίων νήσων (κατά 2.504 εκμετ/σεις ή κατά -21,7%), Ηπείρου (κατά 1.678 εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,4%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 1.028 εκμεταλλεύσεις ή κατά
-9,5%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 783 εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,0%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 531 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,3%), και Αττικής (κατά 467 εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,8%).
Την ίδια περίοδο, σε 3 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες
της χώρας καταγράφεται μικρή αύξηση του πλήθους των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας (κατά 1.975 εκμεταλλεύσεις ή κατά 4,6%), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (κατά 1.206 εκμεταλλεύσεις ή κατά 3,9%), και Βορείου Αιγαίου (κατά 217 εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,9%).
Στη συνέχεια της συγκεκριμένης ενότητας αποτυπώνεται το πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο στις επιμέρους κατηγορίες των αμιγώς
γεωργικών & των μεικτών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
7.3.1.5.1 ΑΜΙΓΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο (specialist crop farms - number) και η ποσοστιαία
αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2016.
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Γράφημα 7.76: Πλήθος αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 & το 2016

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών
εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο στην ΕΕ-28 είναι
1.395.909 εκμεταλλεύσεις, που αντιστοιχεί στο 23,0%
του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (6.064.751 εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτημέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο στην
Ελλάδα (132.391 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο
22,9% του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών
εκμεταλλεύσεων (577.669 εκμεταλλεύσεις) στη χώρα,
κατέχοντας την 13η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 42,5% είναι: η Σλοβενία (53,7%),
η Πορτογαλία (45,9%), η Ρουμανία (43,1%), η Κροατία
(36,0%), και η Τσεχία (33,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 4,9%, και συγκεκριμένα: η
Ιταλία (1,6%), η Φινλανδία (1,7%), η Ισπανία (5,1%), η
Σουηδία (7,3%), και η Μάλτα (8,9%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(8,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο στην ΕΕ-28, καταγράφει οριακή αύξηση κατά
0,01% (ή κατά 98 εκμεταλλεύσεις) από 1.395.811 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 1.395.909 εκμεταλλεύσεις
το 2016. Αντίθετα την ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη
στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -5,5% (ή
κατά 7.694 εκμεταλλεύσεις) από 140.085 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 132.391 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στην Κροατία (κατά 27.106 εκμεταλλεύσεις ή κατά -53,0%), και ακολουθούν: η Γαλλία (κατά
13.355 εκμεταλλεύσεις ή κατά -29,1%), η Ουγγαρία
(κατά 12.249 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,2%), η Βουλγαρία (κατά 10.990 εκμεταλλεύσεις ή κατά -36,2%), η Ιτα-
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λία (κατά 10.428 εκμεταλλεύσεις ή κατά -38,9%), η Ελλάδα (κατά 7.694 εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,5%), η Λιθουανία (κατά 5.791 εκμεταλλεύσεις ή κατά -19,0%), η
Γερμανία (κατά 3.955 εκμεταλλεύσεις ή κατά 14,9%), η
Κύπρος (κατά 1.881 εκμεταλλεύσεις ή κατά -33,4%), και
το Βέλγιο (κατά 1.550 εκμεταλλεύσεις ή κατά -36,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 71.554 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 13,0%), και ακολουθούν η Πολωνία (κατά 17.085
εκμεταλλεύσεις ή κατά 7,0%), η Ισπανία (κατά 3.499
εκμεταλλεύσεις ή κατά 9,8%), η Πορτογαλία (κατά
2.341 εκμεταλλεύσεις ή κατά 3,3%), και η Λετονία (κατά 1.941 εκμεταλλεύσεις ή κατά 23,1%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων με
ζωικό κεφάλαιο (specialist crop farms - number) και η
ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος
των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα
ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) της χώρας, τα έτη
2016 και 2013.
Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο
ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (39,7%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 16,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου (28,6% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 5,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (28,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 5,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (27,9%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 5,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(26,6% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 3,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (26,28% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 3,3 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (26,1% των γεωργικών
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ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (14,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 8,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (13,3% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 9,68 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (8,5% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 14,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 3,2 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (24,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα οριακά κατά 2,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (19,3% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 3,6 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (16,4%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 6,5

Γράφημα 7.77: Τιμή του δείκτη πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 9 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του πλήθους αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 4.121 εκμεταλλεύσεις ή κατά
-27,7%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (κατά 2.974 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -15,5%), Ιονίων νήσων (κατά 1.739 εκμεταλλεύσεις ή κατά 20,6%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 1.436 εκμεταλλεύσεις ή κατά 15,5%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά
700 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,0%), Νοτίου Αιγαίου
(κατά 524 εκμεταλλεύσεις ή κατά -17,7%), Θεσσαλίας
(κατά 271 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,9%), Αττικής (κατά
101 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,3%), και οριακά Ηπείρου
(κατά 69 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,3%).Την ίδια περίοδο, σε 4 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας
καταγράφεται μικρή αύξηση του πλήθους αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Κρήτης (κατά 1.855 εκμεταλλεύσεις ή κατά 10,0%),
και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες:
Δυτικής Ελλάδας (κατά 1.102 εκμεταλλεύσεις ή κατά -

4,8%), Βορείου Αιγαίου (κατά 669 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 11,2%), και Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 616 εκμεταλλεύσεις ή κατά 5,3%).
7.3.1.5.2 ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
μεικτών (γεωκτηνοτροφικών) εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο (mixed farms - number) και η ποσοστιαία
αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των μεικτών
εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016, το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο στην ΕΕ-28 είναι
1.722.006 εκμεταλλεύσεις, που αντιστοιχεί στο 99,1%
του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων
(1.737.006 εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο στην Ελλάδα (43.716
εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 99,4% του συνολικού
πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων στη χώρα
(43.988 εκμεταλλεύσεις), κατέχοντας την 21η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Γράφημα 7.78: Πλήθος μεικτών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 & το 2016
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 100,0% είναι: η Ιρλανδία, το
Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Αυστρία, και η Φινλανδία.
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
97,8%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (95,7%), η Εσθονία (97,1%), η Σλοβακία (98,6%), η Πολωνία (98,8%),
και η Λετονία (98,8%). Ας σημειωθεί ότι δεν καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των μεικτών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο στην
ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -13,5% (ή κατά
268.288 εκμεταλλεύσεις) από 1.990.294 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 1.722.006 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Την ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -5,6% (ή κατά 2.585 εκμεταλλεύσεις) από 46.301 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε
43.716 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφά-

λαιο, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 86.571 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -24,0%), και ακολουθούν η Ρουμανία (κατά
84.284 εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,2%), η Βουλγαρία
(κατά 31.308 εκμεταλλεύσεις ή κατά -41,0%), η Ουγγαρία (κατά 20.442 εκμεταλλεύσεις ή κατά -22,8%), η
Λιθουανία (κατά 12.815 εκμετ/σεις ή κατά -26,6%),
και η Γαλλία (κατά 6.137 εκμετ/σεις ή κατά -12,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
μεικτών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη
Σλοβενία (κατά 1.183 εκμεταλλεύσεις ή κατά 8,1%),
και ακολουθεί η Κύπρος (κατά 432 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 18,1%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο (mixed farms - number) και η ποσοστιαία αναλογία
τους ως προς το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) της χώρας, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.79: Τιμή του δείκτη πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο ως προς το
συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην
περιφέρεια Κρήτης και Βορείου Αιγαίου (100,0% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (99,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νοτίου
Αιγαίου (99,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (99,4% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ηπείρου (99,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (99,2% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (98,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας (98,3% των γεωργικών εκμεταλ-
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λεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (98,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (97,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 9 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του πλήθους μεικτών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Θεσσαλίας (κατά 1.419 εκμεταλλεύσεις ή κατά -32,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 676 εκμεταλλεύσεις ή κατά -15,6%), Ιονίων νήσων (κατά 557 εκμεταλλεύσεις ή κατά -27,9%), Πελοποννήσου (κατά 545
εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,8%), Κεντρικής Μακεδονίας
(κατά 479 εκμεταλλεύσεις ή κατά -15,8%), Ηπείρου (κατά
451 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,1%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 231 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,0%), Αττικής
(κατά 159 εκμεταλλεύσεις ή κατά -21,5%), και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 137 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -5,2%). Την ίδια περίοδο, σε 4 από τις 13 διοικητι-
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Στην έρευνα FSS και σύμφωνα με τη συνθήκη Regulation
(EC) No 1166/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Council on farm structure surveys), για λόγους συγκρισιμότητας, το πλήθος των ζώων, που αποτελούν το ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης, αποδίδεται σε μονάδες ζωικού κεφαλαίου (Livestock Unit – LSU
ή LU).
Η μονάδα αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του πλήθους του ζωικού κεφαλαίου (= 1 LSU)
ορίζεται ως το ισοδύναμο βοσκής μιας ενήλικης αγελάδας γαλακτοπαραγωγής που παράγει 3.000 kg γάλακτος
ετησίως, χωρίς πρόσθετα συμπυκνωμένα τρόφιμα. Με
σχετικούς πίνακες συντελεστών ζωικού κεφαλαίου
(livestock coefficient) στο παράρτημα της συνθήκης,
προσδιορίζονται οι μονάδες ζωικού κεφαλαίου (LSU) για
διαφορετικά είδη ζώου (βοοειδή, αίγες, πρόβατα, ιπποειδή, χοίρους, πουλερικά και θηλυκά κουνέλια αναπαραγωγής), ως εξής:
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Χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου κάτω των
20 κιλών
Χοιρομητέρες αναπαραγωγής βάρους
50 κιλών& άνω

Χοίροι

7.3.1.6 ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ

Κατηγορία

LSU

Υποκατηγορία

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

κές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μικρή αύξηση του πλήθους μεικτών εκμεταλλεύσεων με ζωικό
κεφάλαιο, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην
διοικητική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 1.493
εκμεταλλεύσεις ή κατά 17,4%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (κατά 468
εκμεταλλεύσεις ή κατά 8,2%), και ελαφρότερα οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου (κατά 54 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 1,9%), και Βορείου Αιγαίου (κατά 54 εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,9%).

0,020

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις με ζώα μπορούν να έχουν
μηδενικές μονάδες ζωικού κεφαλαίου (= 0 LSU), καθώς η
LSU υπολογίζεται μόνο για τα προαναφερθέντα είδη. Οι
γεωργικές εκμεταλλεύσεις με ζώα αλλά χωρίς LSU είναι
εκμεταλλεύσεις που έχουν κυψέλες μελισσών ή άλλα
ζώα που δεν ταξινομούνται αλλού.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε μονάδες LSU (farms with livestock – livestock units) και μέση αναλογία επί του πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016, το συνολικό μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 είναι 131.364.170
μονάδες, ενώ τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης μέση αναλογία επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο (5.766.167 εκμεταλλεύσεις) είναι 22,8 μονάδες ανά εκμετάλλευση.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα
είναι 2.100.760 μονάδες, ενώ τη συγκεκριμένη χρονιά
ο δείκτης μέση αναλογία επί του συνολικού πλήθους
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο
(238.980 εκμεταλλεύσεις) είναι 8,8 μονάδες ανά εκμετάλλευση, τιμή υπολειπόμενη κατά 14,0 μονάδες της
αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 24η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Γράφημα 7.80: Συνολικό μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με ζωικό κεφάλαιο και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού
μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 148,0 μονάδες είναι: η Δανία (199,1 μονάδες), η Ολλανδία (184,1 μονάδες), το
Βέλγιο (148,3 μονάδες), το Λουξεμβούργο (110,1 μονάδες), και η Γερμανία (98,4 μονάδες). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 7,1 μονάδες,
και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (1,9 μονάδες), η Κροατία (8,1 μονάδες), η Βουλγαρία (8,1 μονάδες), η Λιθουανία (8,6 μονάδες), και η Ελλάδα (8,8 μονάδες).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (20,8 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το μέγεθος
του ζωικού κεφαλαίου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,0% (ή κατά 1.302.620 μονάδες) από 130.061.550 μονάδες το
2013, σε 131.3664.170 μονάδες το 2016. Την ίδια περίοδο, το μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,0% (ή κατά 41.900 μονάδες) από 2.142.660
μονάδες το 2013, σε 2.100.760 μονάδες το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού μεγέθους του ζωικού κεφαλαίου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με ζωικό κεφάλαιο, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 228.920
μονάδες ή κατά -1,2%), και κατά φθίνουσα σειρά μετα-

βολής ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 146.810 μονάδες
ή -3,0%), η Κροατία (κατά 125.270 μονάδες ή κατά 14,5%), η Φινλανδία (κατά 77.070 μονάδες ή κατά 14,5%), η Ισπανία (κατά 59.160 μονάδες ή κατά -0,4%), η
Ελλάδα (κατά 41.900 μονάδες ή κατά -2,0%), και η Σλοβακία (κατά 22.480 μονάδες ή κατά -14,5%). Την ίδια περίοδο, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού μεγέθους του ζωικού κεφαλαίου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με ζωικό κεφάλαιο, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 284.730 μονάδες ή κατά
3,1%), και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής ακολουθούν:
η Ιρλανδία (κατά 271.280 μονάδες ή κατά 4,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 233.820 μονάδες ή κατά 1,8%), η
Ολλανδία (κατά 227.710 μονάδες ή κατά 3,5%), η Γαλλία
(κατά 210.930 μονάδες ή κατά 1,0%), το Βέλγιο (κατά
188.350 μονάδες ή κατά 5,3%), η Πορτογαλία (κατά
186.500 μονάδες ή κατά 9,2%), η Ουγγαρία (κατά
185.880 μονάδες ή κατά 8,2%), η Ιταλία (κατά 94.100
μονάδες ή κατά 1,0%), και η Βουλγαρία (κατά 67.100
μονάδες ή κατά 6,6%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μονάδες LSU (farms with livestock – livestock
units) και μέση αναλογία επί του πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο στην Ελλάδα
ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2), τα έτη 2016 και
2013.

Γράφημα 7.81: Συνολικό μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη μέση αναλογία
του μεγέθους του ζωικού κεφαλαίου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (15,9 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπερέχουσα κατά 7,1 μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του
δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (14,9 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπερέχουσα κατά 6,1 μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (11,2 μονάδες
ανά εκμετάλλευση υπερέχουσα κατά 2,4 μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (11,0 μονάδες ανά
εκμετάλλευση υπερέχουσα κατά 2,2 μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (9,5 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπερέχουσα κατά
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0,7 μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Μακεδονία (9,2 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπερέχουσα κατά 0,4 μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (9,0 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπερέχουσα οριακά κατά 0,2 μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κρήτης (7,5 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπολειπόμενη κατά 1,3 μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Νοτίου Αιγαίου (6,9 μονάδες ανά εκμετάλλευση
υπολειπόμενη κατά 1,9 μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Ελλάδας (6,4 μονάδες ανά εκμετάλλευση
υπολειπόμενη κατά 2,4 μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Βορείου Αιγαίου (5,7 μονάδες ανά εκμετάλλευση
υπολειπόμενη κατά 3,1 μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Πελοποννήσου (5,0 μονάδες ανά εκμετάλλευση
υπολειπόμενη κατά 3,8 μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και Ιονίων νήσων (2,9 μονάδες ανά εκμετάλλευ-
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

αύξηση του μεγέθους του ζωικού κεφαλαίου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με ζωικό κεφάλαιο, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Ηπείρου (κατά
20.630 μονάδες ή κατά 9,3%), και κατά φθίνουσα σειρά
ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 14.970 μονάδες ή κατά 4,4%), Στερεάς Ελλάδας (κατά
13.267 μονάδες ή κατά 9,9%), Δυτικής Ελλάδας (κατά
5.255 μονάδες ή κατά 1,9%), και Δυτικής Μακεδονίας
(κατά 2.556 μονάδες ή κατά 2,9%).

ση υπολειπόμενη κατά 5,9 μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 8 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του μεγέθους του ζωικού κεφαλαίου στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις με ζωικό κεφάλαιο, με την υψηλότερη
να καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας (κατά
26.732 μονάδες ή κατά -8,9%), και κατά φθίνουσα σειρά
ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (κατά 23.586 μονάδες ή κατά -43,8%), Κρήτης (κατά 17.844 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -6,9%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά
11.864 μονάδες ή κατά -6,1%), Πελοποννήσου (κατά
7.457 μονάδες ή κατά -6,2%), Βορείου Αιγαίου (κατά
5.569 μονάδες ή κατά -7,7%), Ιονίων νήσων (κατά 2.908
μονάδες ή κατά -9,9%), και Νοτίου Αιγαίου (κατά 2.270
μονάδες ή κατά -4,0%). Την ίδια περίοδο, σε 5 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μικρή

7.3.1.6.1 ΑΜΙΓΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς γεωργικές
εκμεταλλεύσεις μονάδες LSU (farms with livestock –
livestock units) και μέση αναλογία επί του πλήθους των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.
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Γράφημα 7.82: Συνολικό μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου
στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 είναι
3.259.915 μονάδες, ενώ τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης μέση αναλογία επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο
(1.395.909 εκμεταλλεύσεις) είναι μικρή 2,3 μονάδες ανά
εκμετάλλευση.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην
Ελλάδα είναι 90.370 μονάδες, ενώ τη συγκεκριμένη
χρονιά ο δείκτης μέση αναλογία επί του συνολικού
πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό
κεφάλαιο (132.391 εκμεταλλεύσεις) είναι ιδιαίτερα
μικρή 0,7 μονάδες ανά εκμετάλλευση, τιμή υπολειπόμενη κατά 1,6 μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ28, κατέχοντας την 26η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 28,6 μονάδες είναι: η Φινλανδία (48,8 μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (29,5
μονάδες), η Γαλλία (22,9 μονάδες), η Τσεχία (21,2 μονάδες), και το Βέλγιο (20,4 μονάδες). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,7 μονάδες,
και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,4 μονάδες), η Κύπρος (0,4 μονάδες), η Ελλάδα (0,7 μονάδες), η Μάλτα
(0,8 μονάδες), και η Πορτογαλία (1,0 μονάδα). Ας ση-

μειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (43,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το μέγεθος
του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά 7,2% (ή κατά 253.025 μονάδες) από 3.512.940 μονάδες το 2013, σε 3.259.915 μονάδες το 2016. Την ίδια
περίοδο, το μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,8% (ή κατά 2.510 μονάδες) από 88.220 μονάδες το 2013, σε 90.730 μονάδες
το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού μεγέθους του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις με ζωικό κεφάλαιο, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά
124.450 μονάδες ή κατά -14,3%), και κατά φθίνουσα
σειρά μεταβολής ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 116.690
μονάδες ή κατά -71,1%), η Κροατία (κατά 32.680 μονάδες ή κατά -47,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 27.900
μονάδες ή κατά -6,9%), η Ισπανία (κατά 22.260 μονάδες ή κατά -16,0%), η Ιταλία (κατά 15.730 μονάδες ή
κατά -11,7%), η Πολωνία (8.940 μονάδες ή κατά -2,3%),
και η Ολλανδία (κατά 8.580 μονάδες ή κατά -18.8%).
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Την ίδια περίοδο, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού μεγέθους του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις
με ζωικό κεφάλαιο, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Γερμανία (κατά 80.715 μονάδες ή κατά 22,2%), και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά 22.620 μονάδες ή
κατά 396,8%), η Πορτογαλία (κατά 10.610 μονάδες ή
κατά 17,7%), η Ρουμανία (κατά 6.450 μονάδες ή κατά

2,9%), και η Σλοβενία (κατά 4.450 μονάδες ή κατά
31,9%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις μονάδες LSU (farms with livestock
– livestock units) και μέση αναλογία επί του πλήθους
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο
στην Ελλάδα ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2), τα
έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.83: Συνολικό μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013

Ιονίων
νήσων

Δυτικής
Μακεδονίας

Ηπείρου

Αν.Μακεδονίας
& Θράκης

Κεντρικής
Μακεδονίας

Αττικής

2013

2016

Δυτικής
Ελλάδας

Νοτίου
Αιγαίου

Στερεάς
Ελλάδας

Πελοποννήσου

Βορείου
Αιγαίου

17.939

0,9

13.202

5.471

0,8

5.478

12.627

0,8

12.154

7.175

0,8

6.115

2.355

0,8

1.910

16.536

15.247

954

1.317

7.105

6.456

7.910

Θεσσαλίας

0,6

0,6

0,6

8.013

6.152

0,6

7.145

2.795

0,5

2.375

2.544

0,5

4.031

3.273

0,7%

0,4

2.673

Τιμή ΕΛΛΑΔΑΣ
(2018)

0,7

Κρήτης

2016 (%)

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη μέση αναλογία
του μεγέθους του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό πλήθος
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο
στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Κρήτης (0,9 μονάδες ανά
εκμετάλλευση υπερέχουσα κατά 0,2 μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά
της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και
Νοτίου Αιγαίου (0,8 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπολειπόμενη κατά 0,1 μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,7 μονάδες ανά εκμετάλλευση ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,6 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπολειπόμενη κατά 0,1 μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονία (0,5 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπολειπόμενη κατά 0,2 μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ιονίων νήσων (0,4 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπολειπόμενη κατά 0,3 μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 8 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του μεγέθους του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς
γεωργικές εκμεταλλεύσεις με ζωικό κεφάλαιο, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας (κατά 1.487 μονάδες ή κατά -36,9%), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 2.060 μονάδες ή κατά -14,8%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 993 μονάδες ή
κατά -13,9%), Ιονίων νήσων (κατά 600 μονάδες ή 18,3%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 445 μονάδες ή κατά 18,9%), Αττικής (κατά 363 μονάδες ή κατά -27,6%),
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Θεσσαλίας (κατά 103 μονάδες ή κατά -1,4%), και οριακά
Βορείου Αιγαίου (κατά 7 μονάδες ή κατά -0,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες
της χώρας καταγράφεται μικρή αύξηση του μεγέθους
του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις με ζωικό κεφάλαιο, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Κρήτης (κατά 4.738 εκμεταλλεύσεις ή κατά 35,9%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά 1.289
μονάδες ή κατά 8,5%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά
649 μονάδες ή κατά 10,0%), Πελοποννήσου (κατά 474
μονάδες ή κατά 3,9%), και Ηπείρου (κατά 420 μονάδες
ή κατά 17,7%).
7.3.1.6.2 ΑΜΙΓΩΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μονάδες LSU (farms with livestock
– livestock units) και μέση αναλογία επί του πλήθους
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016, το συνολικό μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου
στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28
είναι 109.249.479 μονάδες, ενώ τη συγκεκριμένη χρονιά
ο δείκτης μέση αναλογία επί του συνολικού πλήθους
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο
(2.665.463 εκμεταλλεύσεις) είναι 41,0 μονάδες ανά εκμετάλλευση.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
στην Ελλάδα είναι 1.773.840 μονάδες, ενώ τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης μέση αναλογία επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με
ζωικό κεφάλαιο (63.263 εκμεταλλεύσεις) είναι 28,0
μονάδες ανά εκμετάλλευση, τιμή υπολειπόμενη κατά

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

13,0 μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 20η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
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Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 181,2 μονάδες είναι: η Δανία (309,3 μονάδες), η Ολλανδία (196,5 μονάδες), το
Βέλγιο (168,3 μονάδες), το Λουξεμβούργο (122,3 μονάδες), και η Γερμανία (109,4 μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 11,2 μονάδες, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (3,2 μονάδες), η
Ουγγαρία (11,7 μονάδες), η Βουλγαρία (12,9 μονάδες), η Μάλτα (13,5 μονάδες), και η Σλοβενία (14,7
μονάδες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (16,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το μέγεθος
του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,9% (ή κατά 3.074.949 μονάδες) από 106.174.530
μονάδες το 2013, σε 109.249.479 μονάδες το 2016. Την
ίδια περίοδο, το μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -3,5% (ή κατά 63.660 μονάδες) από 1.837.500 μονάδες το 2013, σε 1.773.840 μονάδες το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού μεγέθους
του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με ζωικό κεφάλαιο, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά
171.001 μονάδες ή κατά -1,2%), και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά 100.870
μονάδες ή κατά -9,3%), η Ελλάδα (κατά 63.660 μονάδες
ή κατά -3,5%), η Κροατία (κατά 29.150 μονάδες ή κατά
-5,3%), η Ισπανία (κατά 14.730 μονάδες ή κατά -0,1%), η
Ρουμανία (κατά 6.440 μονάδες ή κατά -0,2%), η Εσθονία
(κατά 5.870 μονάδες ή κατά -2,3%), η Εσθονία (κατά
5.360 μονάδες ή κατά -1,4%), και η Μάλτα (κατά 4.990
μονάδες ή κατά -17,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού μεγέθους του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλ-

λεύσεις με ζωικό κεφάλαιο, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 822.250
μονάδες ή κατά 3,1%), και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 569.110 μονάδες ή κατά
3,4%), το Βέλγιο (κατά 371.920 μονάδες ή κατά 13,8%), η
Ιρλανδία (κατά 271.280 μονάδες ή κατά 5,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 277.370 μονάδες ή κατά 2,4%), η
Ολλανδία (κατά 257.990 μονάδες ή κατά 4,2%), η Ουγγαρία (κατά 203.600 μονάδες ή κατά 13,3%), η Πορτογαλία (κατά 171.350 μονάδες ή κατά 9,8%), η Ιταλία (κατά 153.810 μονάδες ή κατά 1,8%), η Βουλγαρία (κατά
102.800 μονάδες ή κατά 12,7%), και η Δανία (κατά
67.670 μονάδες ή κατά 1,8%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μονάδες LSU (farms with livestock
– livestock units) και μέση αναλογία επί του πλήθους
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο
στην Ελλάδα ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2), τα
έτη 2016 και 2013.
Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη μέση αναλογία
του μεγέθους του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό
πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό
κεφάλαιο στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (52,8 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπερέχουσα κατά 24,8 μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (45,0 μονάδες ανά
εκμετάλλευση υπερέχουσα κατά 17,0 μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (32,3 μονάδες ανά
εκμετάλλευση υπερέχουσα κατά 4,3 μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (31,6 μονάδες
ανά εκμετάλλευση υπερέχουσα κατά 3,6 μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (28,3 μονάδες
ανά εκμετάλλευση υπερέχουσα κατά 3,6 μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης (27,2 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπολειπόμενη κατά 0,8 μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώ-
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ρα), Στερεάς Ελλάδας (25,9 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπολειπόμενη οριακά κατά 0,8 μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (25,8 μονάδες
ανά εκμετάλλευση υπολειπόμενη κατά 2,2 μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονία
(23,5 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπολειπόμενη κατά
4,5 μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων
νήσων (23,1 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπολειπόμε-

νη κατά 4,9 μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (19,7 μονάδες ανά εκμετάλλευση
υπολειπόμενη κατά 8,3 μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (19,0 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπολειπόμενη κατά 9,0 μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και Νοτίου Αιγαίου (15,5 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπολειπόμενη κατά 12,4 μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),

Γράφημα 7.85: Συνολικό μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 27 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του μεγέθους του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με ζωικό κεφάλαιο, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια
Ηπείρου (κατά 79.395 μονάδες ή κατά -30,8%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής
Ελλάδας (κατά 62.591 μονάδες ή κατά -22,3%), Θεσσαλίας (κατά 51.834 μονάδες ή κατά -17,5%), Πελοποννήσου (κατά 42.938 μονάδες ή κατά -35,6%), Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (κατά 33.902 μονάδες ή κατά
-17,6%), Βορείου Αιγαίου (κατά 27.770 μονάδες ή κατά -38,4%), Αττικής (κατά 25.853 μονάδες ή κατά -48,0%),
Νοτίου Αιγαίου (κατά 5.662 μονάδες ή κατά -27,4%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 12.843 μονάδες ή κατά -3,8%),

Ιονίων νήσων (κατά 9.431 μονάδες ή κατά -32,1%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 7.652 μονάδες ή κατά -8,7%),
και Στερεάς Ελλάδας (κατά 5.699 μονάδες ή κατά 9,9%).
Την ίδια περίοδο, αύξηση του μεγέθους του ζωικού κεφαλαίου στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
με ζωικό κεφάλαιο καταγράφεται στην περιφέρεια Κρήτης (κατά 7.452 μονάδες ή κατά 3,4%).
7.3.1.6.3 ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις μεικτές εκμεταλλεύσεις μονάδες LSU (mixed farms with livestock – livestock units) και μέση αναλογία επί του πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.
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Γράφημα 7.86: Συνολικό μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις μεικτές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου
στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 είναι 18.854.776
μονάδες, ενώ τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης μέση
αναλογία επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο (1.722.006 εκμεταλλεύσεις) είναι 10,9 μονάδες ανά εκμετάλλευση.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα είναι
236.190 μονάδες, ενώ τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης
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μέση αναλογία επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο (43.716 εκμεταλλεύσεις) είναι 5,4 μονάδες ανά εκμετάλλευση, τιμή
υπολειπόμενη κατά 5,5 μονάδες της αντίστοιχης τιμής
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 133,9 μονάδες είναι: η Ολλανδία
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(175,7 μονάδες), η Τσεχία (134,5 μονάδες), το Βέλγιο
(134,3 μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (116,6 μονάδες),
και η Γερμανία (108,6 μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,3 μονάδες, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (1,3 μονάδες), η Ρουμανία (1,4 μονάδες), η Μάλτα (1,9 μονάδες), η Βουλγαρία (2,8 μονάδες), και η Κροατία (4,1 μονάδες). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(58,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το μέγεθος
του ζωικού κεφαλαίου στις μεικτές εκμεταλλεύσεις
στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -7,5% (ή κατά
1.519.304 μονάδες) από 20.374.080 μονάδες το 2013,
σε 18.854.776 μονάδες το 2016. Την ίδια περίοδο, το
μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 8,9% (ή
κατά 19.250 μονάδες) από 216.940 μονάδες το 2013, σε
236.190 μονάδες το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού μεγέθους του ζωικού κεφαλαίου στις μεικτές εκμεταλλεύσεις με ζωικό κεφάλαιο, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 528.580
μονάδες ή κατά -17,7%), και κατά φθίνουσα σειρά μετα-
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ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

βολής ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 233.730 μονάδες ή
κατά -5,3%), η Ρουμανία (κατά 146.820 μονάδες ή κατά 10,1%), η Γερμανία (κατά 138.634 μονάδες ή κατά 3,8%), το Βέλγιο (κατά 66.880 μονάδες ή κατά -9,2%), η
Δανία (κατά 64.000 μονάδες ή κατά -19,0%), η Κροατία
(κατά 64.440 μονάδες ή κατά -26,0%), η Σλοβακία (κατά 54.670 μονάδες ή κατά -24,2%), η Αυστρία (κατά
44.210 μονάδες ή κατά -14,1%), η Ιταλία (κατά 43.980
μονάδες ή κατά -6,6%), και η Λιθουανία (κατά 32.450
μονάδες ή κατά -13,9%). Την ίδια περίοδο, σε 6 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, καταγράφεται αύξηση του
συνολικού μεγέθους του ζωικού κεφαλαίου στις μεικτές εκμεταλλεύσεις με ζωικό κεφάλαιο, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 19.250 μονάδες ή κατά 8,9%), και κατά
φθίνουσα σειρά μεταβολής ακολουθούν: η Σλοβενία
(κατά 12.940 μονάδες ή κατά 13,4%), η Λετονία (κατά
8.860 μονάδες ή κατά 10,6%), και η Πορτογαλία (κατά
4.540 μονάδες ή κατά 2,1%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις μεικτές εκμεταλλεύσεις μονάδες LSU (mixed farms with livestock –
livestock units) και μέση αναλογία επί του πλήθους
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο
στην Ελλάδα ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2), τα
έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.87: Συνολικό μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου στις μεικτές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη μέση αναλογία
του μεγέθους του ζωικού κεφαλαίου στις μεικτές εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο στις 13
διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται
στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (8,1 μονάδες
ανά εκμετάλλευση υπερέχουσα κατά 27 μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά
της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (7,0 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπερέχουσα κατά
1,6 μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (6,7 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπερέχουσα
κατά 1,3 μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (6,3 μονάδες ανά
εκμετάλλευση υπερέχουσα κατά 0,9 μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (5,9 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπερέχουσα κατά 0,5 μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (5,8

μονάδες ανά εκμετάλλευση υπερέχουσα κατά 0,4 μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (5,1 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπολειπόμενη
κατά 0,3 μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονία (4,6 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπολειπόμενη κατά 0,8 μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (4,0 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπολειπόμενη κατά 1,4 μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (3,5 μονάδες ανά
εκμετάλλευση υπερέχουσα οριακά κατά 1,9 μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (3,5 μονάδες
ανά εκμετάλλευση υπολειπόμενη κατά 1,9 μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (2,7 μονάδες ανά εκμετάλλευση υπολειπόμενη κατά 2,7 μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (2,3
μονάδες ανά εκμετάλλευση υπολειπόμενη κατά 3,1
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 7 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του μεγέθους του ζωικού κεφαλαίου στις μεικτές
εκμεταλλεύσεις με ζωικό κεφάλαιο, με την υψηλότερη
να καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας (κατά
4.838 μονάδες ή κατά -21,6%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (κατά
1.542 μονάδες ή κατά -12,9%), Αττικής (κατά 1.026
μονάδες ή κατά -43,9%), Ιονίων νήσων (κατά 988 μονάδες ή κατά -9,9%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 696 μονάδες ή κατά -4,2%), Στερεάς Ελλάδας
(κατά 323 μονάδες ή κατά -2,5%), και Δυτικής Μακεδονίας (κατά 142 μονάδες ή κατά -2,5%).
Την ίδια περίοδο, σε 6 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μικρή αύξηση του μεγέθους του ζωικού κεφαλαίου στις μεικτές εκμεταλλεύσεις με ζωικό κεφάλαιο, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Κρήτης (κατά 12.985 εκμεταλλεύσεις ή κατά 42,4%), και κατά φθίνουσα σειρά
ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά

9.618 μονάδες ή κατά 23,1%), Πελοποννήσου (κατά
2.492 μονάδες ή κατά 12,2%), Βορείου Αιγαίου (κατά
2.107 μονάδες ή κατά 14,4%), Νοτίου Αιγαίου (κατά
827 μονάδες ή κατά 7,8%), και Κεντρικής Μακεδονίας
(κατά 776μονάδες ή κατά 3,9%).
7.3.1.7 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 50% ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Στη συγκεκριμένη ενότητα αποτυπώνονται οι πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις που η παραγωγή τους
καλύπτει κατά κύριο λόγο τις ανάγκες διατροφής του
νοικοκυριού του παραγωγού.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το
50% της παραγωγής τους (farms whose household consumes more than 50% of the final production - number)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία
τους επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016.
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Γράφημα 7.88: Συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής τους στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής στα 17
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 4.272.640 εκμεταλλεύσεις,
που αντιστοιχεί στο 40,8% του συνολικού πλήθους των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων (10.467.220 εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού
καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής στην
Ελλάδα (109.580 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο
16,0% του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα (684.920 εκμεταλλεύσεις), τιμή
υπολειπόμενη κατά 24,8 μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 14η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 64,2% είναι: η Ρουμανία
(86,4%), η Σλοβακία(61,4%), η Ουγγαρία(59,8%), η
Σλοβενία (57,5%), και η Κύπρος (55,9%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
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δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 11,0%, και συγκεκριμένα: η Γαλλία (1,5%), η Ισπανία (3,5%), η Τσεχία
(15,5%), η Ελλάδα (16,0%), και η Πολωνία (18,4%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του
παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -10,4% (ή
κατά 493.360 εκμεταλλεύσεις) από 4.766.000 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 4.272.640 εκμεταλλεύσεις το
2016. Την ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα
καταγράφει μείωση κατά -14,4% (ή κατά 18.460 εκμεταλλεύσεις) από 128.040 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε
109.580 εκμεταλλεύσεις το 2016. Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 12 από τα 17 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση
του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει
πάνω από το 50% της παραγωγής, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 279.320 εκμεταλλεύσεις ή κατά -51,9%) και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 58.410 εκμεταλλεύσεις ή κατά 116,9%), η Ισπανία (κατά 29.350 εκμεταλλεύσεις ή κατά 721,1%), η Σλοβακία (κατά 3.680 εκμεταλλεύσεις ή κατά -30,4%), και οριακά η Κύπρος (κατά
120 εκμεταλλεύσεις ή κατά 0,6%).

222.150 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,0%), η Ουγγαρία (κατά 59.300 εκμεταλλεύσεις ή -18,7%), η Λιθουανία (κατά
29.240εκμεταλλεύσεις ή κατά -30,2%), η Λετονία (κατά
28.540 εκμεταλλεύσεις ή κατά -51,2%), η Ελλάδα (κατά
18.460 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,0%), η Κροατία (κατά
11.410 εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,0%), και η Γαλλία (κατά 4.050 εκμεταλλεύσεις ή κατά -36,5%).
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τα 17 κράτη-μέλη της ΕΕ28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 157.230 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 118,5%), και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που το
νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από
το 50% της παραγωγής τους (farms whose household
consumes more than 50% of the final production - number) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας,
και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού
πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.89: Τιμή του δείκτη πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής τουε και
αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ιονίων νήσων
(37,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 21,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (24,4% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 18,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (33,9%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 17,9
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (23,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 7,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κρήτης (23,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 7,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (22,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 6,7 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (18,5%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου
(17,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 1,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (14,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (6,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 9,8 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας &

Θράκης (4,6% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 11,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (3,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 12,8 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κεντρικής Μακεδονίας
(3,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 13,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 10 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά
6.025 εκμεταλλεύσεις ή κατά -28,6%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (κατά 4.171
εκμεταλλεύσεις ή κατά -38,4%), Πελοποννήσου (κατά
3.669 εκμεταλλεύσεις ή κατά -22,2%), Στερεάς Ελλάδας
(κατά 1.869 εκμετ/σεις ή κατά -10,9%), Κρήτης (κατά
1.460 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,6%), Βορείου Αιγαίου
(κατά 1.091 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,9%). Ιονίων νήσων (κατά 907 εκμετ/σεις ή κατά -8,0%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 431 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,1%),
Ηπείρου (κατά 212 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,9%), και
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 208 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,9%).
Την ίδια περίοδο, σε 3 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες
της χώρας καταγράφεται μικρή αύξηση του πλήθους των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του
παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην πε-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

ριφέρεια Θεσσαλίας (κατά 1.281 εκμεταλλεύσεις ή κατά
52,1%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (κατά 290 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 4,3%), και οριακά Δυτικής Μακεδονίας (κατά 7
εκμεταλλεύσεις ή κατά 0,9%).

ber) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016, το συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών
εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού
καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής στα
17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 2.007.558 εκμεταλλεύσεις, που αντιστοιχεί στο 33,1% του συνολικού
πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
(6.064.751 εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ
τη συγκεκριμένη χρονιά.

7.3.1.7.1 ΑΜΙΓΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων που
το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω
από το 50% της παραγωγής (farms whose household
consumes more than 50% of the final production - num-
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Γράφημα 7.90: Συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016
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Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του
παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής στην Ελλάδα (101.110 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 17,5% του συνολικού πλήθους των αμιγώς
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα (577.669 εκμεταλλεύσεις), τιμή υπολειπόμενη κατά 15,6 μονάδες
της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 13η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 17 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 61,3% είναι: η Ρουμανία
(81,9%), η Σλοβενία (66,0%), η Κύπρος (57,1%), η
Σλοβακία (52,8%), και η Λετονία (48,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 9,1%, και
συγκεκριμένα: η Γαλλία (1,3%), η Ισπανία (2,4%), η
Τσεχία (9,1%), η Πολωνία (15,3%), και η Ελλάδα
(17,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το
50% της παραγωγής στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση
κατά -1,5% (ή κατά 29.930 εκμεταλλεύσεις) από
2.037.488 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 2.007.558 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -14,5% (ή
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κατά 17.129 εκμεταλλεύσεις) από 128.040 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 109.580 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 11 από τα 17 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό
του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της
παραγωγής, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 167.243 εκμεταλλεύσεις ή κατά -53,7%) και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 17.129 εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,5%), η Λετονία (κατά 16.937 εκμεταλλεύσεις ή κατά -50,4%), η Ουγγαρία (κατά 15.401
εκμεταλλεύσεις ή -15,4%), η Κροατία (κατά 15.517 εκμεταλλεύσεις ή κατά -34,0%), η Λιθουανία (κατά
12.166 εκμεταλλεύσεις ή κατά -28,6%), η Γαλλία (κατά
2.231 εκμεταλλεύσεις ή κατά -41,7%), και η Κύπρος
(κατά 787 εκμεταλλεύσεις ή κατά -4,6%).
Την ίδια περίοδο, σε 6 από τα 17 κράτη-μέλη της ΕΕ28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των αμιγώς
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του
παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 163.405 εκμεταλλεύσεις ή κατά 138,4%), και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 36.160 εκμεταλλεύσεις ή κατά 121,8%), η Ρουμανία (κατά 17.127
εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,5%), η Ισπανία (κατά 15.076
εκμεταλλεύσεις ή κατά 489,8%), η Σλοβακία (κατά
3.519 εκμεταλλεύσεις ή κατά 96,7%), και οριακά η Εσθονία (κατά 68 εκμεταλλεύσεις ή κατά 96,7%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

hold consumes more than 50% of the final production number) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής (farms whose house-

Γράφημα 7.91: Τιμή του δείκτη πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016
και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό
του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της
παραγωγής ως προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (44,2% των εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 26,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Ιονίων νήσων (38,7% των
εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 21,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (34,8% των εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 17,3 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (27,7%
των εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 10,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (25,1%
των εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 7,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας
(24,2% των εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 6,7 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου
(22,3% των εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 4,8 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (21,2% των εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 3,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (14,8% των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά
2,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (7,0% των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά
10,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (4,9% των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 12,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (3,7% των
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 13,8 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κεντρικής Μακεδονίας (3,2% των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά
14,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 11 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται

μείωση του πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 6.155 εκμεταλλεύσεις ή κατά -32,6%), και κατά
φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής
(κατά 4.221 εκμεταλλεύσεις ή κατά -39,4%), Πελοποννήσου (κατά 3.314 εκμεταλλεύσεις ή κατά -21,0%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 1.588 εκμετ/σεις ή κατά -10,1%),
Κρήτης (κατά 1.467 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,1%), Βορείου Αιγαίου (κατά 812 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,3%).
Ιονίων νήσων (κατά 790 εκμετ/σεις ή κατά -7,4%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 360 εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,5%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 309
εκμετ/σεις ή κατά -10,0%), Ηπείρου (κατά 96 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,3%), και οριακά Δυτικής Μακεδονίας
(κατά 7 εκμεταλλεύσεις ή κατά 0,9%).
Την ίδια περίοδο, σε 2 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μικρή αύξηση του πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων που το
νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από
το 50% της παραγωγής, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας (κατά 1.599 εκμεταλλεύσεις ή κατά 86,1%), και ακολουθεί η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (κατά 409 εκμεταλλεύσεις ή κατά
6,6%).
7.3.1.7.2 ΑΜΙΓΩΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που
το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από
το 50% της παραγωγής (farms whose household consumes more than 50% of the final production - number)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία
τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016.
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Γράφημα 7.92: Συνολικό πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016
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Το 2016, το συνολικό πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής στα 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 1.161.939 εκμεταλλεύσεις, που αντιστοιχεί στο 43,6% του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (2.665.463 εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτημέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Tην ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του
παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής στην Ελλάδα (1.777 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 2,8% του συνολικού πλήθους των αμιγώς
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα (63.263
εκμεταλλεύσεις), τιμή υπολειπόμενη κατά 40,8 μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την
16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 17 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 68,4% είναι: η Ρουμανία
(89,4%), η Ουγγαρία (88,3%), η Σλοβακία (66,3%), η
Μάλτα (53,1%), και η Κύπρος (45,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 6,3%, και συγκεκριμένα: η Γαλλία (1,8%), η Ελλάδα (2,8%), η Ισπανία (5,4%), η Πολωνία (16,2%), και η Τσεχία (19,9%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,9 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που το
νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από
το 50% της παραγωγής στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -18,4% (ή κατά 261.362 εκμεταλλεύσεις) από
1.423.301 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 1.161.939 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -21,3% (ή
κατά 481 εκμεταλλεύσεις) από 2.258 εκμεταλλεύσεις
το 2013, σε 1.777 εκμεταλλεύσεις το 2016.
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Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 12 από τα 17 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των αμιγώς
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό
του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της
παραγωγής, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 159.918 εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,9%), και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 41.304 εκμεταλλεύσεις ή κατά -57,2%), η Ουγγαρία (κατά 23.960 εκμεταλλεύσεις ή -15,5%), η Λετονία (κατά 5.187 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -43,3%), η Λιθουανία (κατά 4.970 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -25,2%), η Ιταλία (κατά 3.460 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -37,7%), η Σλοβενία (κατά 2.897 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -20,5%), η Γαλλία (κατά 1.083 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -25,9%), η Εσθονία (κατά 795 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -42,3%), η Ελλάδα (κατά 481 εκμεταλλεύσεις ή κατά -21,3%), η Τσεχία (κατά 290 εκμεταλλεύσεις ή κατά
-13,2%), και η Μάλτα (κατά 260 εκμεταλλεύσεις ή κατά -21,8%).
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τα 17 κράτη-μέλη της ΕΕ28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των αμιγώς
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό
του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της
παραγωγής, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 7.292 εκμεταλλεύσεις ή κατά 1399,6%), και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 6.608 εκμεταλλεύσεις ή κατά 123,1%), η Κύπρος (κατά 845 εκμεταλλεύσεις ή κατά 118,5%), η Κροατία (κατά 704 εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,0%), και η Σλοβακία (κατά 549
εκμεταλλεύσεις ή κατά 12,7%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής (farms whose
household consumes more than 50% of the final production - number) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2)
της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.
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Γράφημα 7.93: Τιμή του δείκτη πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της
παραγωγής και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα
έτη 2016 και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το
50% της παραγωγής ως προς το συνολικό πλήθος των
αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις 11 από
1
τις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας , για τις
οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται
στην περιφέρεια Ηπείρου (7,5% των εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 4,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του
δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ιονίων νήσων
(6,3% των εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 3,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς
Ελλάδας (5,5% των εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (4,1% των εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Νοτίου Αιγαίου (3,8% των εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 1,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(2,6% των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Ελλάδας (1,9% των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Θεσσαλίας 1,8% των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κρήτης (1,6% των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Μακεδονίας (0,4% των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Βορείου Αιγαίου (0,4% των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,49 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 6 από τις 11
διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που
το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω
από το 50% της παραγωγής, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας (κατά 188 εκμεταλλεύσεις ή κατά -57,1%), και κατά φθίνουσα σειρά α1

Δεν διατίθενται μη-μηδενικά στοιχεία για τις διοικητικές περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας το 2016

κολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (κατά 149 εκμεταλλεύσεις ή κατά -62,2%), Βορείου Αιγαίου (κατά 109 εκμεταλλεύσεις ή κατά -91,6%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 78
εκμεταλλεύσεις ή κατά -26,7%), και οριακά Στερεάς Ελλάδας (κατά 63 εκμετ/σεις ή κατά -18,8%), και Δυτικής
Μακεδονίας (κατά 36 εκμεταλλεύσεις ή κατά -73,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τις 11 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά
στοιχεία, καταγράφεται μικρή αύξηση του πλήθους
των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που το
νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από
το 50% της παραγωγής, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 113 εκμεταλλεύσεις ή κατά 275,7%), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες:
Ηπείρου (κατά 94 εκμεταλλεύσεις ή κατά 18,4%), Ιονίων νήσων (κατά 44 εκμεταλλεύσεις ή κατά 443,7%),
Νοτίου Αιγαίου (κατά 11 εκμεταλλεύσεις ή κατά
11,7%), και Πελοποννήσου (κατά 4 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 3,2%).
7.3.1.7.3 ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το
50% της παραγωγής (farms whose household consumes
more than 50% of the final production - number) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους
επί του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016, το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής στα 17 από
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία, είναι 1.103.143 εκμεταλλεύσεις, που
αντιστοιχεί στο 63,5% του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων (1.737.006 εκμεταλλεύσεις)
στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού
καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής στην
Ελλάδα (6.693 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 15,2%
του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων
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ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 17 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.

στη χώρα (43.988 εκμεταλλεύσεις), τιμή υπολειπόμενη κατά 48,3 μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή

Γράφημα 7.94: Συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016
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και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 70.772 εκμεταλλεύσεις ή κατά -45,7%), η
Ουγγαρία (κατά 19.938 εκμεταλλεύσεις ή -32,1%), η Λιθουανία (κατά 12.104 εκμεταλλεύσεις ή κατά -35,1%), η
Λετονία (κατά 6.415 εκμεταλλεύσεις ή κατά -63,6%), η
Ιταλία (κατά 2.714 εκμεταλλεύσεις ή κατά -50,1%), και η
Ελλάδα (κατά 850 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,3%), και η
Γαλλία (κατά 7,6 εκμεταλλεύσεις ή κατά -47,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τα 17 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πορτογαλία (κατά 15.642 εκμεταλλεύσεις ή κατά 104,9%), και
κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία
(κατά 6.981 εκμεταλλεύσεις ή κατά 1482,2%), η Κροατία
(κατά 3.043 εκμεταλλεύσεις ή κατά 11,2%), η Σλοβενία
(κατά 713 εκμεταλλεύσεις ή κατά 7,7%), και οριακά η
Κύπρος (κατά 62 εκμεταλλεύσεις ή κατά 4,0%).

Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 72,8% είναι: η Ρουμανία
(90,1%), η Σλοβακία (78,5%), η Κροατία (69,4%), η Σλοβενία (63,4%), και η Πορτογαλία (62,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 14,0%, και συγκεκριμένα: η Γαλλία (1,8%), η Ιταλία (9,5%), η Ελλάδα
(15,2%), η Ισπανία (21,1%), και η Μάλτα (22,2%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των μεικτών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του
παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -15,5% (ή
κατά 202.067 εκμεταλλεύσεις) από 1.305.210 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 1.103.143 εκμεταλλεύσεις το
2016. Την ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα
καταγράφει μείωση κατά -11,3% (ή κατά 850 εκμεταλλεύσεις) από 7.543 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 6.693
εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 12 από τα 17 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των μεικτών
εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού
καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη
Ρουμανία (κατά 79.359 εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,5%),

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το
50% της παραγωγής (farms whose household consumes
more than 50% of the final production - number) στις 13
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους
των μεικτών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη
2016 και 2013.

Γράφημα 7.95: Τιμή του δείκτη πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής και
αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεν διατίθενται σχετικά
στοιχεία για το 2013

Κεφάλαιο 7ο

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 8 από τις 12
διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατί2
θενται σχετικά στοιχεία και για τα δύο έτη , καταγράφεται μείωση του πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων
που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου (κατά
352 εκμεταλλεύσεις ή κατά -59,2%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 220 εκμεταλλεύσεις ή κατά -20,8%), Ηπείρου (κατά
205 εκμεταλλεύσεις ή κατά -26,6%), Βορείου Αιγαίου
(κατά 169 εκμεταλλεύσεις ή κατά -33,1%), Ιονίων νήσων
(κατά 162 εκμεταλλεύσεις ή κατά -25,9%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 130 εκμεταλλεύσεις ή κατά -28,6%), Θεσσαλίας (κατά 129 εκμεταλλεύσεις ή κατά -47,8%), και οριακά Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 11 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -15,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τις 12 διοικητικές περιφέρειες
της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία και

για τα δύο έτη, καταγράφεται αύξηση του πλήθους των
μεικτών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 209 εκμεταλλεύσεις ή κατά 11,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (κατά 15,4 εκμεταλλεύσεις ή κατά
14,0%), και οριακά Αττικής (κατά 58 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 41,2%), και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(κατά 3,9 εκμεταλλεύσεις ή κατά 76,9%).

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων που το νοικοκυριό του παραγωγού καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής ως προς το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας,
καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (34,4% των εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 19,2 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά
της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ιονίων νήσων (31,4% των εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 16,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (22,5% των εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 7,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Ελλάδας (20,9% των εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 5,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (20,2% των εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 5,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (19,2% των εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 4,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (12,1% των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 3,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (11,4% των
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 3,8 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (7,1%
των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 8,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (4,6%
των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 10,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (3,9% των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 11,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (3,5% των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 11,7 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κεντρικής Μακεδονίας
(3,4% των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 12,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

7.3.1.8 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Η νομική προσωπικότητα μιας γεωργικής εκμετάλλευσης εξαρτάται από την ιδιότητα του κατόχου. Η
νομική και οικονομική ευθύνη της εκμετάλλευσης ορίζεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες των
κρατών μελών της ΕΕ.
Ο συγκεκριμένος δείκτης διακρίνει τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς τη νομική μορφή (legal form) στις
ακόλουθες 4 κατηγορίες:
 εκμεταλλεύσεις με κάτοχο φυσικό πρόσωπο (natural person),
 εκμεταλλεύσεις με κάτοχο νομικό πρόσωπο (legal
person),
 εκμεταλλεύσεις ομάδας φυσικών προσώπων (group
holding), και
 μονάδες κοινής γης (common land units). Ως κοινή γη
ορίζεται η χρησιμοποιούμενη από μια γεωργική εκμετάλλευση γεωργική έκταση, που δεν ανήκει απευθείας
σε αυτήν, δηλαδή στην οποία ισχύουν κοινά δικαιώματα τρίτων. Σε γενικές γραμμές, αναφέρεται στην κοινή
χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (UAA) που ανήκει σε δημόσια αρχή (δημόσιο, δήμος, ενορία κ.λπ.) και
για την οποία ένα άλλο πρόσωπο δικαιούται να ασκεί
κοινά δικαιώματα τα οποία εν γένει είναι από κοινού
ασκήσιμα με τρίτους. Διευκρινίζεται, ότι η κοινή γη που
αξιοποιείται από μια γεωργική εκμετάλλευση παρότι
δεν εξατομικεύεται, συνυπολογίζεται στη συνολική
χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (UAA).
7.3.1.8.1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται το συνολικό
πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα (natural persons) και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016 το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα στην ΕΕ-28 είναι
10.078.150 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί
στο 96,3% του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 (10.467.220 εκμεταλλεύσεις) τη
συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά
πρόσωπα στην Ελλάδα (684.230 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 99,9% του συνολικού πλήθους των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα (684.920 εκμεταλλεύσεις),
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νομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

τιμή υπερέχουσα κατά 3,6 μονάδες της αντίστοιχης τιμής
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατα-

Γράφημα 7.96: Συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 99,7% είναι: η Ελλάδα (99,9%), η
Πολωνία (99,7%), η Σλοβενία (99,7%), η Ιρλανδία
(99,7%), και η Λιθουανία (99,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 80,8%, και συγκεκριμένα: η Γαλλία (64,9%), η Εσθονία (79,8%), το Βέλγιο
(84,2%), η Σλοβακία (87,4%), και η Φινλανδία (87,5%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
οριακή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη μικρών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν
σε φυσικά πρόσωπα στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή μείωση κατά -3,7% (ή κατά 389.030 εκμεταλλεύσεις) από
10.467.180 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 10.078.150 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη
στην Ελλάδα καταγράφει αντίστοιχη μείωση κατά -3,5%
(ή κατά 24.460 εκμεταλλεύσεις) από 708.690 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 684.230 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 205.850 εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,7%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 61.250 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,7%), η Βουλγαρία (κατά 53.810 εκμεταλ-

λεύσεις ή κατά -21,7%), η Ελλάδα (κατά 24.460 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,5%), η Κροατία (κατά 24.120 εκμεταλλεύσεις ή κατά -15,6%), η Ισπανία (κατά 33.760 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,5%), η Λιθουανία (κατά 21.700 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,7%), η Γαλλία (κατά 19.300 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,1%), η Πολωνία (κατά 18.780 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,3%), η Ολλανδία (κατά 11.610
εκμεταλλεύσεις ή κατά -18,4%), η Γερμανία (κατά 11.460
εκμεταλλεύσεις ή κατά -4,5%), η Λετονία (κατά 11.380
εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,8%), και η Αυστρία (κατά
9.480 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά
πρόσωπα, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 133.530 εκμεταλλεύσεις ή κατά 4,1%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2.260 εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,3%), η Σλοβακία (κατά 1.640 εκμεταλλεύσεις ή κατά 7,9%), και οριακά η Τσεχία (κατά 50
εκμεταλλεύσεις ή κατά 0,2%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται το συνολικό
πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν
σε φυσικά πρόσωπα (natural persons) και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2016.

Γράφημα 7.97: Συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό
πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2016
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας, καταγράφεται στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων νήσων, Κρήτης, και Βορείου Αιγαίου
(100,0% των εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα οριακά κατά
0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν
οι περιφέρειες: Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας,
Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, και Νοτίου Αιγαίου (99,9% των εκμεταλλεύσεων τιμή ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ηπείρου και Κεντρικής Μακεδονίας (99,8% των
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής
(99,7% των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση
του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια
Αττικής (κατά 6.434 εκμεταλλεύσεις ή κατά -24,6%),

Κεφάλαιο 7ο
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και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες:
Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 3.948 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -3,9%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 2.649 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,2%), Θεσσαλίας (κατά 1.990 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,2%), Κρήτης (κατά 1.821 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,0%), Βορείου Αιγαίου (κατά 1.350
εκμεταλλεύσεις ή κατά -4,6%), Πελοποννήσου (κατά
1.346 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,5%), Ηπείρου (κατά
1.016 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,3%), Στερεάς Ελλάδας
(κατά 752 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,1%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 673 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,8%), Νοτίου
Αιγαίου (κατά 609 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,9%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 333 εκμεταλλεύσεις ή κατά -0,6%),και Ιονίων νήσων (κατά 299 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,1%).
ΑΜΙΓΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται το συνολικό
πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα (natural persons) και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2016.

Γράφημα 7.98: Συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016 το συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα στην
ΕΕ-28 είναι 5.836.388 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά
αντιστοιχεί στο 55,8% του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 (10.467.220 εκμεταλλεύσεις) τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα (577.281
εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 84,3% του συνολικού
πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα
(684.920 εκμεταλλεύσεις), τιμή υπερέχουσα κατά 28,5
μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την
2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 81,0% είναι: η Ιταλία (86,6%), η
Ελλάδα (84,3%), η Κύπρος (81,1%), η Ισπανία (76,5%), και
η Μάλτα (76,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 24,7%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (9,3%),
το Λουξεμβούργο (22,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (29,2%),

το Βέλγιο (29,3%), και η Ολλανδία (32,8%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων που
ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα στην ΕΕ-28, καταγράφει
μικρή αύξηση κατά 2,4% (ή κατά 137.965 εκμεταλλεύσεις) από 5.698.423 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε
5.836.388 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο, η
τιμή του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει ισότιμη μείωση
κατά -2,4% (ή κατά 14.044 εκμεταλλεύσεις) από 591.325
εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 577.281 εκμεταλλεύσεις το
2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 21 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους
των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε
φυσικά πρόσωπα, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στην Κροατία (κατά 19.389 εκμεταλλεύσεις ή κατά -23,3%), και κατά φθίνουσα σειρά της με-
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ή κατά 16,7%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής
ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 81.297 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 9,5%), η Ρουμανία (κατά 32.472 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 2,3%), η Σλοβακία (κατά 3.338 εκμεταλλεύσεις ή κατά 39,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2.435 εκμεταλλεύσεις ή κατά 4,7%), η Γερμανία (κατά 685 εκμεταλλεύσεις ή κατά 0,7%), και η Μάλτα (κατά 360 εκμεταλλεύσεις
ή κατά 5,4%).

ταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 17.246 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,3%), η Ουγγαρία (κατά 16.562 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,4%), η Βουλγαρία (κατά 15.266 εκμεταλλεύσεις ή κατά -16,0%), η Ελλάδα (κατά 14.044 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,4%), η Λιθουανία (κατά 10.136 εκμετ/σεις ή -12,2%), η Λετονία (κατά 8.464 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -20,0%), η Γαλλία (κατά 7.298 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -4,3%), η Πορτογαλία (κατά 5.923 εκμετ/σεις ή κατά
-4,3%), και η Ολλανδία (κατά 2.726 εκμετ/σεις ς ή κατά 13,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 141.934 εκμεταλλεύσεις

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται το συνολικό
πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων που
ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα (natural persons) και η
ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2016.

Γράφημα 7.99: Συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2016
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος αμιγώς
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά
πρόσωπα ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (94,1% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 9,8 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (92,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 8,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (91,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 7,4 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(89,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 5,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (87,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 2,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κρήτης (86,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(83,6% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Θεσσαλίας (82,1% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Βορείου Αιγαίου (81,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (77,7% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 6,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας
(73,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 5,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
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Νοτίου Αιγαίου (72,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 11,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ηπείρου (62,6% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 21,7 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 9 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών
εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα,
με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική
περιφέρεια Αττικής (κατά 6.094 εκμεταλλεύσεις ή κατά
-24,7%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά 3.545 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -5,6%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 2.865 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,2%), Κρήτης (κατά 1.309 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,7%). Βορείου Αιγαίου (κατά 926
εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,5%), Νοτίου Αιγαίου (κατά
371 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,4%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 370 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,0%), Πελοποννήσου (κατά 244 εκμεταλλεύσεις ή κατά -0,3%), και οριακά
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 94 εκμεταλλεύσεις ή κατά -0,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού
πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων που
ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Ηπείρου
(κατά 572 εκμεταλλεύσεις ή κατά 3,2%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας
(κατά 468 εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,0%), Ιονίων νήσων

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016 το συνολικό πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα στην ΕΕ-28 είναι 2.538.456 εκμεταλλεύσεις, που
αθροιστικά αντιστοιχεί στο 24,3% του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28
(10.467.220 εκμεταλλεύσεις) τη συγκεκριμένη χρονιά.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται το συνολικό
πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα (natural persons)
και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

(κατά 394 εκμεταλλεύσεις ή κατά 7,4%), και Στερεάς
Ελλάδας (κατά 341 εκμεταλλεύσεις ή κατά 0,6%).
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Γράφημα 7.100: Συνολικό πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το
συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα (62.981 εκμεταλλεύσεις)
αντιστοιχεί στο 9,2% του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα (684.920 εκμεταλλεύσεις), τιμή υπολειπόμενη κατά 15,1 μονάδες
της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 64,8% είναι: η Ιρλανδία
(88,5%), το Λουξεμβούργο (64,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (62,2%), η Ολλανδία (56,3%), και η Αυστρία
(52,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 10,9%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (9,2%),
η Ελλάδα (9,2%), η Ιταλία (9,5%), η Ισπανία (13,2%),
και η Πολωνία (13,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα στην ΕΕ-28,
καταγράφει μείωση κατά -9,1% (ή κατά 255.362 εκμεταλλεύσεις) από 2.793.818 εκμεταλλεύσεις το 2013,
σε 2.538.456 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -11,1% (ή κατά 7.842 εκμεταλλεύσεις) από
70.823 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 62.981 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που
ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, με την υψηλότερη από-

λυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά
153.159 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,0%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ουγγαρία
(κατά 23.303 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,8%), η Πολωνία (κατά 11.904 εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,9%), η Ολλανδία (κατά 8.544 εκμεταλλεύσεις ή κατά -21,4%), η
Ελλάδα (κατά 7.842 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,1%), η
Γερμανία (κατά 7.509 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,1%), η
Γαλλία (κατά 7.234 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,2%), η
Βουλγαρία (κατά 7.043 εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,2%), η
Αυστρία (κατά 6,578 εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,9%), η Ιταλία (κατά 4.650 εκμεταλλεύσεις ή κατά -4,1%), η Σλοβενία (κατά 3.703 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,7%), η Κροατία (κατά 3.291 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,4%), η Σουηδία (κατά 3.262 εκμεταλλεύσεις ή κατά -10,4%), η Φινλανδία (κατά 2.650 εκμεταλλεύσεις ή κατά -17,6%), και η
Εσθονία (κατά 2.353 εκμεταλλεύσεις ή κατά -41,8%).
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν
σε φυσικά πρόσωπα, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πορτογαλία (κατά 2.752
εκμεταλλεύσεις ή κατά 5,8%), και κατά φθίνουσα σειρά
της μεταβολής ακολουθούν: η Κύπρος (κατά 998 εκμεταλλεύσεις ή κατά 44,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
265 εκμεταλλεύσεις ή κατά 0,2%), η Τσεχία (κατά 195
εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,3%), και οριακά η Λιθουανία
(κατά 19 εκμεταλλεύσεις ή κατά 0,05%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται το συνολικό
πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα (natural persons)
και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό
πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2016.
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Γράφημα 7.101: Συνολικό πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το
συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2016
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος αμιγώς
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε
φυσικά πρόσωπα ως προς το συνολικό πλήθος των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ηπείρου (27,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 18,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας
(14,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 5,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (13,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 4,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (13,1% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 11,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(12,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 3,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (11,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου
(8,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (7,4% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (7,4% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(6,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 2,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (3,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 5,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (3,1% των γεωργικών εκ-

μεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 6,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (2,6% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 6,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), και στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική
περιφέρεια Ηπείρου (κατά 1.143 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,4%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι
περιφέρειες: Κρήτης (κατά 1.117 εκμεταλλεύσεις ή κατά -16,7%), Θεσσαλίας (κατά 1.111 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -12,6%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 753 εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,5%), Πελοποννήσου (κατά 729 εκμεταλλεύσεις ή κατά -19,6%), Δυτικής Ελλάδας (κατά
679 εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,8%), Βορείου Αιγαίου
(κατά 514 εκμεταλλεύσεις ή κατά -18,0%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 489 εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,0%), Νοτίου
Αιγαίου (κατά 313 εκμεταλλεύσεις ή κατά -10,5%), Αττικής (κατά 224 εκμεταλλεύσεις ή κατά -30,0%), Ιονίων
νήσων (κατά 205 εκμεταλλεύσεις ή κατά -19,1%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 189 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,1%), και οριακά Δυτικής Μακεδονίας (κατά 94 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,7%).
ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται το συνολικό
πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε
φυσικά πρόσωπα (natural persons) και η ποσοστιαία
αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2016.
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Γράφημα 7.102: Συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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κατά 2.575 εκμεταλλεύσεις) από 46.543 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 43.968 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους
των μεικτών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά
πρόσωπα, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 88.804 εκμεταλλεύσεις ή κατά -24,3%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 85.163 εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,2%), η Βουλγαρία (κατά 31.501 εκμεταλλεύσεις ή κατά -41,3%), η Ουγγαρία (κατά 21.385 εκμεταλλεύσεις ή κατά -23,6%), η Λιθουανία (κατά 11.582
εκμεταλλεύσεις ή κατά -23,9%), η Γαλλία (κατά 4.787 εκμεταλλεύσεις ή κατά -15,8%), η Γερμανία (κατά 4.637
εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,3%), η Ισπανία (κατά 4.248
εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,4%), η Πορτογαλία (κατά
4.019 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,7%), η Ιταλία (κατά
3.754 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,8%), η Λετονία (κατά
2.807 εκμεταλλεύσεις ή κατά -17,8%), η Ελλάδα (κατά
2.575 εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,5%), η Αυστρία (κατά
1.643 εκμεταλλεύσεις ή κατά -15,6%), η Κροατία (κατά
1.439 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,2%), η Σλοβακία (κατά
1.259 εκμεταλλεύσεις ή κατά -22,3%), και η Εσθονία (κατά 1.153 εκμεταλλεύσεις ή κατά -43,4%). Την ίδια περίοδο, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
μεικτών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά
πρόσωπα, στη Σλοβενία (κατά 1.185 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 8,17%), και στην Κύπρο (κατά 414 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 17,4%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται το συνολικό
πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε
φυσικά πρόσωπα (natural persons) και η ποσοστιαία
αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της Ελλάδας το 2016.

Κεφάλαιο 7ο

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν
σε φυσικά πρόσωπα στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση
κατά -13,8% (ή κατά 271.636 εκμεταλλεύσεις) από
1.974.940 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 1.703.304 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -5,5% (ή

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2016 το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα στην ΕΕ28 είναι 1.703.304 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά
αντιστοιχεί στο 16,3% του συνολικού πλήθους των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 (10.467.220
εκμεταλλεύσεις) τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια
χρονιά, το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα
(43.968 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 6,4% του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στην Ελλάδα (684.920 εκμεταλλεύσεις), τιμή υπολειπόμενη κατά 9,9 μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ28, κατέχοντας την 19η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 25,8% είναι: η Κροατία
(32,2%), η Ρουμανία (27,7%), η Λιθουανία (24,5%), η
Σλοβενία (22,5%), και η Βουλγαρία (22,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,8%,
και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (1,8%), η Ιταλία (2,4%),
η Φινλανδία (2,9%), η Ισπανία (3,5%), και η Ολλανδία
(3,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,1φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Γράφημα 7.103: Συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό
πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2016
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος μεικτών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (14,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 7,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (12,5%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 6,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου

(10,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 3,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Βορείου Αιγαίου (9,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 3,5 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (7,4% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 1,0
ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(7,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (5,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής
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του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (5,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(5,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (5,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου
(3,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 2,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Αττικής (2,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 3,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Κεντρικής Μακεδονίας (2,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 3,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 9 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, με
την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Θεσσαλίας (κατά 1.415 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -31,7%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν
οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 702 εκμεταλλεύσεις ή κατά -15,9%), Ιονίων νήσων (κατά 536 εκμεταλλεύσεις ή κατά -26,7%), Πελοποννήσου (κατά 534
εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,5%), Κεντρικής Μακεδονίας
(κατά 486 εκμεταλλεύσεις ή κατά -15,9%), Ηπείρου (κατά 446 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,1%), Δυτικής Μακε-

δονίας (κατά 231 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,9%), Αττικής
(κατά 165 εκμεταλλεύσεις ή κατά -22,1%),και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 114 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -4,3%).Την ίδια περίοδο, σε 4 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του
συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων που
ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 1.496 εκμεταλλεύσεις ή κατά 17,4%), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (κατά 470 εκμεταλλεύσεις ή κατά 8,2%), και οριακά
Νοτίου Αιγαίου (κατά 57 εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,0%),
και Βορείου Αιγαίου (κατά 52 εκμεταλλεύσεις ή κατά
1,9%).
7.3.1.8.2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται το συνολικό
πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν
σε νομικά πρόσωπα (legal persons) και η ποσοστιαία
αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2016.
Το 2016 το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα στην ΕΕ28 είναι 296.260 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 2,8% του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 (10.467.220 εκμεταλλεύσεις) τη συγκεκριμένη χρονιά.
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Γράφημα 7.104: Συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό
πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα
στην Ελλάδα (640 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο
0,1% του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα (684.920 εκμεταλλεύσεις),
τιμή υπολειπόμενη κατά 2,6 μονάδες της αντίστοιχης
τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 17,1% είναι: η Γαλλία (25,3%), η
Εσθονία (20,2%), το Βέλγιο (15,8%), η Σλοβακία
(12,6%), και η Τσεχία (11,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα: η
Ελλάδα (0,1%), η Μάλτα (0,2%), η Λετονία (0,2%), η
Σλοβενία (0,3%), και η Πολωνία (0,3%). Ας σημειωθεί
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ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (77,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν
σε νομικά πρόσωπα στην ΕΕ-28, καταγράφει οριακή
μείωση κατά -0,5% (ή κατά 1.600 εκμεταλλεύσεις) από
297.860 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 296.260 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη στην
Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -21,0% (ή κατά
170 εκμεταλλεύσεις) από 810 εκμεταλλεύσεις το 2013,
σε 640 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 4.580 εκμεταλλεύσεις ή κατά -16,4%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 2.380 εκμεταλλεύσεις ή κατά -58,6%), η Γαλλία (κατά 2.270 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,9%), η Ισπανία (κατά 630 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -1,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 370 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,3%), η Φινλανδία (κατά 180 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,1%), η Ελλάδα (κατά 170 εκμεταλλεύσεις ή κατά -21,0%), η Ολλανδία (κατά 160 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,8%), η Ουγγαρία (κατά 100 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,1%),και η Ιρλανδία (κατά 100 εκμεταλλεύσεις ή κατά -19,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε νομικά
πρόσωπα, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στην Βουλγαρία (κατά 1.880 εκμεταλλεύσεις ή κατά 31,9%), και κατά φθίνουσα σειρά της μετα-

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

βολής ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 1.240 εκμεταλλεύσεις ή κατά 11,3%), η Ιταλία (κατά 1.220 εκμεταλλεύσεις ή κατά 8,4%), η Κροατία (κατά 1.150 εκμεταλλεύσεις ή κατά 37,7%), η Εσθονία (κατά 1.090 εκμεταλλεύσεις ή κατά 47,8%), το Βέλγιο (κατά 850 εκμεταλλεύσεις ή κατά 17,1%), η Σλοβακία (κατά 500 εκμεταλλεύσεις ή κατά 18,3%), η Πολωνία (κατά 460 εκμεταλλεύσεις ή κατά 12,7%), η Τσεχία (κατά 230 εκμεταλλεύσεις ή κατά 7,9%), και η Γερμανία (κατά 220 εκμεταλλεύσεις ή κατά 4,2%), ενώ την ίδια περίοδο στη Μάλτα
καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται το συνολικό
πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν
σε νομικά πρόσωπα (legal persons) και η ποσοστιαία
αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της Ελλάδας το 2016.

Γράφημα 7.105: Συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό
πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2016
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (0,25%
των εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,15 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (0,20% των εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,10 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (0,18% των εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,08 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,17% των εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,07 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (0,11% των εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα οριακά κατά 0,01 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας
(0,09% των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,01 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Θεσσαλίας (0,08% των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
οριακά κατά 0,02 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,07% των εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 0,03 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(0,06% των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,04
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Μακεδονίας (0,03% των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώ-

ρα), Νοτίου Αιγαίου (0,02% των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,08 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (0,09% των εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,02 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), ενώ στη διοικητική περιφέρεια Ιονίων νήσων καταγράφεται μηδενική τιμή του
δείκτη τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση
του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου (κατά 326 εκμεταλλεύσεις ή κατά -86,7%), κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής
Ελλάδας (κατά 235 εκμεταλλεύσεις ή κατά -92,2%), Κρήτης (κατά 167 εκμεταλλεύσεις ή κατά -84,8%), Αττικής
(κατά 113 εκμεταλλεύσεις ή κατά -69,3%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 96 εκμεταλλεύσεις ή κατά -65,8%), Θεσσαλίας (κατά 85 εκμεταλλεύσεις ή κατά -63,0%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 84 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -62,7%), Ιονίων νήσων (κατά 83 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -100,0%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 70 εκμεταλλεύσεις ή κατά -70,0%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 61 εκμεταλλεύσεις ή κατά -75,3%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά
60 εκμεταλλεύσεις ή κατά -27,3%), Ηπείρου (κατά 60 εκμεταλλεύσεις ή κατά -60,0%), και Βορείου Αιγαίου (κατά
48 εκμεταλλεύσεις ή κατά -82,8%).
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

7.3.1.8.3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

καθορίζεται είτε από σχετική νομοθεσία του κράτουςμέλους, ή από γραπτή συμφωνία.

Η ομαδική εκμετάλλευση (group holding) είναι εταιρεία που ανήκει, μισθώνεται ή ασκείται με άλλο τρόπο
από περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπα (εταίροι
- partners). Οι εταίροι μπορούν επίσης να διαχειρίζονται από κοινού τις ατομικές τους εκμεταλλεύσεις σαν
να ήταν μία εκμετάλλευση. Μια τέτοια συνεργασία

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται το συνολικό
πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε
ομάδα φυσικών προσώπων (group holding) και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2016.
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Γράφημα 7.106: Συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε ομάδα φυσικών προσώπων και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το
συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Το 2016 το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε ομάδα φυσικών προσώπων
στα 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 81.290 εκμεταλλεύσεις,
που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 0,8% του συνολικού
πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28
(10.467.220 εκμεταλλεύσεις) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε ομάδα φυσικών
προσώπων στην Ελλάδα είναι μηδενικό.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η υψηλότερη τιμή δείκτη καταγράφεται στη Γαλλία (43.660 εκμεταλλεύσεις που
αντιστοιχούν στο 9,6% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της
τιμή του δείκτη ακολουθούν: η Φινλανδία (4.750 εκμεταλλεύσεις που αντιστοιχούν στο 9,6% του συνόλου
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα), η Γερμανία
(26.020 εκμεταλλεύσεις που αντιστοιχούν στο 9,4% του
συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα), η
Αυστρία (5.890 εκμεταλλεύσεις που αντιστοιχούν στο
4,4% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη
χώρα), το Λουξεμβούργο (60 εκμεταλλεύσεις που αντιστοιχούν στο 3,1% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα), η Λετονία (750 εκμεταλλεύσεις
που αντιστοιχούν στο 1,1% του συνόλου των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στη χώρα), η Μάλτα (80 εκμεταλλεύσεις που αντιστοιχούν στο 0,9% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα), η Λιθουανία (40 εκμεταλλεύσεις που αντιστοιχούν στο 0,02% του συνόλου
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα), και η Βουλγαρία (40 εκμεταλλεύσεις που αντιστοιχούν στο 0,02%
του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν
σε ομάδα φυσικών προσώπων στην ΕΕ-28, καταγράφει
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αύξηση κατά 11,2% (ή κατά 8.200 εκμεταλλεύσεις) από
73.070 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 81.290 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 3 από τα 9 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε ομάδα φυσικών
προσώπων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στη Λετονία (κατά 450 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -37,5%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής
ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά 40 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -40,0%), και η Μάλτα (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -33,3%). Την ίδια περίοδο, σε 6 από τα 9 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε ομάδα
φυσικών προσώπων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 4.760 εκμεταλλεύσεις ή κατά 12,2%), και κατά φθίνουσα σειρά της
μεταβολής ακολουθούν: η Γερμανία (κατά 2.300 εκμεταλλεύσεις ή κατά 9,7%), η Αυστρία (κατά 1.490 εκμεταλλεύσεις ή κατά 33,9%), η Φινλανδία (κατά 120 εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,6%), και η Λιθουανία (κατά 40 εκμεταλλεύσεις από μηδενικό πλήθος το 2013).
7.3.1.8.4 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΓΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται το συνολικό
πλήθος των μονάδων με εκμετάλλευση κοινής γης
(common land units) και η ποσοστιαία αναλογία τους
ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016. Σημειώνεται ότι για το 2013 δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (πρόκειται για νεότερη κατηγορία
στη κατανομή ως προς τη νομική μορφή των γεωργικών
επιχειρήσεων).
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
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Γράφημα 7.107: Συνολικό πλήθος των μονάδων με εκμετάλλευση κοινής γης και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Το 2016 το συνολικό πλήθος των μονάδων με εκμετάλλευση κοινής γης στα 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι
11.520 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο
0,11% του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 (10.467.220 εκμεταλλεύσεις) τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μονάδων με
εκμετάλλευση κοινής γης στην Ελλάδα (50 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 0,01% του συνολικού πλήθους των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα (684.920 εκμεταλλεύσεις), τιμή υπολειπόμενη κατά 0,1 μονάδες της
αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 10η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 13 κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2016, η υψηλότερη τιμή δείκτη καταγράφεται στην
Αυστρία (2.450 εκμεταλλεύσεις που αντιστοιχούν στο
1,8% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμή του δείκτη ακολουθούν: η Ισπανία (3.360 εκμεταλλεύσεις
που αντιστοιχούν στο 0,36% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα), η Γαλλία (1.130 εκμεταλλεύσεις που αντιστοιχούν στο 0,25% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα), η
Πορτογαλία (630 εκμεταλλεύσεις που αντιστοιχούν
στο 0,244% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα), η Βουλγαρία (260 εκμεταλλεύσεις
που αντιστοιχούν στο 0,13% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα), η Ρουμανία (2.810
εκμεταλλεύσεις που αντιστοιχούν στο 0,08% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα), το

Ηνωμένο Βασίλειο (120 εκμεταλλεύσεις που αντιστοιχούν στο 0,07% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα), η Ιταλία (610 εκμεταλλεύσεις που
αντιστοιχούν στο 0,05% του συνόλου των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στη χώρα), η Ιρλανδία (30 εκμεταλλεύσεις που αντιστοιχούν στο 0,02% του συνόλου των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα), η Ελλάδα (50
εκμεταλλεύσεις που αντιστοιχούν στο 0,01% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα), η
Κροατία (10 εκμεταλλεύσεις που αντιστοιχούν στο
0,01% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στη χώρα), η Πολωνία (50 εκμεταλλεύσεις που αντιστοιχούν στο 0,004% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα), και η Ουγγαρία (10 εκμεταλλεύσεις που αντιστοιχούν στο 0,002% του συνόλου
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα).

7.3.1.9 ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Η τυπική απόδοση (standard output - SO) ενός γεωργικού προϊόντος (φυτικής ή ζωικής παραγωγής) είναι η
μέση νομισματική αξία της γεωργικής παραγωγής σε
τιμή παραγωγού σε ευρώ ανά εκτάριο, και ανά κεφαλή ζωικού κεφαλαίου.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία της
τυπικής απόδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
σε τιμή παραγωγού σε € (standard output – in €) επί
του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (€/εκμ) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς τυπική απόδοση ανά
εκμετάλλευση στην ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.108: Αναλογία της τυπικής απόδοσης σε τιμή παραγωγού επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (σε €/εκμ) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία της ως προς την τιμή της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στην ΕΕ-28 το 2016
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2016, η συνολική τυπική απόδοση των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων (364.871.988.926 €) ανά εκμετάλλευση
στην ΕΕ-28 είναι 34.859 €/εκμ, που αποτελεί και την
τιμή αναφοράς ως προς την ποσοστιαία αναλογία της
τυπικής απόδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά
εκμετάλλευση στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, αντιστοιχώντας στην τιμή 100,0% τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική τυπική απόδοση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (7.572.045.050 €) ανά εκμετάλλευση στην Ελλάδα είναι 11.055 €/εκμ, που αντιστοιχεί
στο 31,7% (υπολειπόμενη κατά 23.804 €) της αντίστοιχης τυπικής απόδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
ανά εκμετάλλευση στην ΕΕ-28, κατέχοντας ως προς την
τιμή του συγκεκριμένου δείκτη την 26η υψηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 762,9% είναι: η Ολλανδία
(1188,7%), η Δανία (823,5%), η Τσεχία(645,9%), το Βέλγιο (624,7%), και η Γερμανία (511,7%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 30,7%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (10,1%), η Μάλτα (26,4%), η
Ελλάδα (31,7%), η Λιθουανία (42,4%), και η Κροατία
(42,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (24,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, η συνολική
τυπική απόδοση ανά εκμετάλλευση στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 14,2% (ή κατά 4.323 €) από
30.356 €/εκμ το 2013, σε 34.859 €/εκμ το 2016. Την ίδια περίοδο, η συνολική τυπική απόδοση ανά εκμετάλλευση στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -3,2% (ή
κατά 365 €) από 11.420 €/εκμ το 2013, σε 11.055 €/εκμ
το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται αύξηση της συνολικής τυπικής
απόδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά εκμε-

τάλλευση, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 110.806 € ή κατά
36,5%), και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 55.769€ ή κατά 32,9%), το Λουξεμβούργο (κατά 37.577 € ή κατά 25,4%), η Δανία (κατά
37.046 € ή κατά 14,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
18.058 € ή κατά 15,1%), η Γερμανία (κατά 16.102 € ή κατά 9,9%), η Εσθονία (κατά 14.940 € ή κατά 45,0%), η Γαλλία (κατά 13.848 € ή κατά 11,5%), η Σουηδία (κατά 12.975
€ ή κατά 18,7%), η Ιρλανδία (κατά 10.057 € ή κατά
28,0%),η Φινλανδία (κατά 8.090 € ή κατά 12,9%), η Αυστρία (κατά 5.958 € ή κατά 14,8%), η Βουλγαρία (κατά
5.831 € ή κατά 44,5%), η Λετονία (κατά 5.309 € ή κατά
44,3%), η Ουγγαρία (κατά 3.839 € ή κατά 33,8%), η Λιθουανία (κατά 3.656 € ή κατά 32,9%),η Κύπρος (κατά
3.642 € ή κατά 26,1%), η Ισπανία (κατά 3.316 € ή κατά
8,9%), η Πορτογαλία (κατά 2.808 € ή κατά 16,5%), η Σλοβενία (κατά 2.671 € ή κατά 19,3%), η Πολωνία (κατά
2.472 € ή κατά 16,2%), η Κροατία (κατά 2.050 € ή κατά
15,9%), η Ιταλία (κατά 1.768 € ή κατά 4,1%), και η Ρουμανία (κατά 234 € ή κατά 7,1%). Την ίδια περίοδο, σε 4
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, καταγράφεται ελαφρά
μείωση της συνολικής τυπικής απόδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά εκμετάλλευση, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στο Βέλγιο
(κατά 4.980 € ή κατά -2,2%), και κατά φθίνουσα σειρά
μεταβολής ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 1.690 € ή
κατά -2,3%), η Ελλάδα (κατά 365 € ή κατά -3,2%), και η
Μάλτα (κατά 150 € ή κατά -6,0%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία της
τυπικής απόδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
σε τιμή παραγωγού σε € (standard output – in €) επί
του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (€/εκμ) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2)
της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς
τυπική απόδοση ανά εκμετάλλευση στην Ελλάδα τα
έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.109: Αναλογία της τυπικής απόδοσης σε τιμή παραγωγού επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (σε €/εκμ) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς την τυπική απόδοση ανά εκμετάλλευση στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη αναλογία της
συνολικής τυπικής απόδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά εκμετάλλευση στις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας ως προς την αντίστοιχη αναλογία στην Ελλάδα, καταγράφεται στην περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας (151,8% της τυπικής απόδοσης
ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπερέχουσα αυτής κατά
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51,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (127,9% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπερέχουσα αυτής κατά 27,9 ποσ. μονάδες), Ηπείρου (124,5% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπερέχουσα αυτής κατά 24,5 ποσ. μονάδες), Δυτικής Μακε-
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ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (κατά
2.175 €/εκμ ή κατά -24,0%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά
1.441 €/εκμ ή κατά -9,5%), Βορείου Αιγαίου (κατά
1.168 €/εκμ ή κατά -14,1%), Πελοποννήσου (κατά 1.157
€/εκμ ή κατά -11,0%), Κρήτης (κατά 1.015 €/εκμ ή κατά 10,7%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 1.013 €/εκμ ή κατά 8,8%), Ιονίων νήσων (κατά 872 €/εκμ ή κατά -17,4%),
και οριακά Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά
58 €/εκμ ή κατά -0,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση της μέσης τυπικής απόδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά
εκμετάλλευση, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 1.812
€/εκμ ή κατά 12,2%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (κατά 1.759 €/εκμ ή
κατά 14,7%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 1.431 €/εκμ ή κατά 16,9%), και οριακά Αττικής (κατά 98 €/εκμ ή κατά
1,2%).

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

δονίας (123,5% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπερέχουσα αυτής κατά 23,5 ποσ.
μονάδες), Θεσσαλίας (113,6% της τυπικής απόδοσης
ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπερέχουσα αυτής κατά
13,6 ποσ. μονάδες), Δυτικής Ελλάδας (95,0% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 5,0 ποσ. μονάδες), Στερεάς Ελλάδας
(89,4% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη
χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 10,6 ποσ. μονάδες),
Πελοποννήσου (84,8% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 15,2
ποσ. μονάδες), Κρήτης (77,0% της τυπικής απόδοσης
ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 23,0 ποσ. μονάδες), Αττικής (76,5% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη
αυτής κατά 23,5 ποσ. μονάδες), Βορείου Αιγαίου
(64,4% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη
χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 35,6 ποσ. μονάδες),
Νοτίου Αιγαίου (62,3% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 37,7
ποσ. μονάδες), και Ιονίων νήσων (37,5% της τυπικής
απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη
αυτής κατά 62,5 ποσ. μονάδες.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 9 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση της μέσης τυπικής απόδοσης των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων ανά εκμετάλλευση, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας (κατά
2.812 €/εκμ ή κατά -18,3%), και κατά φθίνουσα σειρά

7.3.1.9.1 ΑΜΙΓΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία της
τυπικής απόδοσης των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε τιμή παραγωγού σε € (standard output –
in €) επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (€/εκμ) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς τυπική
απόδοση ανά εκμετάλλευση στην ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.110: Αναλογία της τυπικής απόδοσης σε τιμή παραγωγού επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (σε €/εκμ) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία της ως προς την τιμή της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στην ΕΕ-28 το 2016
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η συνολική τυπική απόδοση των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (159.398.970.683 €) ανά εκμετάλλευση στην ΕΕ-28 είναι 26.283 €/εκμ, που αποτελεί
και την τιμή αναφοράς ως προς την ποσοστιαία αναλογία της τυπικής απόδοσης των αμιγώς γεωργικών
εκμεταλλεύσεων ανά εκμετάλλευση στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, αντιστοιχώντας στην τιμή 100,0% τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική τυπική απόδοση των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (5.105.755.370 €) ανά
εκμετάλλευση στην Ελλάδα είναι 8.839 €/εκμ, που αντιστοιχεί στο 33,6% (υπολειπόμενη κατά 17.444 €) της
αντίστοιχης τυπικής απόδοσης των αμιγώς γεωργικών
εκμεταλλεύσεων ανά εκμετάλλευση στην ΕΕ-28, κατέχοντας ως προς την τιμή του συγκεκριμένου δείκτη την

25η υψηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 839,6% είναι: η Ολλανδία
(1706,1%), η Τσεχία(769,5%), το Βέλγιο (601,9%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (572,9%), και η Γερμανία (547,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
28,7%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (14,4%), η Μάλτα (21,4%), η Κύπρος (30,8%), η Ελλάδα (33,6%), και η
Πολωνία (43,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (29,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, η συνολική
τυπική απόδοση των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά εκμετάλλευση στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή
αύξηση κατά 6,2% (ή κατά 1.528 €) από 24.755 €/εκμ
το 2013, σε 26.833 €/εκμ το 2016. Την ίδια περίοδο, η
συνολική τυπική απόδοση ανά εκμετάλλευση στην Ελλάδα καταγράφει πολύ μικρή αύξηση κατά 1,8% (ή
κατά 160 €) από 8.679 €/εκμ το 2013, σε 8.839 €/εκμ το
2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται αύξηση της συνολικής τυπικής
απόδοσης των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
ανά εκμετάλλευση, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Τσεχία (κατά 79.097 € ή κατά
64,2%), και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 65.092 € ή κατά 17,0%), το Λουξεμβούργο (κατά 11.811 € ή κατά 23,1%), η Γαλλία (κατά
11.123 € ή κατά 9,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
10.091 € ή κατά 7,2%), η Εσθονία (κατά 9.912 € ή κατά
53,9%), η Γερμανία (κατά 9.820 € ή κατά 7,3%), η Βουλγαρία (κατά 8.224 € ή κατά 36,4%), η Φινλανδία (κατά
9.693 € ή κατά 24,3%), η Λετονία (κατά 7.145 € ή κατά
77,0%), η Λιθουανία (κατά 4.471 € ή κατά 43,2%), η Σλοβενία (κατά 4.160 € ή κατά 50,9%), η Ουγγαρία (κατά
3.368 € ή κατά 27,1%), η Πορτογαλία (κατά 2.827 € ή κα-

τά 23,5%), η Ιρλανδία (κατά 2.673 € ή κατά 6,4%), η Αυστρία (κατά 2.511 € ή κατά 6,7%), η Κροατία (κατά 1.889
€ ή κατά 18,7%), η Πολωνία (κατά 1.240 € ή κατά 12,2%),
και ελαφρότερα η Ιταλία (κατά 270 € ή κατά 1,0%), η Κύπρος (κατά 231 € ή κατά 2,9%), η Ρουμανία (κατά 199 € ή
κατά 5,6%), και η Ελλάδα (κατά 160 € ή κατά 1,8%).
Την ίδια περίοδο, σε 6 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται ελαφρά μείωση της συνολικής τυπικής
απόδοσης των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
ανά εκμετάλλευση, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στο Βέλγιο (κατά 87.550€ ή κατά -35,6%), και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 11.977 € ή κατά -15,9%), η
Δανία (κατά 4.787 € ή κατά -3,9%), η Σουηδία (κατά
2.535 € ή κατά -4,9%), και ελαφρότερα η Μάλτα (κατά
585 € ή κατά -9,4%), και οριακά η Ισπανία (κατά 30 € ή
κατά -0,1%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία της
τυπικής απόδοσης των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε τιμή παραγωγού σε € (standard output –
in €) επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (€/εκμ) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία
τους ως προς τυπική απόδοση ανά εκμετάλλευση
στην Ελλάδα τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.111: Αναλογία της τυπικής απόδοσης σε τιμή παραγωγού επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (σε €/εκμ) στις 13
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς τυπική απόδοση ανά εκμετάλλευση στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη αναλογία της
συνολικής τυπικής απόδοσης των αμιγώς γεωργικών
εκμεταλλεύσεων ανά εκμετάλλευση στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας ως προς την αντίστοιχη
αναλογία στην Ελλάδα, καταγράφεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (153,1% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπερέχουσα αυτής κατά 53,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (138,3% της τυπικής
απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπερέχουσα
αυτής κατά 38,3 ποσ. μονάδες), Δυτικής Μακεδονίας
(122,3% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη
χώρα υπερέχουσα αυτής κατά 22,3 ποσ. μονάδες),
Θεσσαλίας (112,4% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπερέχουσα αυτής κατά 12,4 ποσ.
μονάδες), Δυτικής Ελλάδας (101,4% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπερέχουσα αυτής κατά 1,4 ποσ. μονάδες), Πελοποννήσου (96,7%
της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα
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υπολειπόμενη αυτής κατά 3,3 ποσ. μονάδες), Στερεάς
Ελλάδας (93,4% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 6,6 ποσ.
μονάδες), Αττικής (76,0% της τυπικής απόδοσης ανά
εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 24
ποσ. μονάδες), Κρήτης (72,0% της τυπικής απόδοσης
ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 28,0 ποσ. μονάδες), Ηπείρου (60,5% της τυπικής
απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη
αυτής κατά 39,5 ποσ. μονάδες), Βορείου Αιγαίου
(58,3% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη
χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 41,7 ποσ. μονάδες),
Νοτίου Αιγαίου (46,0% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 54,0
ποσ. μονάδες), και Ιονίων νήσων (37,1% της τυπικής
απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη
αυτής κατά 62,9 ποσ. μονάδες).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 9 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση της μέσης τυπικής απόδοσης των αμιγώς γεωρ-
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€/εκμ ή κατά 16,9%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 1.398 €/εκμ ή κατά 12,9%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 1.326 €/εκμ ή κατά 16,9%), και ελαφρότερα Αττικής (κατά 658 €/εκμ ή κατά 10,9%).

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

γικών εκμεταλλεύσεων ανά εκμετάλλευση, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας
(κατά 1.540 €/εκμ ή κατά -13,4%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου
(κατά 1.482 €/εκμ ή κατά -26,7%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 885 €/εκμ ή κατά -7,6%), Πελοποννήσου (κατά 666 €/εκμ ή κατά -7,2%), Βορείου Αιγαίου (κατά
504 €/εκμ ή κατά -8,9%), Ηπείρου (κατά 434 €/εκμ ή
κατά 7,5%), Κρήτης (κατά 400 €/εκμ ή κατά -5,9%), Ιονίων νήσων (κατά 361 €/εκμ ή κατά -9,9%), και Δυτικής
Ελλάδας (κατά 118 €/εκμ ή κατά -1,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση της μέσης τυπικής απόδοσης των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
ανά εκμετάλλευση, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 1.961

7.3.1.9.2 ΑΜΙΓΩΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία της
τυπικής απόδοσης των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε τιμή παραγωγού σε € (standard output – in €) επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (€/εκμ) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους ως
προς τυπική απόδοση ανά εκμετάλλευση στην ΕΕ-28
το 2016.

Γράφημα 7.112: Αναλογία της τυπικής απόδοσης σε τιμή παραγωγού επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (σε €/εκμ) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία της ως προς την τιμή της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στην ΕΕ-28 το 2016
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Το 2016, η συνολική τυπική απόδοση των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (166.309.679.049 €) ανά εκμετάλλευση στην ΕΕ-28 είναι 62.394 €/εκμ, που αποτελεί
και την τιμή αναφοράς ως προς την ποσοστιαία αναλογία
της τυπικής απόδοσης των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανά εκμετάλλευση στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, αντιστοιχώντας στην τιμή 100,0% τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, η συνολική τυπική απόδοση των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
(1.964.770.110 €) ανά εκμετάλλευση στην Ελλάδα είναι
31.057 €/εκμ, που αντιστοιχεί στο 49,8% (υπολειπόμενη
κατά 31.337 €) της αντίστοιχης τυπικής απόδοσης των
αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανά εκμετάλλευση στην ΕΕ-28, κατέχοντας ως προς την τιμή του
συγκεκριμένου δείκτη την 21η υψηλότερη θέση μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 531,0% είναι: η Δανία (930,6%),
η Ολλανδία (629,0%), το Βέλγιο (404,7%), το Λουξεμβούργο (375,9%), και η Τσεχία (315,1%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 22,0%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (6,2%), η Βουλγαρία (20,5%), η
Ουγγαρία (22,2%), η Λιθουανία (28,6%), και η Λετονία
(32,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (24,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, η συνολική
τυπική απόδοση των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανά εκμετάλλευση στην ΕΕ-28, καταγράφει
ισχυρή αύξηση κατά 25,1% (ή κατά 12.525 €) από
49.869 €/εκμ το 2013, σε 62.394 €/εκμ το 2016. Την ίδια
περίοδο, η συνολική τυπική απόδοση ανά εκμετάλλευση στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -7,2% (ή
κατά 2.425 €) από 33.482 €/εκμ το 2013, σε 31.057
€/εκμ το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται αύξηση της συνολικής τυπικής
απόδοσης των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανά εκμετάλλευση, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά
135.666€ ή κατά 52,8%), και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής ακολουθούν: η Δανία (κατά 120.988 € ή κατά
26,3%), η Τσεχία (κατά 66.887 € ή κατά 51,6%), το Βέλγιο
(κατά 59.057€ ή κατά 30,5%), το Λουξεμβούργο (κατά
48.463 € ή κατά 26,0%), η Εσθονία (κατά 36.411 € ή κατά
60,1%), η Ιταλία (κατά 35.233 € ή κατά 23,2%), η Σουηδία
(κατά 26.906 € ή κατά 32,9%), η Γερμανία (κατά 20.214 €
ή κατά 11,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 19.779 € ή
κατά 18,9%), η Ισπανία (κατά 18.387 € ή κατά 16,9%), η
Φινλανδία (κατά 17.522 € ή κατά 14,2%), η Γαλλία (κατά
16.171 € ή κατά 14,5%), η Σλοβακία (κατά 13.595 € ή
κατά 20,8%), η Πολωνία (κατά 11.661 € ή κατά 30,9%), η
Ιρλανδία (κατά 10.749 € ή κατά 31,0%), η Αυστρία (κατά
8.992 € ή κατά 22,0%), η Κροατία (κατά 7.704 € ή κατά
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29,7%), η Κύπρος (κατά 5.950 € ή κατά 6,0%), η Ουγγαρία (κατά 4.327 € ή κατά 45,5%), η Μάλτα (κατά 3.521 € ή
κατά 17,2%), η Σλοβενία (κατά 3.263 € ή κατά 16,3%), η
Βουλγαρία (κατά 2.494 € ή κατά 24,2%), η Λιθουανία
(κατά 2.355 € ή κατά 15,2%), η Πορτογαλία (κατά 1.763 €
ή κατά 3,9%), η Λετονία (κατά 1.334 € ή κατά 7,1%), και
ελαφρότερα η Ρουμανία (κατά 411 € ή κατά 12,0%), ενώ
μείωσης της συνολικής τυπικής απόδοσης των αμιγώς
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανά εκμετάλλευση
καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 2.425 € ή κατά -7,2%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία της
τυπικής απόδοσης των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε τιμή παραγωγού σε € (standard output – in €) επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (€/εκμ) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς τυπική απόδοση ανά
εκμετάλλευση στην Ελλάδα τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.113: Αναλογία της τυπικής απόδοσης σε τιμή παραγωγού επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (σε €/εκμ) στις
13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς τυπική απόδοση ανά εκμετάλλευση στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και
2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη αναλογία της
συνολικής τυπικής απόδοσης των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανά εκμετάλλευση στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας ως προς την αντίστοιχη αναλογία στην Ελλάδα, καταγράφεται στην
περιφέρεια Αττικής (229,9% της τυπικής απόδοσης
ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπερέχουσα αυτής κατά
129,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής
Μακεδονίας (177,4% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπερέχουσα αυτής κατά 77,4 ποσ.
μονάδες), Ηπείρου (112,7% της τυπικής απόδοσης ανά
εκμετάλλευση στη χώρα υπερέχουσα αυτής κατά 12,7
ποσ. μονάδες), Κρήτης (105,1% της τυπικής απόδοσης
ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 5,1 ποσ. μονάδες), Στερεάς Ελλάδας (96,9% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 3,1 ποσ. μονάδες), Δυτικής Μακεδονίας (94,0% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 6,0 ποσ.
μονάδες), Θεσσαλίας (93,6% της τυπικής απόδοσης
ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 6,4 ποσ. μονάδες), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (90,6% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 9,4 ποσ.
μονάδες), Πελοποννήσου (87,3% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη αυτής
κατά 12,7 ποσ. μονάδες), Ιονίων νήσων (84,8% της
τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 15,2 ποσ. μονάδες), Βορείου
Αιγαίου (66,4% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 33,6 ποσ.
μονάδες), Δυτικής Ελλάδας (64,6% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη αυ-
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τής κατά 35,4 ποσ. μονάδες), και Νοτίου Αιγαίου
(64,0% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη
χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 36,0 ποσ. μονάδες).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 10 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση της μέσης τυπικής απόδοσης των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανά εκμετάλλευση, με
την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (κατά 12.608 €/εκμ ή κατά -14,5%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (κατά 9.314 €/εκμ ή κατά 24,9%), Θεσσαλίας (κατά 8.392 €/εκμ ή κατά -22,4%),
Ιονίων νήσων (κατά 7.541 €/εκμ ή κατά -22,3%), Πελοποννήσου (κατά 6.308 €/εκμ ή κατά -18,9%), Κρήτης
(κατά 6.110 €/εκμ ή κατά -15,8%), Βορείου Αιγαίου
(κατά 5.705 €/εκμ ή κατά -21,7%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 4.940 €/εκμ ή κατά -19,9%), Δυτικής Μακεδονίας
(κατά 4.741 €/εκμ ή κατά -14,0%), και Δυτικής Ελλάδας
(κατά 4.701 €/εκμ ή κατά -19,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 3 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση της μέσης τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στην περιφέρεια Ηπείρου (κατά 9.928
€/εκμ ή κατά 39,6%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 5.418
€/εκμ ή κατά 22,0%), και Κεντρικής Μακεδονίας (κατά
3.853 €/εκμ ή κατά 7,5%).

7.3.1.9.3 ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία της
τυπικής απόδοσης των μεικτών εκμεταλλεύσεων σε
τιμή παραγωγού σε € (standard output – in €) επί του

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

αναλογία τους ως προς τυπική απόδοση ανά εκμετάλλευση στην ΕΕ-28 το 2016.
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Γράφημα 7.114: Αναλογία της τυπικής απόδοσης σε τιμή παραγωγού επί του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων (σε €/εκμ) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία της ως προς την τιμή της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στην ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η συνολική τυπική απόδοση των μεικτών εκμεταλλεύσεων (39.163.339.194 €) ανά εκμετάλλευση στην
ΕΕ-28 είναι 22.546 €/εκμ, που αποτελεί και την τιμή
αναφοράς ως προς την ποσοστιαία αναλογία της τυπικής απόδοσης των μεικτών εκμεταλλεύσεων ανά εκμετάλλευση στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, αντιστοιχώντας στην τιμή 100,0% τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική τυπική απόδοση των μεικτών εκμεταλλεύσεων (501.519.570 €) ανά εκμετάλλευση στην Ελλάδα είναι 11.401 €/εκμ, που αντιστοιχεί
στο 50,6% (υπολειπόμενη κατά 11.145 €) της αντίστοιχης τυπικής απόδοσης των μεικτών εκμεταλλεύσεων
ανά εκμετάλλευση στην ΕΕ-28, κατέχοντας ως προς την
τιμή του συγκεκριμένου δείκτη την 22η υψηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 1.296,9% είναι: η Ολλανδία
(1.804,4%), η Τσεχία (1.466,2%), το Βέλγιο (1.136,0%), η
Γερμανία (1.128,5%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(913,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 27,2%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (12,6%), η
Βουλγαρία (25,8%), η Κύπρος (30,3%), η Μάλτα
(32,9%), και η Πορτογαλία (34,6%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(47,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, η συνολική
τυπική απόδοση των μεικτών εκμεταλλεύσεων ανά
εκμετάλλευση στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά
15,7% (ή κατά 3.063 €) από 19.483 €/εκμ το 2013, σε
22.546 €/εκμ το 2016. Την ίδια περίοδο, η συνολική
τυπική απόδοση ανά εκμετάλλευση στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -9,4% (ή κατά 1.184 €) από
12.585 €/εκμ το 2013, σε 11.401 €/εκμ το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται αύξηση της συνολικής τυπικής

απόδοσης των μεικτών εκμεταλλεύσεων ανά εκμετάλλευση, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 92.766€ ή κατά 15,7%),
και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής ακολουθούν: το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 39.684 € ή κατά 23,9%), η Σουηδία (κατά 33.330 € ή κατά 28,5%), η Γερμανία (κατά
33.042 € ή κατά 14,9%), η Γαλλία (κατά 22.089 € ή κατά
14,9%), η Εσθονία (κατά 21.291 € ή κατά 100,7%), η Ιταλία (κατά 19.709 € ή κατά 35,1%), η Ιρλανδία (κατά
18.876 € ή κατά 32,4%), το Λουξεμβούργο (κατά 15.646 €
ή κατά 12,2%), η Δανία (κατά 12.522 € ή κατά 7,6%), η
Ισπανία (κατά 9.679 € ή κατά 24,8%), η Σλοβακία (κατά
8.874 € ή κατά 9,5%), η Φινλανδία (κατά 8.758 € ή κατά
10,0%), η Λετονία (κατά 5.015 € ή κατά 52,3%), η Ουγγαρία (κατά 4.117 € ή κατά 33,9%), η Αυστρία (κατά 3.119 €
ή κατά 6,1%), η Πολωνία (κατά 2.651 € ή κατά 18,0%), η
Λιθουανία (κατά 2.517 € ή κατά 28,3%), η Βουλγαρία
(κατά 2.272 € ή κατά 64,1%), η Κύπρος (κατά 1.653 € ή
κατά 31,9%), και ελαφρότερα η Σλοβενία (κατά 597 € ή
κατά 4,8%), η Πορτογαλία (κατά 591 € ή κατά 8,2%), η
Μάλτα (κατά 370 € ή κατά 5,3%), και οριακά η Ρουμανία (κατά 63 € ή κατά 2,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται μείωση της συνολικής τυπικής απόδοσης
των μεικτών εκμεταλλεύσεων ανά εκμετάλλευση, με
την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στο
Βέλγιο (κατά 16.897€ ή κατά -6,2%), και κατά φθίνουσα
σειρά μεταβολής ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 11.619 €
ή κατά 51,6%), η Ελλάδα (κατά 1.184 € ή κατά -9,4%),
και η Κροατία (κατά 1.137 € ή κατά -11,0%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία της
τυπικής απόδοσης των μεικτών εκμεταλλεύσεων σε
τιμή παραγωγού σε € (standard output – in €) επί του
συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων
(€/εκμ) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς τυπική
απόδοση ανά εκμετάλλευση στην Ελλάδα τα έτη 2016
και 2013.
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Γράφημα 7.115: Αναλογία της τυπικής απόδοσης σε τιμή παραγωγού επί του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων (σε €/εκμ) στις 13 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς τυπική απόδοση ανά εκμετάλλευση στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη αναλογία της συνολικής τυπικής απόδοσης των μεικτών εκμεταλλεύσεων ανά εκμετάλλευση στις 13 διοικητικές περιφέρειες
της χώρας ως προς την αντίστοιχη αναλογία στην Ελλάδα, καταγράφεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (165,1% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση
στη χώρα υπερέχουσα αυτής κατά 65,1 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (128,7% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση
στη χώρα υπερέχουσα αυτής κατά 28,7 ποσ. μονάδες),
Πελοποννήσου (122,3% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπερέχουσα αυτής κατά 22,3
ποσ. μονάδες), Κρήτης (118,6% της τυπικής απόδοσης
ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπερέχουσα αυτής κατά
18,6 ποσ. μονάδες), Θεσσαλίας (117,9% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπερέχουσα αυτής κατά 17,9 ποσ. μονάδες), Δυτικής Μακεδονίας
(109,3% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη
χώρα υπερέχουσα αυτής κατά 9,3 ποσ. μονάδες), Βορείου Αιγαίου (105,4% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπερέχουσα αυτής κατά 5,4 ποσ.
μονάδες), Νοτίου Αιγαίου (83,2% της τυπικής απόδοσης
ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά
16,8 ποσ. μονάδες), Δυτικής Ελλάδας (80,0% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 20,0 ποσ. μονάδες), Στερεάς Ελλάδας
(73,7% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη
χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 3 ποσ. μονάδες), Ηπείρου (73,1% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση
στη χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 26,9 ποσ. μονάδες),
Αττικής (57,5% της τυπικής απόδοσης ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά 42,5 ποσ. μονάδες), και Ιονίων νήσων (55,5% της τυπικής απόδοσης
ανά εκμετάλλευση στη χώρα υπολειπόμενη αυτής κατά
44,5 ποσ. μονάδες).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 11 από
τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση της μέσης τυπικής απόδοσης των μεικτών
εκμεταλλεύσεων ανά εκμετάλλευση, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Πελοποννή-
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σου (κατά 2.853 €/εκμ ή κατά -17,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (κατά 2.737 €/εκμ ή κατά -29,4%), Δυτικής Ελλάδας (κατά
2.213 €/εκμ ή κατά -19,5%), Νοτίου Αιγαίου (κατά
1.951 €/εκμ ή κατά -17,1%), Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης (κατά 1.663 €/εκμ ή κατά -10,2%), Θεσσαλίας (κατά 942 €/εκμ ή κατά -6,6%), Ηπείρου (κατά
885 €/εκμ ή κατά -9,6%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά
819 €/εκμ ή κατά -4,2%), Ιονίων νήσων (κατά 680 €/εκμ
ή κατά -9,7%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 490 €/εκμ ή
κατά -14,0%), και Βορείου Αιγαίου (κατά 439 €/εκμ ή κατά -21,7%).
Την ίδια περίοδο, σε 2 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται ελαφρά αύξηση της
μέσης τυπικής απόδοσης των μεικτών εκμεταλλεύσεων ανά εκμετάλλευση, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Κρήτης (κατά 663 €/εκμ ή
κατά 5,2%), και Στερεάς Ελλάδας (κατά 162 €/εκμ ή
κατά 2,0%).
7.3.1.10 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Το μέγεθος μιας γεωργικής έκτασης (agricultural area)
μιας γεωργικής εκμετάλλευσης (σε εκτάρια) διακρίνεται
σε 5 διακριτές κατηγορίες: (1) πολύ μικρές γεωργικές
εκμεταλλεύσεις με γεωργική έκταση μικρότερη των 5
εκταρίων, (2) μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις με γεωργική έκταση από 5 έως 9,9 εκτάρια, (3) μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με γεωργική έκταση από 10
έως 19,9 εκτάρια, (4) μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με γεωργική έκταση από 20 έως 49,9 εκτάρια, και
(5) πολύ μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με γεωργική έκταση από 50 εκτάρια & άνω.
7.3.1.10.1 ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (με γεωργική έκταση μικρότερη των 5 εκταρίων) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους ως επί
του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016.
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Γράφημα 7.116: Πλήθος των πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 είναι 6.867.630 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 65,6%
του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (10.467.220 εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των πολύ μικρών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα (529.630 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 77,3% του συνολικού
πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (684.920 εκμεταλλεύσεις) στη χώρα, τιμή υπερέχουσα κατά 11,7
ποσ.μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 6η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 88,6% είναι: η Μάλτα (96,9%), η
Ρουμανία (91,8%), η Κύπρος (90,0%), η Βουλγαρία
(82,9%), και η Ουγγαρία (81,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 6,9%, και συγκεκριμένα:
η Φινλανδία (4,0%), η Δανία (4,5%), η Ιρλανδία (7,4%), η
Γερμανία (8,6%), και η Σουηδία (10,1%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (12,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην
ΕΕ-28, καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,4% (ή κατά
317.490 εκμεταλλεύσεις) από 7.185.120 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 6.867.630 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Την ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,7% (ή κατά 14.730 εκμεταλλεύσεις) από 544.360 εκμεταλλεύσεις το 2013,
σε 529.630 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 206.360 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,2%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβο-

λής ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 65.430 εκμεταλλεύσεις ή κατά -15,7%), η Βουλγαρία (κατά 52.920 εκμεταλλεύσεις ή κατά -23,9%), η Ισπανία (κατά 19.240
εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,8%), η Λιθουανία (κατά
16.280 εκμεταλλεύσεις ή κατά -17,8%), η Κροατία (κατά
15.880 εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,5%), η Ελλάδα (κατά
14.730 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,7%), η Πολωνία (κατά
11.330 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,5%), η Λετονία (κατά
10.220 εκμεταλλεύσεις ή κατά -29,4%), η Ολλανδία (κατά 7.280 εκμεταλλεύσεις ή κατά -39,4%), η Πορτογαλία
(κατά 6.090 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,2%), η Γαλλία
(κατά 5.590 εκμεταλλεύσεις ή κατά -4,8%), η Αυστρία
(κατά 1.910 εκμεταλλεύσεις ή κατά -4,4%), η Σλοβενία
(κατά 1.730 εκμεταλλεύσεις ή κατά -4,0%), η Σουηδία
(κατά 1.490 εκμεταλλεύσεις ή κατά -19,2%), η Φινλανδία (κατά 1.230 εκμεταλλεύσεις ή κατά -38,2%), η
Εσθονία (κατά 1.110 εκμεταλλεύσεις ή κατά -17,5%), η
Γερμανία (κατά 950 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,9%), και
ελαφρότερα η Κύπρος (κατά 320 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -1,0%), το Βέλγιο (κατά 240 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -4,5%), η Μάλτα (κατά 150 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,7%), η Δανία (κατά 140 εκμετ/σεις ή κατά -8,2%),
και οριακά το Λουξεμβούργο (κατά 20 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -6,7%).
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην
Ιταλία (κατά 116.780 εκμεταλλεύσεις ή κατά 19,7%),
και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 5.140 εκμεταλλεύσεις ή κατά 37,8%), και ελαφρότερα η Σλοβακία
(κατά 500 εκμεταλλεύσεις ή κατά 3,6%), η Ιρλανδία
(κατά 370 εκμεταλλεύσεις ή κατά 3,8%), και η Τσεχία
(κατά 360 εκμεταλλεύσεις ή κατά 7,7%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη πλήθος των πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (με γεωργική έκταση μικρότερη των 5 εκταρίων)
στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και
η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα
έτη 2016 και 2013.
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Γράφημα 7.117: Τιμή του δείκτη πλήθος των πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των
πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως προς το
συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ιονίων νήσων (94,4% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 17,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι
περιφέρειες: Αττικής (93,1% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 15,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (89,6% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 12,3 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(85,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 7,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Νοτίου Αιγαίου (85,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 7,9 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (83,1% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 5,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (82,1% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 4,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (81,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 3,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (79,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (66,3% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 11,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (64,1%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά
13,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (61,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 15,4 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Δυτικής
Μακεδονίας (56,4% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 20,9 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 8 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του πλήθους των πολύ μικρών γεωργικών
εκμεταλλεύσεων με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην περιφέρεια Αττικής (κατά 11.752 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -39,0%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης
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μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (κατά
7.679 εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,3%), Δυτικής Ελλάδας
(κατά 6.005 εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,2%), Ιονίων νήσων (κατά 5.687 εκμετ/σεις ή κατά -17,7%), Ηπείρου
(κατά 4.871 εκμεταλλεύσεις ή κατά -15,6%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 3.791 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,6%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 3.347 εκμεταλλεύσεις ή κατά -16,2%),
και Βορείου Αιγαίου (κατά 2.006 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -8,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μικρή αύξηση του πλήθους των πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 14.853 εκμεταλλεύσεις
ή κατά 30,2%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (κατά 5.258 εκμεταλλεύσεις ή κατά 15,7%), Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (κατά 4.299 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 15,5%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 4.191 εκμεταλλεύσεις ή κατά 47,0%), και Πελοποννήσου (κατά
1.807 εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,5%).
7.3.1.10.2 ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (με γεωργική έκταση από 5 έως& 9,9 εκταρίων) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους ως επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στην ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016, το συνολικό πλήθος των μικρών γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 είναι 1.264.140 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 12,1% του
συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
(10.467.220 εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα (83.800 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 12,2% του συνολικού πλήθους
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (684.920 εκμεταλλεύσεις) στη χώρα, τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 0,1
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 19η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
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Γράφημα 7.118: Πλήθος των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 22,8% είναι: η Σουηδία (24,8%), η
Σλοβενία (23,0%), η Λετονία (22,7%), η Λιθουανία
(21,8%), και η Πολωνία (21,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 4,9%, και συγκεκριμένα:
η Μάλτα (3,0%), η Βουλγαρία (4,7%), η Κύπρος (4,7%), η
Ρουμανία (5,7%), και η Ουγγαρία (6,4%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28,
καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,0% (ή κατά 13.400
εκμεταλλεύσεις) από 1.277.540 εκμεταλλεύσεις το
2013, σε 1.264.140 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια
περίοδο, η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει
μικρή μείωση κατά -3,0% (ή κατά 2.630 εκμεταλλεύσεις) από 86.510 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 83.880
εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους
των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 5.660 εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,7%), και κατά
φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η
Κροατία (κατά 5.660 εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,7%), η
Ελλάδα (κατά 2.630 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,0%), η
Αυστρία (κατά 2.400 εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,8%), η
Ολλανδία (κατά 2.080 εκμεταλλεύσεις ή κατά -22,1%),
η Πολωνία (κατά 2.010 εκμεταλλεύσεις ή κατά -0,7%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1.470 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -5,4%), η Βουλγαρία (κατά 1.280 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -11,8%), η Σλοβενία (κατά 1.220 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,1%), και ελαφρότερα η Εσθονία (κατά
460 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,6%), η Πορτογαλία
(κατά 390 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,2%), η Σουηδία
(κατά 340 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,1%), η Ισπανία
(κατά 240 εκμεταλλεύσεις ή κατά -0,2%), το Βέλγιο
(κατά 230 εκμεταλλεύσεις ή κατά -4,6%), η Λετονία
(κατά 220 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,6%), η Γερμανία
(κατά 200 εκμεταλλεύσεις ή κατά -0,4%), η Δανία (κατά 170 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,2%), και η Κύπρος
(κατά 110 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,2%).

Την ίδια περίοδο, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία
(κατά 7.050 εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,3%), και κατά
φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η
Ουγγαρία (κατά 2.020 εκμεταλλεύσεις ή κατά 4,1%), η
Γαλλία (κατά 960 εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,3%), η
Σλοβακία (κατά 700 εκμεταλλεύσεις ή κατά 24,4%),
και ελαφρότερα η Φινλανδία (κατά 490 εκμεταλλεύσεις ή κατά 8,0%), η Ιρλανδία (κατά 440 εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,8%), η Ρουμανία (κατά 340 εκμεταλλεύσεις ή κατά 0,2%), η Τσεχία (κατά 230 εκμεταλλεύσεις
ή κατά 2,9%), και οριακά η Μάλτα (κατά 50 εκμεταλλεύσεις ή κατά 21,7%), και το Λουξεμβούργο (κατά 10
εκμεταλλεύσεις ή κατά 5,9%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη πλήθος των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
(με γεωργική έκταση από 5 έως& 9,9 εκταρίων) στις
13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η
ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη
2016 και 2013.
Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην
περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (16,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 4,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες:
Κεντρικής Μακεδονίας (16,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 4,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (15,1% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,9 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (14,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (13,7% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 1,5 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (11,1% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας (10,7% των γεωργικών εκμε-
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κτη στη χώρα), Αττικής (7,4% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 4,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (7,0% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 5,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ιονίων νήσων (6,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 6,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα).

ταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (10,2%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά
2,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (10,1% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ηπείρου (9,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 3,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δεί-

Γράφημα 7.119: Τιμή του δείκτη πλήθος των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 11 από
τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του πλήθους των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την υψηλότερη να καταγράφεται στην
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 795 εκμεταλλεύσεις ή κατά -4,8%), και κατά φθίνουσα σειρά
απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (κατά 362 εκμεταλλεύσεις ή κατά -19,9%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 344 εκμετ/σεις ή κατά -3,7%), Βορείου Αιγαίου (κατά 292 εκμετ/σεις ή κατά -9,2%),
Νοτίου Αιγαίου (κατά 288 εκμετ/σεις ή κατά -16,8%),
Κρήτης (κατά 264 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,9%), Ιονίων νήσων (κατά 229 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,7%),
και οριακά Δυτικής Μακεδονίας (κατά 87 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,3%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 75 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,0%), Θεσσαλίας (κατά 38 εκμεταλλεύσεις ή κατά 0,4%), και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 11 εκμεταλλεύσεις ή κατά 0,1%).

Την ίδια περίοδο, σε 2 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μικρή αύξηση του πλήθους των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου (κατά 110 εκμεταλλεύσεις ή κατά 0,9%), και
κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθεί
η περιφέρεια Ηπείρου (κατά 45 εκμεταλλεύσεις ή κατά 0,9%).

7.3.1.10.3 ΜΕΣΑΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων (με γεωργική
έκταση από 10 έως& 19,9 εκταρίων) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους ως επί του
συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στην ΕΕ-28 το 2016.
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Γράφημα 7.120: Πλήθος των μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των μεσαίων γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 είναι 866.570 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 8,3% του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
(10.467.220 εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, το συνολι-
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κό πλήθος των μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στην Ελλάδα (41.970 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο
6,1% του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (684.920 εκμεταλλεύσεις) στη χώρα, τιμή υπολειπόμενη κατά 2,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 23η υψηλότερη θέση

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Λετονία (κατά 1.220 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,7%), η
Φινλανδία (κατά 1.050 εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,5%), η
Σουηδία (κατά 830 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,1%), η Λιθουανία (κατά 740 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,7%), η Δανία (κατά 690 εκμεταλλεύσεις ή κατά -10,0%), η Εσθονία
(κατά 650 εκμεταλλεύσεις ή κατά -19,5%), η Ιρλανδία
(κατά 610 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,8%), και ελαφρότερα
το Βέλγιο (κατά 310 εκμεταλλεύσεις ή κατά -4,5%), η
Τσεχία (κατά 150 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,3%), η Ουγγαρία (κατά 120 εκμεταλλεύσεις ή κατά -0,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 100 εκμεταλλεύσεις ή κατά -0,4%),
και οριακά η Μάλτα (κατά 20 εκμετ/σεις ή κατά -66,7%).
Την ίδια περίοδο, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά
4.700 εκμεταλλεύσεις ή κατά 4,1%), και κατά φθίνουσα
σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 1.500 εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,4%), η Πορτογαλία
(κατά 670 εκμεταλλεύσεις ή κατά 3,6%), η Ρουμανία (κατά 590 εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,2%), και ελαφρότερα η
Βουλγαρία (κατά 320 εκμεταλλεύσεις ή κατά 4,7%), η
Σλοβακία (κατά 250 εκμεταλλεύσεις ή κατά 11,1%), η
Κύπρος (κατά 100 εκμεταλλεύσεις ή κατά 11,2%), και οριακά η Σλοβενία (κατά 40 εκμεταλλεύσεις ή κατά 0,5%),
ενώ στο Λουξεμβούργο καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.

στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 21,4% είναι: η Ιρλανδία (24,4%), η
Λετονία (20,8%), η Αυστρία (20,7%), η Γερμανία (20,7%),
και η Σουηδία (20,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 2,5%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα
(0,1%), η Ρουμανία (1,5%), η Κύπρος (2,8%), η Βουλγαρία (3,5%), και η Ουγγαρία (4,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,5
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28,
καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,4% (ή κατά 21.710
εκμεταλλεύσεις) από 888.280 εκμεταλλεύσεις το 2013,
σε 866.570 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο,
η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει μείωση
κατά -7,9% (ή κατά 3.590 εκμεταλλεύσεις) από 45.560
εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 41.970 εκμεταλλεύσεις το
2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην
Πολωνία (κατά 6.610 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,2%), και
κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν:
η Γαλλία (κατά 3.890 εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,7%), η
Ελλάδα (κατά 3.590 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,9%), η
Κροατία (κατά 3.110 εκμεταλλεύσεις ή κατά -24,6%), η
Αυστρία (κατά 2.820 εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,3%), η
Γερμανία (κατά 1.990 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,4%), η
Ολλανδία (κατά 1.380 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,7%), η

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη πλήθος των μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων
(με γεωργική έκταση από 10 έως& 19,9 εκταρίων) στις
13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η
ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη
2016 και 2013.

Γράφημα 7.121: Τιμή του δείκτη πλήθος των μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην
περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (12,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 6,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες:
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (11,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 4,9 ποσ. μονά-

δες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (10,9%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 4,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (9,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 2,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (5,8% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (5,0%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά
1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βο-
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ρείου Αιγαίου (4,6% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (4,2% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,9 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (3,9%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά
2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (3,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (2,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 3,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (1,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 4,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ιονίων νήσων (0,9% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 5,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,8%), Πελοποννήσου (κατά 453
εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,3%), Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης (κατά 348 εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,8%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 291 εκμετ/σεις ή κατά -6,8%), Ηπείρου (κατά 208 εκμεταλλεύσεις ή κατά -19,6%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 118 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,2%), Βορείου
Αιγαίου (κατά 107 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,6%), και οριακά Δυτικής Μακεδονίας (κατά 44 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -1,5%), Ιονίων νήσων (κατά 39 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,0%), Αττικής (κατά 39 εκμετ/σεις ή κατά -11,8%).
Την ίδια περίοδο, καταγράφεται αύξηση του πλήθους των
μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην περιφέρεια
Κρήτης (κατά 346 εκμεταλλεύσεις ή κατά 12,7%).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 12 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του πλήθους των μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 931 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -9,7%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά
722 εκμεταλλεύσεις ή κατά -15,6%), Θεσσαλίας (κατά 636

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων (με γεωργική έκταση από 20 έως& 49,9 εκταρίων) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους ως επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην
ΕΕ-28 το 2016. Σημειώνεται ότι στη Μάλτα δεν καταγράφονται γεωργικές εκμεταλλεύσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας.

7.3.1.10.4 ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
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Γράφημα 7.122: Πλήθος των μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των μεγάλων γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 είναι 743.430 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 7,1% του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
(10.467.220 εκμεταλλεύσεις) στα 27 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα (23.400 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 3,4% του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (684.920 εκμεταλλεύσεις) στη χώρα, τιμή υπολειπόμενη κατά 3,7
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 25η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 31,1% είναι: η Ιρλανδία (38,6%), η
Φινλανδία (33,0%), το Βέλγιο (30,3%), η Ολλανδία
(29,7%), και η Γερμανία (24,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
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(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,8%, και συγκεκριμένα:
η Ρουμανία (0,5%), η Κύπρος (1,4%), η Ελλάδα (3,4%), η
Ουγγαρία (3,8%), και η Βουλγαρία (4,1%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (16,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28,
καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,4% (ή κατά 18.830
εκμεταλλεύσεις) από 761.810 εκμεταλλεύσεις το 2013,
σε 743.430 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο,
η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει μείωση
κατά -10,7% (ή κατά 2.800 εκμεταλλεύσεις) από 26.200
εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 23.400 εκμεταλλεύσεις το
2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη
Γερμανία (κατά 4.960 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,9%), και
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γάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά
5.300 εκμεταλλεύσεις ή κατά 6,3%), και κατά φθίνουσα
σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Βουλγαρία
(κατά 1.630 εκμεταλλεύσεις ή κατά 24,7%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 860 εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,1%), η Σλοβακία (κατά 410 εκμεταλλεύσεις ή κατά 27,2%), και ελαφρότερα η Ουγγαρία (κατά 370 εκμεταλλεύσεις ή κατά
2,3%), η Σλοβενία (κατά 350 εκμεταλλεύσεις ή κατά
11,3%), η Λιθουανία (κατά 150 εκμεταλλεύσεις ή κατά
1,2%), και οριακά η Πορτογαλία (κατά 110 εκμεταλλεύσεις ή κατά 3,6%).

κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν:
η Γαλλία (κατά 4.570 εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,8%), η
Ελλάδα (κατά 2.800 εκμεταλλεύσεις ή κατά -10,7%), η
Ισπανία (κατά 2.710 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,6%), η
Φινλανδία (κατά 2.500 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,2%),η
Ιρλανδία (κατά 1.800 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,3%), η
Σουηδία (κατά 1.470 εκμεταλλεύσεις ή κατά -10,6%), η
Ολλανδία (κατά 1.340 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,5%), η
Πολωνία (κατά 1.250 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,2%), η
Δανία (κατά 970 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,7%), η Αυστρία (κατά 730 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,3%), η Λετονία (κατά 690 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,3%), η Κροατία
(κατά 590 εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,5%), το Βέλγιο (κατά
580 εκμεταλλεύσεις ή κατά -4,9%), και ελαφρότερα η
Εσθονία (κατά 300 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,5%), η
Ρουμανία (κατά 190 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,0%), η
Κύπρος (κατά 70 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,7%), η Τσεχία (κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,3%), και το Λουξεμβούργο (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των με-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη πλήθος των μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων
(με γεωργική έκταση από 20 έως& 49,9 εκταρίων) στις
13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η
ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη
2016 και 2013.

Γράφημα 7.123: Τιμή του δείκτη πλήθος των μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13
διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται
στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (8,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 4,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (6,4% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 3,0 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (5,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (5,4% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (3,7% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,3 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (3,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (3,1% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (3,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ.

μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (1,4% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ιονίων νήσων (1,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (1,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου
(1,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και Αττικής (0,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 10 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του πλήθους των μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας (κατά 724 εκμετ/σεις ή κατά -18,0%),
και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά 501 εκμεταλλεύσεις ή κατά -34,9%), Πελοποννήσου (κατά 493
εκμεταλλεύσεις ή κατά -34,9%), Κεντρικής Μακεδονίας
(κατά 404 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,8%), Δυτικής Μακε-
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δονίας (κατά 275 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,0%), Νοτίου
Αιγαίου (κατά 175 εκμεταλλεύσεις ή κατά -21,9%), Βορείου Αιγαίου (κατά 171 εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,1%),
Στερεάς Ελλάδας (κατά 152 εκμετ/σεις ή κατά -6,3%), και
οριακά Ηπείρου (κατά 67 εκμετ/σεις ή κατά -15,2%), και
Αττικής (κατά 49 εκμεταλλεύσεις ή κατά -32,7%).

περίοδο αναφοράς στις περιφέρειες Ιονίων νήσων
(κατά 3 εκμεταλλεύσεις) και Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης (κατά 7 εκμεταλλεύσεις).
7.3.1.10.5 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
πολύ μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων (με γεωργική έκταση από 20 έως& 49,9 εκταρίων) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους ως επί
του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016. Σημειώνεται ότι στη Μάλτα
δεν καταγράφονται γεωργικές εκμεταλλεύσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Την ίδια περίοδο, σε 3 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του πλήθους
των μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια α Κρήτης
(κατά 201 εκμεταλλεύσεις ή κατά 8,3), ενώ οριακά καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη κατά την
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Γράφημα 7.124: Πλήθος των πολύ μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των πολύ μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 είναι 725.450
εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 6,9%
του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (10.467.220 εκμεταλλεύσεις) στα 27 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των πολύ μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα (6.040
εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 0,9% του συνολικού
πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (684.920 εκμεταλλεύσεις) στη χώρα, τιμή υπολειπόμενη κατά 6,0
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 25η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 39,7% είναι: το Λουξεμβούργο
(53,4%), η Γαλλία (41,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (38,1%),
η Δανία (35,3%), και η Γερμανία (30,7%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,6%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,5%), η Σλοβενία (0,9%), η Ελλάδα
(0,9%), η Κύπρος (0,9%), και η Πολωνία (2,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (61,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των πολύ μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην
ΕΕ-28, καταγράφει οριακή αύξηση κατά -0,01% (ή κατά 90 εκμεταλλεύσεις) από 725.360 εκμεταλλεύσεις το
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2013, σε 725.450 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια
περίοδο, η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -12,1% (ή κατά 830 εκμεταλλεύσεις) από
6.870 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 6.040 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των πολύ μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 2.610 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -1,4%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
2.420 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,3%), η Ρουμανία (κατά 2.000 εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,8%), η Δανία (κατά
1.290 εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,4%), η Γερμανία (κατά
840 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,0%), η Ελλάδα (κατά
830 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,1%), η Σουηδία (κατά
540 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,4%), η Ιρλανδία (κατά
430 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,7%), και ελαφρότερα η
Φινλανδία (κατά 380 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,5%), η
Τσεχία (κατά 130 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,8%), και
οριακά το Λουξεμβούργο (κατά 70 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -6,4%), η Αυστρία (κατά 60 εκμεταλλεύσεις ή κατά -0,5%), και η Εσθονία (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -0,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
πολύ μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην
Πολωνία (κατά 2.930 εκμεταλλεύσεις ή κατά 9,3%),
και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 1.820 εκμεταλλεύσεις ή

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

κατά 12,8%), η Ιταλία (κατά 1.530 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 3,4%), η Κροατία (κατά 1.200 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 30,5%), η Λιθουανία (κατά 1.040 εκμεταλλεύσεις
ή κατά 10,7%), η Ισπανία (κατά 660 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 0,6%), η Βουλγαρία (κατά 590 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 6,5%), η Λετονία (κατά 540 εκμεταλλεύσεις ή κατά 9,7%), το Βέλγιο (κατά 530 εκμεταλλεύσεις ή κατά
6,0%), και ελαφρότερα η Ολλανδία (κατά 310 εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,7%), η Σλοβακία (κατά 280 εκμεταλλεύσεις ή κατά 9,1%), η Πορτογαλία (κατά 200 εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,9%), και οριακά η Σλοβενία
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(κατά 70 εκμεταλλεύσεις ή κατά 13,2%), ενώ στην Κύπρος καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη πλήθος των πολύ μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων (με γεωργική έκταση από 20 έως& 49,9 εκταρίων) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην
Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.125: Τιμή του δείκτη πλήθος πολύ μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των
πολύ μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως προς
το συνολικό πλήθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (3,1%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι
περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(1,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Βορείου Αιγαίου (1,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα οριακά κατά 0,6 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(1,4% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κρήτης (1,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Θεσσαλίας (0,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Νοτίου Αιγαίου (0,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (0,7% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (0,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής
(0,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (0,1% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής

του δείκτη στη χώρα), και Ηπείρου (0,1% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 10 από
τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του πλήθους των πολύ μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (κατά
282 εκμεταλλεύσεις ή κατά -28,3%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (κατά 157 εκμεταλλεύσεις ή κατά
-22,8%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 124 εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,2%), Κρήτης (κατά 110 εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,8), και ελαφρότερα Βορείου Αιγαίου
(κατά 74 εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,4%), Πελοποννήσου (κατά 73 εκμεταλλεύσεις ή κατά -30,9%), Στερεάς
Ελλάδας (κατά 64 εκμεταλλεύσεις ή κατά -15,2%), Ηπείρου (κατά 61 εκμεταλλεύσεις ή κατά -66,3%), και
οριακά Νοτίου Αιγαίου (κατά 32 εκμεταλλεύσεις ή κατά -16,4%), και Δυτικής Ελλάδας (κατά 31 εκμεταλλεύσεις ή κατά -25,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 2 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του πλήθους
των πολύ μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων με
την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 149 εκμεταλλεύσεις ή κατά 23,4%), και ακολουθεί η περιφέρεια
Ιονίων νήσων (κατά 29 εκμεταλλεύσεις ή κατά 16,6%),
ενώ στην περιφέρεια Αττικής καταγράφεται μηδενική
μεταβολή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
7.3.1.11 ΜΗ-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
Ως μη-χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση, (unutilised agricultural area – NUAA), ορίζεται η γη που
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πρότερα χρησιμοποιούνταν για γεωργικούς σκοπούς,
η οποία όμως κατά το έτος αναφοράς της έρευνας δεν
χρησιμοποιείται πλέον και η οποία δεν ανήκει στο σύστημα αμειψισποράς, επομένως δεν προορίζεται για
γεωργική χρήση. Η έκταση αυτή θα μπορούσε να καλλιεργηθεί εκ νέου αξιοποιώντας τους συνήθεις πόρους
μιας γεωργικής εκμετάλλευσης. Η διαφορά από τις εκτάσεις σε αγρανάπαυση είναι ότι πρόκειται για γη
που δεν θεωρείται από τον γεωργό μέρος της αμειψισποράς.
Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία μη- χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση περιλαμβάνονται:
 οπωροφόρα δένδρα που δεν παράγουν πλέον, αλλά έχουν σαφώς εγκαταλειφθεί για περισσότερα από 5 έτη,
 κοινή γη (common land) που δεν χρησιμοποιείται,
 άγονοι βοσκότοποι που δεν χρησιμοποιούνται,
 μη-χρησιμοποιούμενοι βοσκότοποι (pastures) και λειμώνες (meadows),
 εκτάσεις που κατά δήλωση του γεωργού είναι εκτός
παραγωγής (όχι σε αγρανάπαυση), από το πρώτο έτος
της δήλωσης αυτής, και

 αρόσιμη γη που αποσύρεται από την παραγωγή για πε-

ρισσότερα από 5 έτη και δεν αποτελεί μέρος της γης που
διατηρείται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.

Αντίθετα στην κατηγορία μη- χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση δεν συμπεριλαμβάνονται:
 κήποι, πάρκα και χλοοτάπητες αναψυχής (FA9),
 γαίες υπό αγρανάπαυση (Q0000),
 εκτάσεις αρόσιμης γης που διατηρούνται σε καλή γεωργική κατάσταση (Q0000),
 μόνιμοι βοσκότοποι που δεν χρησιμοποιούνται πλέον
για παραγωγικούς σκοπούς, αλλά είναι επιλέξιμοι για
χρηματοδοτική υποστήριξη (J3000).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η συνολική μηχρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (unutilised agricultural area) σε εκτάρια (hectare), και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής έκτασης των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.126: Συνολική έκταση της μη-χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής έκτασης των κρατών μελών της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η συνολική μη-χρησιμοποιούμενη γεωργική
έκταση στην ΕΕ-28 είναι 2.442.502 εκτάρια, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 1,2% της συνολικής έκτασης των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 (210.167.820
εκτάρια) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική μη-χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στην Ελλάδα (124.252 εκτάρια) αντιστοιχεί στο 2,6% της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα (4.734.580 εκτάρια), τιμή
υπερέχουσα κατά 1,5 ποσ. μονάδες από την αντίστοιχη
τιμή της ΕΕ-28, κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 4,8% είναι: η Κύπρος (11,1%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (4,0%), η Λετονία (3,4%), η Ιταλία
(2,7%), και η Ελλάδα (2,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 0,1%, και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (0,05%), η Τσεχία (0,08%), η Γερμανία (0,14%), η
Βουλγαρία (0,15%), και το Λουξεμβούργο (0,2%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρ-
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ξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, η συνολική
μη-χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -9,7% (ή κατά 261.123 εκτάρια)
από 2.703.625 εκτάρια το 2013, σε 2.442.502 εκτάρια το
2016. Την ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα
καταγράφει μείωση κατά -13,0% (ή κατά 18.500 εκτάρια) από 142.752 εκτάρια το 2013, σε 124.252 εκτάρια
το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 22 από τα 26 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
καταγράφεται μείωση της συνολικής μη- χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ουγγαρία (κατά
491.789 εκτάρια ή κατά -90,5%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά
60.498 εκτάρια ή κατά -30,6%), η Λετονία (κατά
59.036 εκτάρια ή κατά -36,7%), η Αυστρία (κατά
53.141 εκτάρια ή κατά -41,7%), η Ρουμανία (κατά
49.436 εκτάρια ή κατά -32,3%), η Ιταλία (κατά 31.029
εκτάρια ή κατά -6,4%), η Ελλάδα (κατά 18.500 εκτάρια
ή κατά -13,0%), η Σλοβακία (κατά 18.395 εκτάρια ή κατά
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φεται αύξηση της συνολικής μη- χρησιμοποιούμενης
γεωργικής έκτασης, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
591.598 εκτάρια ή κατά -347,6%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά
4.049 εκτάρια ή κατά 137,2%), η Δανία (κατά 3.609 εκτάρια ή κατά 6,8%), και η Κύπρος (κατά 2.041 εκτάρια
ή κατά 20,4%).

-57,3%), η Ισπανία (κατά 16.843 εκτάρια ή κατά -7,2%), η
Γαλλία (κατά 10.450 εκτάρια ή κατά -14,8%), η Εσθονία
(κατά 9.897εκτάρια ή κατά -76,2%), η Ιρλανδία (κατά
8.956 εκτάρια ή κατά -13,7%), η Σλοβενία (κατά 7.319
εκτάρια ή κατά -33,7%), η Βουλγαρία (κατά 7.103 εκτάρια ή κατά -49,8%), η Λιθουανία (κατά 6.852 εκτάρια ή κατά -24,8%), η Ολλανδία (κατά 6.132 εκτάρια ή
κατά -87,1%), η Πορτογαλία (κατά 3.212 εκτάρια ή κατά 3,2%), η Τσεχία (κατά 2.082 εκτάρια ή κατά -36,4%), η
Γερμανία (κατά 1.160 εκτάρια ή κατά -6,0%), ελαφρότερα η Κροατία (κατά 404 εκτάρια ή κατά -4,3%), και
οριακά η Μάλτα (κατά 31 εκτάρια ή κατά -4,3%), και
το Λουξεμβούργο (κατά 15 εκτάρια ή κατά -5,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγρά-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται η συνολική μηχρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (unutilised agricultural area) σε εκτάρια (hectare) στις 13 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής έκτασης των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων της διοικητικής περιφέρειας το 2016.

Γράφημα 7.127: Συνολική μη-χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση σε εκτάρια στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2016 και η ποσοστιαία
αναλογία της επί της συνολικής έκτασης της διοικητικής περιφέρειας το 2015
8,2

Κεντρικής
Μακεδονίας

Αν.Μακεδονίας
& Θράκης

Δυτικής
Μακεδονίας

Θεσσαλίας

Δυτικής
Ελλάδας

Βορείου
Αιγαίου

2013

Στερεάς
Ελλάδας

2016

Ηπείρου

Πελοποννήσου

2016 (%)

9,1

9,4

Νοτίου
Αιγαίου

Κρήτης

Αττικής

8.679

9.972

5.137

5.902

44.538

51.170

7.618

4,2

8.753

5.456

6.268

6.546

7.521

6.238

7.166

1.709

1.964

1.931

2.218

2.647

3.041

2,6%

15.563

2,1

17.879

1,3

4,1

6.092

0,5

6.999

0,5

12.098

0,2

13.899

Τιμή ΕΛΛΑΔΑΣ
(2018)

4,1

3,5

2,8

Ιονίων
νήσων

Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολική μηχρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση ως προς τη συνολική έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην
περιφέρεια Ιονίων νήσων (9,4% της συνολικής της έκτασης υπερέχουσα κατά 6,8 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής
(9,1% της συνολικής της έκτασης υπερέχουσα κατά 6,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(8,2% της συνολικής της έκτασης υπερέχουσα κατά 5,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου
Αιγαίου (4,2% της συνολικής της έκτασης υπερέχουσα
κατά 6,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (4,1% της συνολικής της έκτασης υπερέχουσα κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ηπείρου (4,1% της συνολικής της έκτασης υπερέχουσα κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας (3,5% της συνολικής της έκτασης υπερέχουσα κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (2,8% της συνολικής
της έκτασης υπερέχουσα οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (2,1%
της συνολικής της έκτασης υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(1,3% της συνολικής της έκτασης υπολειπόμενη κατά 1,3
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Μακεδονίας (0,5% της συνολικής της έκτασης υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,5% της
συνολικής της έκτασης υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μο-

νάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κεντρικής
Μακεδονίας (0,2% της συνολικής της έκτασης υπολειπόμενη κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), και στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση της συνολικής μη-χρησιμοποιούμενης γεωργικής
έκτασης, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Κρήτης (κατά 6.632 εκτάρια ή κατά -13,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι
περιφέρειες: Πελοποννήσου (κατά 2.316 εκτάρια ή
κατά -13,0%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 1.801 εκτάρια ή
κατά -13,0%), Ιονίων νήσων (κατά 1.293 εκτάρια ή κατά -13,0%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 1.135 εκτάρια ή κατά -13,0%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 975 εκτάρια ή κατά
-13,0%), Θεσσαλίας (κατά 928 εκτάρια ή κατά -13,0%),
Ηπείρου (κατά 907 εκτάρια ή κατά -13,0%), Βορείου
Αιγαίου (κατά 812 εκτάρια ή κατά -13,0%), Αττικής (κατά
765 εκτάρια ή κατά -13,0%), και ελαφρότερα Κεντρικής
Μακεδονίας (κατά 394 εκτάρια ή κατά -13,0%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 287 εκτάρια ή κατά -12,9%), και Δυτικής Μακεδονίας (κατά 255 εκτάρια ή κατά -13,0%).
7.3.1.12 ΑΜΙΓΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Το συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τις οποίες διατίθενται στοιχεία ως προς
την εξειδίκευση τους ως προς την καλλιέργεια, ταξινομούνται σε 10 κατηγορίες εξειδίκευσης
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

7.3.1.12.1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΣΙΤΗΡΑ, ΕΛΑΙ-

cereals, oilseed and protein crops - calculated with
Standard Output) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους
των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28
το 2016. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία
δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Μάλτα.

ΟΥΧΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε σιτηρά, ελαιούχους σπόρους & πρωτεϊνούχες καλλιέργειες υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική απόδοση (specialist
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Γράφημα 7.128: Πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε σιτηρά, ελαιούχους σπόρους & πρωτεϊνούχες καλλιέργειες (σύμφωνα με την τυπική απόδοσή τους) και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με
εξειδίκευση σε σιτηρά, ελαιούχους σπόρους & πρωτεϊνούχες καλλιέργειες στην ΕΕ-28 είναι 1.595.390 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 26,6%
του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (5.987.420 εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε σιτηρά, ελαιούχους σπόρους
& πρωτεϊνούχες καλλιέργειες στην Ελλάδα (57.530
εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 10,0% του συνολικού
πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
(572.710 εκμεταλλεύσεις) στη χώρα, τιμή υπολειπόμενη κατά 16,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 24η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 52,9% είναι: η Δανία (63,4%), η
Σλοβακία (55,0%), η Φινλανδία (52,0%), η Λιθουανία
(47,3%), και η Τσεχία (46,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 6,5%, και συγκεκριμένα: η
Κύπρος (2,2%), η Ολλανδία (3,6%), η Πορτογαλία (4,6%),
η Ελλάδα (10,0%), και η Σλοβενία (12,1%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε σιτηρά, ελαιούχους σπόρους & πρωτεϊνούχες καλλιέργειες στην ΕΕ28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 5,5% (ή κατά 83.550
εκμεταλλεύσεις) από 1.511.840 εκμεταλλεύσεις το 2013,
σε 1.595.390 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο,
το πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε σιτηρά, ελαιούχους σπόρους & πρωτεϊνούχες καλλιέργειες
στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -12,8% (ή κατά
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8.450 εκμεταλλεύσεις) από 65.980 εκμεταλλεύσεις το
2013, σε 57.530 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 15 από τα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε σιτηρά, ελαιούχους
σπόρους & πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία
(κατά 12.390 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,7%), και κατά
φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η
Ελλάδα (κατά 8.450 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,8%), η
Κροατία (κατά 2.590 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,4%), η
Φινλανδία (κατά 2.140 εκμεταλλεύσεις ή κατά -10,9%),
η Γαλλία (κατά 1.720 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,9%), και
η Γερμανία (κατά 1.410 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,6%), η
Αυστρία (κατά 950 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,0%), και
ελαφρότερα η Ολλανδία (κατά 580 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -43,3%), η Ιρλανδία (κατά 410 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -8,9%), το Βέλγιο (κατά 290 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -13,1%), η Σλοβενία (κατά 260 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -7,0%), η Κύπρος (κατά 180 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -22,0%), η Βουλγαρία (κατά 160 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -0,8%), και οριακά η Εσθονία (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά -0,4%), και το Λουξεμβούργο (κατά
10 εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 12 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε σιτηρά, ελαιούχους
σπόρους & πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 60.680 εκμεταλλεύσεις ή κατά 18,2%),
και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 32.570 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 8,0%), η Λιθουανία (κατά 8.720 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 36,9%), η Ισπανία (κατά 3.250 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 2,5%), η Ουγγαρία (κατά 2.900 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 3,5%), η Λετονία (κατά 2.370 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 38,8%), η Σλοβακία (κατά 1.580 εκμεταλλεύσεις
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ή κατά 27,8%), η Δανία (κατά 1.030 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 9,3%), η Πορτογαλία (κατά 850 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 13,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 600 εκμεταλλεύσεις ή κατά 3,0%), και ελαφρότερα η Σουηδία
(κατά 380 εκμεταλλεύσεις ή κατά 5,1%), και η Τσεχία
(κατά 170 εκμεταλλεύσεις ή κατά 3,2%).

Κεφάλαιο 7ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε σιτηρά, ελαιού-

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

χους σπόρους & πρωτεϊνούχες καλλιέργειες υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική απόδοση (specialist
cereals, oilseed and protein crops - calculated with
Standard Output) στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους
επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.129: Τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε σιτηρά, ελαιούχους σπόρους & πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και αναλογία του ως
προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε σιτηρά, ελαιούχους
σπόρους & πρωτεϊνούχες καλλιέργειες ως προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (38,2% των
αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά
28,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν
οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(29,4% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 19,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (25,4% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 15,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(22,1% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 12,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας (5,7% των αμιγώς γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 4,3 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (2,1%
των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 7,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ηπείρου (1,2% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 8,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (1,0% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 9,0 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (0,9% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 9,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Αττικής (0,6% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 9,4 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,5% των
αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά
9,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων
νήσων (0,1% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 9,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κρήτης (0,01% των αμιγώς γεωργι-

κών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη σχεδόν κατά 10,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 10 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του πλήθους εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε
σιτηρά, ελαιούχους σπόρους & πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 3.401 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,5%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (κατά 1.961 εκμεταλλεύσεις ή κατά -22,5%),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 1.820 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,8%), και ελαφρότερα Στερεάς Ελλάδας
(κατά 459 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,2%), Ηπείρου (κατά
320 εκμεταλλεύσεις ή κατά -59,3%), Δυτικής Ελλάδας
(κατά 260 εκμεταλλεύσεις ή κατά -17,3%), Βορείου Αιγαίου (κατά 150 εκμεταλλεύσεις ή κατά -39,5%), και οριακά Θεσσαλίας (κατά 69 εκμεταλλεύσεις ή κατά -0,6%),
Αττικής (κατά 50 εκμεταλλεύσεις ή κατά -29,4%), και Ιονίων νήσων (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά -33,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 2 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μικρή αύξηση του πλήθους εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε σιτηρά, ελαιούχους σπόρους & πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, με
την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου (κατά 40 εκμεταλλεύσεις ή κατά 11,1%),
και ακολουθεί η περιφέρεια Κρήτης (κατά 10 εκμεταλλεύσεις), ενώ στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς.

7.3.1.12.2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων γενικής καλλιέργειας υπολογισμένες
σύμφωνα με την τυπική απόδοση (general field crop-
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ping - calculated with Standard Output) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί

του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.130: Πλήθος των εκμεταλλεύσεων γενικής καλλιέργειας (σύμφωνα με την τυπική απόδοσή τους) και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού
πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων γενικής καλλιέργειας στην ΕΕ-28 είναι 1.718.980 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 28,7% του
συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (5.987.420 εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτημέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων γενικής καλλιέργειας στην Ελλάδα (71.950 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 12,6% του συνολικού
πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
(572.710 εκμεταλλεύσεις) στη χώρα, τιμή υπολειπόμενη κατά 16,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 25η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 64,1% είναι: η Σουηδία (67,4%), η
Εσθονία (66,8%), η Ιρλανδία (65,4%), η Λετονία (60,8%),
και το Βέλγιο (59,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 11,2%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος
(6,4%), η Πορτογαλία (11,2%), η Ισπανία (11,2%), η Ελλάδα (12,6%), και η Ουγγαρία (14,8%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(5,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των εκμεταλλεύσεων γενικής καλλιέργειας στην ΕΕ-28,
καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,8% (ή κατά 30.390
εκμεταλλεύσεις) από 1.668.590 εκμεταλλεύσεις το
2013, σε 1.718.980 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια
περίοδο, το πλήθος των εκμεταλλεύσεων με γενικής
καλλιέργειας στην Ελλάδα καταγράφει μικτή αύξηση
κατά 1,5% (ή κατά 1.040 εκμεταλλεύσεις) από 70.910
εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 71.950 εκμεταλλεύσεις το
2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 35 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των εκμεταλλεύσεων γενικής καλλιέργειας, με
την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στη Λιθουανία (κατά 21.760 εκμεταλλεύσεις ή κατά 57,7%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής
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ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 10.860 εκμεταλλεύσεις ή κατά -57,7%), η Λετονία (κατά 9.310 εκμεταλλεύσεις ή κατά -31,3%), η Ρουμανία (κατά 8.920 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,4%), η Βουλγαρία (κατά 5.690
εκμεταλλεύσεις ή κατά -16,2%), η Πορτογαλία (κατά
2.520 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,5%), η Κροατία (κατά
2.450 εκμεταλλεύσεις ή κατά -19,5%), η Σλοβενία (κατά
1.310 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,6%), η Σουηδία (κατά 1.090 εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,3%), η Ολλανδία
(κατά 760 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,0%), η Δανία (κατά 610 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,1%), και ελαφρότερα η Τσεχία (κατά 240 εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,8%),
και οριακά η Ιρλανδία (κατά 80 εκμεταλλεύσεις ή κατά -0,9%).
Την ίδια περίοδο, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
εκμεταλλεύσεων γενικής καλλιέργειας, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία
(κατά 41.650 εκμεταλλεύσεις ή κατά 32,1%), και κατά
φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η
Πολωνία (κατά 33.970 εκμεταλλεύσεις ή κατά 9,1%), η
Γερμανία (κατά 5.690 εκμεταλλεύσεις ή κατά 15,0%), η
Γαλλία (κατά 4.600 εκμεταλλεύσεις ή κατά 11,2%), η Εσθονία (κατά 2.660 εκμεταλλεύσεις ή κατά 70,2%), η
Σλοβακία (κατά 1.540 εκμεταλλεύσεις ή κατά 47,4%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1.340 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 4,5%), η Ελλάδα (κατά 1.040 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 1,5%), το Βέλγιο (κατά 990 εκμεταλλεύσεις ή κατά 13,6%), η Φινλανδία (κατά 730 εκμεταλλεύσεις ή κατά 5,7%), η Μάλτα (κατά 700 εκμεταλλεύσεις ή κατά
21,2%), και ελαφρότερα η Αυστρία (κατά 540 εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,3%), η Ισπανία (κατά 370 εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,5%), και η Κύπρος (κατά 350 εκμεταλλεύσεις ή κατά 23,3%), ενώ στο Λουξεμβούργο καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων γενικής καλλιέργειας υπολογισμένες
σύμφωνα με την τυπική απόδοση (general field cropping - calculated with Standard Output) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων γενικής καλλιέργειας ως προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας,
καταγράφεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (40,7% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 28,1 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά
της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες:
Θεσσαλίας (32,1% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 19,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας
(29,1% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 16,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (22,0% των αμιγώς
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 9,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς
Ελλάδας (11,5% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (9,9% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Ελλάδας (6,7% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 5,9 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (4,4% των αμιγώς
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 8,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (1,5% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 11,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (1,0% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά
11,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (0,9% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 11,7 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (0,8% των αμιγώς
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 11,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
Κρήτης (0,5% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη οριακά κατά 12,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 7 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση
του πλήθους εκμεταλλεύσεων γενικής καλλιέργειας,
με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια

Κρήτης (κατά 450 εκμεταλλεύσεις ή κατά 52,9%), και
κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν
οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 381 εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,5%), Πελοποννήσου (κατά 351 εκμεταλλεύσεις ή κατά -30,3%), Θεσσαλίας (κατά 259 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,6%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 248
εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,3%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 130
εκμεταλλεύσεις ή κατά -16,7%), και Αττικής (κατά 107 εκμεταλλεύσεις ή κατά -41,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 6 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του πλήθους
των εκμεταλλεύσεων γενικής καλλιέργειας με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας (κατά 1.847 εκμεταλλεύσεις ή κατά 56,3%),
και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(κατά 493 εκμεταλλεύσεις ή κατά 3,0%), Δυτικής Ελλάδας
(κατά 207 εκμεταλλεύσεις ή κατά 5,5%), Βορείου Αιγαίου
(κατά 190 εκμεταλλεύσεις ή κατά 126,7%), Ηπείρου (κατά
129 εκμεταλλεύσεις ή κατά 7,7%), και Ιονίων νήσων (κατά 100 εκμεταλλεύσεις ή κατά 76,9%).
7.3.1.12.3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην καλλιέργεια
κηπευτικών θερμοκηπίου υπολογισμένες σύμφωνα
με την τυπική απόδοση (specialist horticulture indoor calculated with Standard Output) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στην ΕΕ-28 το 2016. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη
κατηγορία δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για το
Λουξεμβούργο και την Τσεχία.
Το 2016, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με
εξειδίκευση στην καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου στην ΕΕ-28 είναι 80.830 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 1,3% του συνολικού πλήθους των
αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (5.987.420 εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην καλλιέργεια κηπευτικών
θερμοκηπίου στην Ελλάδα (5.900 εκμεταλλεύσεις)
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αντιστοιχεί στο 1,0% του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (572.710 εκμεταλλεύσεις) στη χώρα, τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά
0,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κα-

τέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

Γράφημα 7.132: Πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου (σύμφωνα με την τυπική απόδοσή τους) και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 6,1% είναι: η Ολλανδία (13,8%),
το Βέλγιο (6,8%), η Φινλανδία (3,5%), η Βουλγαρία
(3,2%), και η Γερμανία (2,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,4%, και συγκεκριμένα: η
Λετονία (0,3%), η Ιρλανδία (0,3%), η Εσθονία (0,3%), η
Σλοβακία (0,4%), και η Ρουμανία (0,6%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (15,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην καλλιέργεια
κηπευτικών θερμοκηπίου στην ΕΕ-28, καταγράφει
μείωση κατά -13,8% (ή κατά 12.900 εκμεταλλεύσεις)
από 93.820 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 80.830 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο, το πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου στην Ελλάδα καταγράφει μικρή
μείωση κατά -6,2% (ή κατά 390 εκμεταλλεύσεις) από
6.290 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 5.900 εκμεταλλεύσεις
το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 14 από τα 26 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 7.670 εκμεταλλεύσεις ή κατά -46,7%), και κατά φθίνουσα σειρά
απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά
2.980 εκμεταλλεύσεις ή κατά -24,1%), η Ουγγαρία
(κατά 2.380 εκμεταλλεύσεις ή κατά -31,2%), η Ολλανδία (κατά 740 εκμεταλλεύσεις ή κατά -20,4%), η Βουλγαρία (κατά 710 εκμεταλλεύσεις ή κατά -20,3%), η Πορτογαλία (κατά 680 εκμεταλλεύσεις ή κατά -28,7%), και
ελαφρότερα η Ελλάδα (κατά 390 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -6,2%), η Γερμανία (κατά 360 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -9,8%), η Λιθουανία (κατά 200 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -30,3%), και οριακά η Δανία (κατά 80 εκμεταλλεύσεις ή κατά -21,6%), η Εσθονία (κατά 60 εκμετ/σεις
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ή κατά -66,7%), η Κροατία (κατά 50 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -4,5%), η Σλοβακία (κατά 20 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -28,6%), και η Ιρλανδία (κατά 20 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -33,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 12 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 1.610
εκμεταλλεύσεις ή κατά 21,3%), και κατά φθίνουσα
σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 1.050 εκμεταλλεύσεις ή κατά 20,3%), και ελαφρότερα
η Φινλανδία (κατά 180 εκμεταλλεύσεις ή κατά 18,2%), η
Ισπανία (κατά 130 εκμεταλλεύσεις ή κατά 0,7%), η
Αυστρία (κατά 120 εκμεταλλεύσεις ή κατά 12,5%), το
Βέλγιο (κατά 100 εκμεταλλεύσεις ή κατά 11,9%), και
οριακά η Λετονία (κατά 60 εκμεταλλεύσεις ή κατά
200,0%), η Σλοβενία (κατά 50 εκμεταλλεύσεις ή κατά
23,8%), η Κύπρος (κατά 20 εκμεταλλεύσεις ή κατά
10,0%), η Σουηδία (κατά 20 εκμεταλλεύσεις ή κατά
3,4%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,2%), ενώ στη Μάλτα καταγράφεται
μηδενική τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην καλλιέργεια
κηπευτικών θερμοκηπίου υπολογισμένες σύμφωνα
με την τυπική απόδοση (specialist horticulture indoor calculated with Standard Output) στις 13 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη
2016 και 2013.
Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου ως προς το συνολικό πλήθος των
αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές
περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Κρήτης (3,9% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,9 ποσ. μονάδες της τιμής του
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νάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (0,4%
των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Βορείου Αιγαίου (0,4% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,3% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,2% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων
(0,2% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και Στερεάς Ελλάδας (0,1% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής
του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (1,3%
των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Νοτίου Αιγαίου (0,9% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,9%
των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (0,9% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής
(0,8% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,7% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μο-

Γράφημα 7.133: Τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου και αναλογία του ως προς το συνολικό
πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 6 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του πλήθους εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση
στην καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Κρήτης
(κατά 607 εκμεταλλεύσεις ή κατά -17,0%), και κατά
φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι
περιφέρειες: Αττικής (κατά 50 εκμεταλλεύσεις ή κατά
-25,0%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 37 εκμεταλλεύσεις ή κατά -4,7%), Ηπείρου (κατά 29 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -10,7%), Θεσσαλίας (κατά 19 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -8,6%), Βορείου Αιγαίου (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 6 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του πλήθους
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην καλλιέργεια
κηπευτικών θερμοκηπίου, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου (κατά
182 εκμεταλλεύσεις ή κατά 49,2%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (κατά 48 εκμετ/σεις ή κατά
53,3%), Ιονίων νήσων (κατά 40 εκμεταλλεύσεις ή κατά 400,0%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 40 εκμεταλλεύσεις ή κατά 44,4%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά 300,0%), και
Δυτικής Ελλάδας (κατά 22 εκμεταλλεύσεις ή κατά
4,2%), ενώ στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς.

7.3.1.12.4 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην καλλιέργεια
κηπευτικών υπαίθρου υπολογισμένες σύμφωνα με
την τυπική απόδοση (specialist horticulture outdoor calculated with Standard Output) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στην ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με
εξειδίκευση στην καλλιέργεια κηπευτικών υπαίθρου
στην ΕΕ-28 είναι 73.730 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 1,2% του συνολικού πλήθους
των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (5.987.420
εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην καλλιέργεια κηπευτικών
υπαίθρου στην Ελλάδα (4.740 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 0,8% του συνολικού πλήθους των αμιγώς
γεωργικών εκμεταλλεύσεων (572.710 εκμεταλλεύσεις) στη χώρα, τιμή υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την
18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
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Γράφημα 7.134: Πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην καλλιέργεια κηπευτικών υπαίθρου (σύμφωνα με την τυπική απόδοσή τους) και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 8,9% είναι: η Μάλτα (19,3%), η
Ολλανδία (10,5%), το Βέλγιο (5,6%), η Λιθουανία (5,4%),
και η Βουλγαρία (4,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία
(0,1%), η Αυστρία (0,2%), η Σλοβενία (0,2%), η Σλοβακία
(0,2%), και η Δανία (0,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (49,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην καλλιέργεια
κηπευτικών υπαίθρου στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -6,0% (ή κατά 4.690 εκμεταλλεύσεις) από
78.420 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 73.730 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο, το πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην καλλιέργεια κηπευτικών υπαίθρου στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή
μείωση κατά -25,5% (ή κατά 1.690 εκμεταλλεύσεις)
από 6.360 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 4.740 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην καλλιέργεια κηπευτικών υπαίθρου με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά
5.930 εκμεταλλεύσεις ή κατά -34,3%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 1.680 εκμεταλλεύσεις ή κατά -15,1%), η
Ελλάδα (κατά 1.620εκμεταλλεύσεις ή κατά -25,5%), η
Βουλγαρία (κατά 1.510 εκμεταλλεύσεις ή κατά -20,5%),
η Γαλλία (κατά 1.440 εκμεταλλεύσεις ή κατά -17,8%),
και ελαφρότερα η Πολωνία (κατά 400 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -5,1%), η Πορτογαλία (κατά 300 εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,1%), η Ολλανδία (κατά 250 εκμεταλλεύσεις ή κατά -10,2%), η Εσθονία (κατά 250 εκμετ/σεις ή κατά -58,1%), η Φινλανδία (κατά 190 εκμεταλλεύσεις ή κατά -21,6%), η Σουηδία (κατά 140 εκμεταλλεύσεις ή κατά -41,2%), η Σλοβενία (κατά 90 εκμεταλλεύσεις ή κατά -64,3%), το Βέλγιο (κατά 80 εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,4%), η Ιρλανδία (κατά 50 εκμεταλλεύσεις ή κατά -83,3%), και οριακά η Τσεχία (κατά
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30 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,6%), και η Σλοβακία
(κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά -25,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην καλλιέργεια κηπευτικών υπαίθρου, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 4.310 εκμεταλλεύσεις ή κατά 121,1%), και κατά φθίνουσα σειρά
απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά
3.170 εκμεταλλεύσεις ή κατά 689,1%), η Λιθουανία (κατά 1.060 εκμεταλλεύσεις ή κατά 40,2%), και ελαφρότερα
η Κροατία (κατά 190 εκμεταλλεύσεις ή κατά 19,4%), η
Λετονία (κατά 190 εκμεταλλεύσεις ή κατά 33,9%), η Κύπρος (κατά 130 εκμεταλλεύσεις ή κατά 14,9%), και οριακά η Γερμανία (κατά 80 εκμεταλλεύσεις ή κατά 9,2%),
η Μάλτα (κατά 50 εκμεταλλεύσεις ή κατά 3,8%), η Δανία (κατά 40 εκμεταλλεύσεις ή κατά 400,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 40 εκμεταλλεύσεις ή κατά
20,0%), η Αυστρία (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά
14,3%), και το Λουξεμβούργο (κατά 10 εκμεταλλεύσεις από μη διαθέσιμη τιμή του δείκτη το 2013).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην καλλιέργεια
κηπευτικών υπαίθρου υπολογισμένες σύμφωνα με
την τυπική απόδοση (specialist horticulture outdoor calculated with Standard Output) στις 13 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη
2016 και 2013.
Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην καλλιέργεια κηπευτικών υπαίθρου ως προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές
περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (2,3% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής
του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (2,0% των αμιγώς γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 1,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (1,2%
των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

δας (0,7% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (0,7% των αμιγώς γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου
(0,5% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ιονίων νήσων (0,3% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κρήτης (0,2% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κεντρικής Μακεδονίας (1,1% των αμιγώς γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,3 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας
(0,9% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,8% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (0,8% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (0,7% των αμιγώς γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλά-

Γράφημα 7.135: Τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην καλλιέργεια κηπευτικών υπαίθρου και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 10 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του πλήθους εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση
στην καλλιέργεια κηπευτικών υπαίθρου, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 457 εκμεταλλεύσεις ή κατά -52,1%), και
κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (κατά 437 εκμεταλλεύσεις ή κατά -50,9%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά
366εκμεταλλεύσεις ή κατά -28,6%), Κρήτης (κατά 269
εκμεταλλεύσεις ή κατά -61,3%), Ηπείρου (κατά 120 εκμεταλλεύσεις ή κατά -50,0%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 70
εκμετ/σεις ή κατά -29,2%), Ιονίων νήσων (κατά 50 εκμεταλλεύσεις ή κατά -38,5%), και οριακά Στερεάς Ελλάδας
(κατά 38 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,3%), και Βορείου Αιγαίου (κατά 20 εκμεταλλεύσεις ή κατά -10,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 3 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του πλήθους
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην καλλιέργεια

κηπευτικών υπαίθρου, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 164 εκμεταλλεύσεις ή κατά 24,5%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν
οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά 23,1%), και οριακά Πελοποννήσου (κατά
11 εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,6%), και Θεσσαλίας (κατά
2 εκμεταλλεύσεις ή κατά 0,6%).
7.3.1.12.5 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε άλλες κηπευτικές
καλλιέργειες υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική
απόδοση (other horticulture - calculated with Standard
Output) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία
αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.136: Πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε άλλες κηπευτικές καλλιέργειες (σύμφωνα με την τυπική απόδοσή τους) και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 710
εκμεταλλεύσεις ή κατά -31,3%), και ελαφρότερα η Ολλανδία (κατά 470 εκμεταλλεύσεις ή κατά -16,4%), η
Ρουμανία (κατά 410 εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,4%), η
Ισπανία (κατά 340 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,2%), το
Βέλγιο (κατά 330 εκμεταλλεύσεις ή κατά -34,1%), η
Λιθουανία (κατά 300 εκμεταλλεύσεις ή κατά -34,1%), η
Γερμανία (κατά 290 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,3%), η
Γαλλία (κατά 200 εκμεταλλεύσεις ή κατά -4,6%), η
Σουηδία (κατά 150 εκμεταλλεύσεις ή κατά -65,2%), η
Πορτογαλία (κατά 90 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,2%),
και οριακά η Φινλανδία (κατά 50 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -22,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 40 εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,7%), και η Κύπρος (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε άλλες κηπευτικές
καλλιέργειες, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στην η Πολωνία (κατά 2.560 εκμεταλλεύσεις ή κατά 38,2%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 830
εκμεταλλεύσεις ή κατά 70,9%), και ελαφρότερα η Κροατία (κατά 260 εκμεταλλεύσεις ή κατά 123,8%), η Βουλγαρία (κατά 230 εκμεταλλεύσεις ή κατά 25,0%), η Αυστρία (κατά 160 εκμεταλλεύσεις ή κατά 57,1%), η Τσεχία (κατά 90 εκμεταλλεύσεις ή κατά 69,2%), η Λετονία
(κατά 50 εκμεταλλεύσεις ή κατά 100,0%), και οριακά η
Σλοβενία (κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά 33,3%), η
Ιρλανδία (κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά 50,0%), η
Μάλτα (κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά 37,5%), η Σλοβακία (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά 50,0%), η Δανία (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά 14,3%), το Λουξεμβούργο (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά 100,0%), ενώ
τη συγκεκριμένη περίοδο στην Εσθονία καταγράφεται
μηδενική τιμή του δείκτη.

Το 2016, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με
εξειδίκευση σε άλλες κηπευτικές καλλιέργειες στην
ΕΕ-28 είναι 37.160 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά
αντιστοιχεί στο 0,6% του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (5.987.420 εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε άλλες κηπευτικές καλλιέργειες στην Ελλάδα (1.550 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί
στο 0,3% του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (572.710 εκμεταλλεύσεις) στη
χώρα, τιμή υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 4,3% είναι: η Ολλανδία (11,4%),
το Λουξεμβούργο (4,2%), το Βέλγιο (2,2%), η Γερμανία
(2,0%), και η Τσεχία (1,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,2%), η Σλοβακία (0,2%),η Ελλάδα (0,3%), η Σουηδία (0,3%), και η Ισπανία (0,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (17,4
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε άλλες κηπευτικές καλλιέργειες στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,0% (ή κατά 760 εκμεταλλεύσεις) από 37.920
εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 37.160 εκμεταλλεύσεις το
2016. Την ίδια περίοδο, το πλήθος των εκμεταλλεύσεων
με εξειδίκευση σε άλλες κηπευτικές καλλιέργειες στην
Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -31,4% (ή
κατά 710 εκμεταλλεύσεις) από 2.260 εκμεταλλεύσεις το
2013, σε 1.550 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε άλλες
κηπευτικές καλλιέργειες με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 1.670 εκμεταλλεύσεις ή κατά -25,5%), και κατά φθίνουσα σειρά

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε άλλες κηπευτικές
καλλιέργειες υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική
απόδοση (other horticulture - calculated with Standard
Output) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.137: Τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε άλλες κηπευτικές καλλιέργειες και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των
αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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μείωση του πλήθους εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση
σε άλλες κηπευτικές καλλιέργειες, με την υψηλότερη
να καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (κατά 322 εκμεταλλεύσεις ή κατά -84,3%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν
οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (κατά 190 εκμεταλλεύσεις ή κατά -41,1%), Θεσσαλίας (κατά 69 εκμεταλλεύσεις ή κατά -43,1%), Αττικής (κατά 69 εκμεταλλεύσεις ή κατά -30,0%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 51
εκμεταλλεύσεις ή κατά -10,3%), Ηπείρου (κατά 40 εκμεταλλεύσεις ή κατά -66,7%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 40
εκμεταλλεύσεις ή κατά -33,1%), Ιονίων νήσων (κατά 21
εκμεταλλεύσεις ή κατά -67,7%), και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 20 εκμεταλλεύσεις ή κατά -25,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 3 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του πλήθους
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε άλλες κηπευτικές
καλλιέργειες, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην περιφέρεια Κρήτης (κατά 91 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 101,1%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας
(κατά 11 εκμεταλλεύσεις ή κατά 13,8%), και Νοτίου Αιγαίου (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά 16,7%), ενώ τη
συγκεκριμένη περίοδο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καταγράφεται μηδενική μεταβολή της τιμής του
δείκτη.

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε άλλες κηπευτικές καλλιέργειες ως προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (0,9% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας
(0,5% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Νοτίου Αιγαίου (0,5% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,2 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,3%
των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων ταυτόσημη οριακά της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου
(0,3% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων ταυτόσημη οριακά της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(0,2% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (0,2% των αμιγώς γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,2% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,1% των αμιγώς
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά
0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,1% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου
(0,1% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (0,04% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά
0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ιονίων νήσων (0,04% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,3 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 9 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται

7.3.1.12.6 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην αμπελουργία
υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική απόδοση
(specialist horticulture outdoor - calculated with
Standard Output) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους
των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28
το 2016. Σημειώνεται ότι δεν διατίθενται στοιχεία για
το Βέλγιο, τη Δανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Φινλανδία, και
τη Σουηδία.

Γράφημα 7.138: Πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην αμπελουργία (σύμφωνα με την τυπική απόδοσή τους) και ποσοστιαία αναλογία τους επί
του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην αμπελουργία στην ΕΕ-28 είναι 450.320
εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 7,5%
του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμε-

ταλλεύσεων (5.987.420 εκμεταλλεύσεις) στα 19 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην αμπελουργία στην Ελλάδα
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

(24.670 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 4,3% του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (572.710 εκμεταλλεύσεις) στη χώρα, τιμή υπολειπόμενη κατά 3,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 27,5% είναι: το Λουξεμβούργο
(58,3%), η Γαλλία (27,1%), η Πορτογαλία (18,2%), η
Τσεχία (17,9%), και η Σλοβενία (16,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,5%, και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (0,2%), η Ολλανδία
(0,2%), η Σλοβακία (3,9%), η Μάλτα (4,1%), και η Ελλάδα (4,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ουγγαρία (κατά 5.120 εκμεταλλεύσεις ή κατά -16,0%),
και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 4.300 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,2%), η Ιταλία (κατά 4.060 εκμεταλλεύσεις ή κατά
-3,7%), η Γερμανία (κατά 1.310 εκμεταλλεύσεις ή κατά
-9,2%), η Ελλάδα (κατά 1.210 εκμ/σεις ή κατά -4,7%),
η Πορτογαλία (κατά 1.190 εκμ/σεις ή κατά -4,0%), η Ρουμανία (κατά 1.130 εκμετ/σεις ή κατά -1,3%), η Κροατία
(κατά 1.030 εκμεταλλεύσεις ή κατά -16,2%), η Βουλγαρία (κατά 610 εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,0%), και ελαφρότερα η Αυστρία (κατά 380 εκμ/σεις ή κατά -4,7%), η
Γαλλία (κατά 230 εκμεταλλεύσεις ή κατά -0,4%), και οριακά η Τσεχία (κατά 60 εκμ/σεις ή κατά -2,8%), και το
Λουξεμβούργο (κατά 40 εκμ/σεις ή κατά -12,5%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην αμπελουργία,
με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Σλοβενία (κατά 1.130 εκμεταλλεύσεις ή κατά
32,6%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής
ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 200 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 64,5%), η Μάλτα (κατά 40 εκμεταλλεύσεις ή κατά 16,0%), και η Κύπρος (κατά 20 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 0,8%), ενώ τη συγκεκριμένη περίοδο το Ηνωμένο
Βασίλειο και στην Ολλανδία καταγράφεται μηδενική
μεταβολή του δείκτη.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην αμπελουργία στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,1%
(ή κατά 19.280 εκμεταλλεύσεις) από 469.600 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 450.320 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Την ίδια περίοδο, το πλήθος των εκμεταλλεύσεων με
εξειδίκευση στην αμπελουργία στην Ελλάδα καταγράφει επίσης μικρή μείωση κατά -4,7% (ή κατά 1.210
εκμεταλλεύσεις) από 25.880 εκμεταλλεύσεις το 2013,
σε 24.670 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 13 από τα 19 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην αμπελουργία με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην αμπελουργία
υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική απόδοση (specialist horticulture outdoor - calculated with Standard
Output) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.139: Τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην αμπελουργία και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην αμπελουργία ως
προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (14,1% των
αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά
9,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι
περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (8,4% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 4,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονί-
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ας (7,9% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 3,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Πελοποννήσου (6,0% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 1,7 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (4,9% των
αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά
0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (4,6% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κρήτης (3,9% των αμιγώς γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ταλλεύσεις ή κατά -4,0%). Την ίδια περίοδο, σε 7 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
αύξηση του πλήθους εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση
στην αμπελουργία, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (κατά 890 εκμεταλλεύσεις ή κατά 51,2%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης
μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (κατά 199 εκμεταλλεύσεις ή κατά 17,6%), Νοτίου Αιγαίου
(κατά 189 εκμετ/σεις ή κατά 17,8%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 130 εκμεταλλεύσεις ή κατά 7,6%), Κρήτης (κατά 80 εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,8%), Ηπείρου
(κατά 80 εκμεταλλεύσεις ή κατά 14,8%), και οριακά Βορείου Αιγαίου (κατά 31 εκμεταλλεύσεις ή κατά 3,0%),
ενώ τη συγκεκριμένη περίοδο στην περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (3,7% των
αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά
0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (3,4% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (3,4%
των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Θεσσαλίας (2,7% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (2,3% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κεντρικής Μακεδονίας (2,1% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,2 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 5 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του πλήθους εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση
στην αμπελουργία, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 1.860 εκμεταλλεύσεις ή κατά -39,1%), και κατά φθίνουσα σειρά
απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (κατά 380 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,1%),
Ιονίων νήσων (κατά 370 εκμεταλλεύσεις ή κατά -28,5%),
Δυτικής Μακεδονίας (κατά 140 εκμ/σεις ή κατά -9,1%),
και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 60 εκμε-

7.3.1.12.7 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε οπωροφόρα δένδρα και εσπεριδοειδή υπολογισμένες σύμφωνα με
την τυπική απόδοση (specialist fruit and citrus fruit calculated with Standard Output) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στην ΕΕ-28 το 2016.
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Γράφημα 7.140: Πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε σιτηρά, ελαιούχους σπόρους & πρωτεϊνούχες καλλιέργειες (σύμφωνα με την τυπική απόδοσή τους) και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με
εξειδίκευση σε οπωροφόρα δένδρα και εσπεριδοειδή
στην ΕΕ-28 είναι 537.160 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 9,0% του συνολικού πλήθους των
αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (5.987.420 εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε οπωροφόρα δένδρα και εσπεριδοειδή στην Ελλάδα (58.600 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 10,2% του συνολικού πλήθους των αμιγώς
γεωργικών εκμεταλλεύσεων (572.710 εκμεταλλεύσεις)
στη χώρα, τιμή υπερέχουσα κατά 1,3 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 6η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 19,4% είναι: η Κύπρος (30,8%), η

Ισπανία (20,1%), η Πορτογαλία (17,3%), η Ουγγαρία
(15,9%), και η Βουλγαρία (13,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,8%, και συγκεκριμένα:
η Ιρλανδία (0,3%), η Φινλανδία (0,4%), η Σουηδία
(0,6%), η Δανία (0,8%), και η Σλοβακία (2,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (23,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε οπωροφόρα
δένδρα και εσπεριδοειδή στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή
αύξηση κατά 0,9% (ή κατά 4.940 εκμεταλλεύσεις) από
532.220 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 537.160 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο, το πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε οπωροφόρα δένδρα και
εσπεριδοειδή στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση
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γράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε οπωροφόρα δένδρα
και εσπεριδοειδή, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 4.220 εκμεταλλεύσεις ή κατά 6,6%), και κατά φθίνουσα σειρά
απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά
2.770 εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,9%), η Βουλγαρία (κατά 1.980 εκμεταλλεύσεις ή κατά 21,1%), η Ουγγαρία
(κατά 1.690 εκμεταλλεύσεις ή κατά 5,4%), η Λιθουανία
(κατά 1.680 εκμεταλλεύσεις ή κατά 138,8%), η Κύπρος
(κατά 1.330 εκμεταλλεύσεις ή κατά 17,8%), η Ιταλία
(κατά 1.050 εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,3%), και ελαφρότερα η Σλοβενία (κατά 560 εκμεταλλεύσεις ή κατά
27,3%), η Τσεχία (κατά 180 εκμεταλλεύσεις ή κατά
27,7%), και η Μάλτα (κατά 80 εκμεταλλεύσεις ή κατά
32,0%), ενώ κατά την περίοδο αναφοράς στο Βέλγιο
και στο Λουξεμβούργο καταγράφεται μηδενική μεταβολή της τιμής του δείκτη.

κατά -2,6% (ή κατά 1.560 εκμεταλλεύσεις) από 60.160
εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 58.600 εκμεταλλεύσεις το
2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 15 από τα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε οπωροφόρα δένδρα και
εσπεριδοειδή, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 3.780 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,3%), κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 2.650 εκμεταλλεύσεις ή κατά -18,9%), η Ελλάδα (κατά 1.560 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,6%), η Λετονία (κατά 900 εκμεταλλεύσεις ή κατά -45,2%), η Κροατία (κατά 770 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,0%), και ελαφρότερα η Πορτογαλία
(κατά 220 εκμεταλλεύσεις ή κατά -0,8%), η Φινλανδία
(κατά 210 εκμεταλλεύσεις ή κατά -61,8%), η Γερμανία
(κατά 170 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,4%), η Αυστρία
(κατά 140 εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,7%), η Ολλανδία
(κατά 110 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,0%), η Εσθονία
(κατά 80 εκμεταλλεύσεις ή κατά -25,0%), η Σουηδία
(κατά 70 εκμεταλλεύσεις ή κατά -29,2%), και οριακά η
Δανία (κατά 40 εκμετ/σεις ή κατά -20,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 20 εκμετ/σεις ή κατά -1,2%), και η
Ιρλανδία (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά -20,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 11 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, κατα-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε οπωροφόρα δένδρα και εσπεριδοειδή υπολογισμένες σύμφωνα με την
τυπική απόδοση (specialist fruit and citrus fruit - calculated with Standard Output) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία
τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και
2013.

Γράφημα 7.141: Τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε οπωροφόρα δένδρα και εσπεριδοειδή και αναλογία του ως προς το συνολικό
πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε οπωροφόρα δένδρα και
εσπεριδοειδή ως προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας (24,3% των αμιγώς γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 14,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (23,6% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 13,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (15,4% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 5,2 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(12,5% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (11,7% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 1,5 ποσ. μονά-
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δες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (10,8% των
αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά
0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (5,8% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 4,4 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (4,7% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 5,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (3,3% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 6,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου
(2,9% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 7,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κρήτης (2,4% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 7,8 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (1,7% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 8,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ιονίων

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

γράφεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 1.324 εκμεταλλεύσεις ή κατά 6,8%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (κατά 1.181 εκμεταλλεύσεις ή κατά
23,8%), και ελαφρότερα Δυτικής Μακεδονίας (κατά 240
εκμεταλλεύσεις ή κατά 13,1%), και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 200 εκμεταλλεύσεις ή κατά 16,9%).

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

νήσων (0,4% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 9,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 9 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του πλήθους εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση
σε οπωροφόρα δένδρα και εσπεριδοειδή, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 1.208 εκμεταλλεύσεις ή κατά -26,0%), και
κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (κατά 1.098 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,8%), Αττικής (κατά 630 εκμεταλλεύσεις ή κατά -23,9%), Κρήτης (κατά 440 εκμεταλλεύσεις ή κατά -19,6%), και ελαφρότερα Στερεάς Ελλάδας
(κατά 340 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,1%), Βορείου Αιγαίου (κατά 320 εκμεταλλεύσεις ή κατά -44,4%), Νοτίου
Αιγαίου (κατά 280 εκμεταλλεύσεις ή κατά -39,4%), Ιονίων νήσων (κατά 100 εκμεταλλεύσεις ή κατά -52,6%),
και Ηπείρου (κατά 89 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μικρή αύξηση του πλήθους εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε οπωροφόρα
δένδρα και εσπεριδοειδή, με την υψηλότερη να κατα-

7.3.1.12.8 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην ελαιοκομία υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική απόδοση (specialist olives - calculated with Standard Output) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους
επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016.
Σημειώνεται ότι δεν διατίθενται στοιχεία για το Βέλγιο,
τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, την
Εσθονία, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία τη Σλοβακία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Γράφημα 7.142: Πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην ελαιοκομία (σύμφωνα με την τυπική απόδοσή τους) και ποσοστιαία αναλογία τους επί του
συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Το 2016, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην ελαιοκομία στην ΕΕ-28 είναι 798.130
εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 13,3%
του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (5.987.420 εκμεταλλεύσεις) στα 8 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην ελαιοκομία στην Ελλάδα
(262.850 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 45,9% του
συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (572.710 εκμεταλλεύσεις) στη χώρα, τιμή υπερέχουσα κατά 32,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28. Ως προς την τιμή του συγκεκριμένου δείκτη και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν:
η Ιταλία (28,7%), η Ισπανία (28,0%), η Κύπρος (19,3%),
η Πορτογαλία (14,0%), η Κροατία (27,1%), η Σλοβενία
(1,5%), και η Μάλτα (1,0%).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην ελαιοκομία
στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 15,6% (ή κατά
107.790 εκμεταλλεύσεις) από 469.600 εκμεταλλεύσεις
το 2013, σε 450.320 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια
περίοδο, το πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην ελαιοκομία στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -0,6% (ή κατά 1.580 εκμεταλλεύσεις)
από 264.430 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 262.850 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 5 από τα 8 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην ελαιοκομία με
την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στην Κύπρο (κατά 1.870 εκμετ/σεις ή κατά -25,3%),
και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 1.580 εκμεταλλεύσεις ή κατά -0,6%), και ελαφρότερα η Πορτογαλία (κατά 650
εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,9%), η Κροατία (κατά 200
εκμεταλλεύσεις ή κατά -16,2%), και η Σλοβενία (κατά
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120 εκμεταλλεύσεις ή κατά -21,4%). Την ίδια περίοδο,
σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πλήθους των εκμεταλλεύσεων
με εξειδίκευση στην ελαιοκομία, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 113.880 εκμεταλλεύσεις ή κατά 66,1), και κατά
φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η
Ισπανία (κατά 880 εκμεταλλεύσεις ή κατά 0,4%), και η
Μάλτα (κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά 75,0%.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην ελαιοκομία υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική απόδοση (specialist
olives - calculated with Standard Output) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία
αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη 2016
και 2013.

Γράφημα 7.143: Τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην ελαιοκομία και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην ελαιοκομία ως προς
το συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας,
καταγράφεται στην περιφέρεια Ιονίων νήσων (73,9%
των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 28,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου (70,3% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 24,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(68,8% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 22,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Ελλάδας (61,0% των αμιγώς γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 15,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (60,8%
των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 14,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Νοτίου Αιγαίου (60,8% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 14,9 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (60,3% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 14,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής
(55,2% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 9,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ηπείρου (45,3% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (18,5% των αμιγώς
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 27,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (13,1% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 32,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (12,4% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 33,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και Δυτικής Μακεδονίας (0,3% των
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Τιμή ΕΛΛΑΔΑΣ
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αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά
45,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 4 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του πλήθους εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση
στην ελαιοκομία, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην περιφέρεια Αττικής (κατά 4.430 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -30,1%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (κατά
1.662 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,1%), Θεσσαλίας (κατά
870 εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,8%), και Βορείου Αιγαίου
(κατά 391 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 8 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του πλήθους
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην ελαιοκομία, με
την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου (κατά 1.658 εκμεταλλεύσεις ή κατά 3,4%),
και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 1.579
εκμεταλλεύσεις ή κατά 4,8%), Ιονίων νήσων (κατά 909
εκμεταλλεύσεις ή κατά 5,1%), Δυτικής Ελλάδας (κατά
559 εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,6%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 438 εκμεταλλεύσεις ή κατά 4,0%), και ελαφρότερα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 270
εκμεταλλεύσεις ή κατά 5,4%), Ηπείρου (κατά 260 εκμεταλλεύσεις ή κατά 3,2%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 100 εκμετ/σεις ή κατά 1,1%), ενώ τη συγκεκριμένη περίοδο
στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
7.3.1.12.9 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με διάφορους συνδυασμούς μόνιμων καλλιεργειών υπολογισμένες σύμφωνα με την
τυπική απόδοση (various permanent crops combined -
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στην ΕΕ-28 το 2016. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη
κατηγορία δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για το
Λουξεμβούργο.

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

calculated with Standard Output) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
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Γράφημα 7.144: Πλήθος των εκμεταλλεύσεων με διάφορους συνδυασμούς μόνιμων καλλιεργειών (σύμφωνα με την τυπική απόδοσή τους) και ποσοστιαία
αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με
διάφορους συνδυασμούς μόνιμων καλλιεργειών
στην ΕΕ-28 είναι 198.960 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 3,3% του συνολικού πλήθους
των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (5.987.420
εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με διάφορους συνδυασμούς μόνιμων καλλιεργειών στην Ελλάδα (52.140 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 9,1% του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (572.710 εκμεταλλεύσεις)
στη χώρα, τιμή υπερέχουσα κατά 5,8 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 11,1% είναι: η Κύπρος (19,9%), η
Πορτογαλία (12,4%), η Ελλάδα (9,1%), η Κροατία (7,8%),
και η Ιταλία (6,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,1%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία
(0,03%), η Λετονία (0,03%), η Λιθουανία (0,1%), η Εσθονία (0,1%), και η Σουηδία (0,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (155,5
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των εκμεταλλεύσεων με διάφορους συνδυασμούς μόνιμων καλλιεργειών στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή
μείωση κατά -1,7% (ή κατά 3.450 εκμεταλλεύσεις) από
202.410 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 198.960 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο, το πλήθος των εκμεταλλεύσεων με διάφορους συνδυασμούς μόνιμων
καλλιεργειών στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση
κατά 4,2% (ή κατά 2.120 εκμεταλλεύσεις) από 50.020
εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 52.140 εκμεταλλεύσεις το
2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 10 από τα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των εκμε-

ταλλεύσεων με διάφορους συνδυασμούς μόνιμων
καλλιεργειών με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στην Κροατία (κατά 2.440 εκμεταλλεύσεις ή κατά -31,9%), κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης
μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 1.920 εκμεταλλεύσεις ή κατά -53,2%), η Ουγγαρία (κατά 1.790
εκμεταλλεύσεις ή κατά -20,6%), η Βουλγαρία (κατά
1.220 εκμεταλλεύσεις ή κατά -55,2%), η Κύπρος (κατά
1.160 εκμεταλλεύσεις ή κατά -17,0%), η Δανία (κατά
1.040 εκμεταλλεύσεις ή κατά -55,9%), η Γαλλία (κατά
480 εκμεταλλεύσεις ή κατά -17,2%), και ελαφρότερα η
Ιταλία (κατά 210 εκμεταλλεύσεις ή κατά -0,3%), η Γερμανία (κατά 70 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,7%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 40 εκμεταλλεύσεις ή κατά -18,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 14 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των εκμεταλλεύσεων με διάφορους συνδυασμούς μόνιμων
καλλιεργειών, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 2.120 εκμεταλλεύσεις ή κατά 4,2%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά
1.940 εκμεταλλεύσεις ή κατά 44,5%), η Πορτογαλία
(κατά 61.320 εκμεταλλεύσεις ή κατά 7,2%), η Ισπανία
(κατά 620 εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,0%), και ελαφρότερα η Σλοβενία (κατά 370 εκμεταλλεύσεις ή κατά
31,9%), η Αυστρία (κατά 340 εκμεταλλεύσεις ή κατά
66,7%), και οριακά η Ολλανδία (κατά 50 εκμεταλλεύσεις ή κατά 100,0%), η Μάλτα (κατά 40 εκμεταλλεύσεις
ή κατά 200,0%), η Σλοβακία (κατά 30 εκμεταλλεύσεις
ή κατά 300,0%), το Βέλγιο (κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 75,0%), η Λιθουανία (κατά 20 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 50,0%), η Σουηδία (κατά 20 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 200,0%), η Φινλανδία (κατά 10 εκμεταλλεύσεις
από μη-διαθέσιμη τιμή το 2013), και η Λετονία (κατά 10
εκμεταλλεύσεις από μη-διαθέσιμη τιμή το 2013).
Τέλος, κατά την περίοδο αναφοράς στην Τσεχία, την
Εσθονία, και την Ιρλανδία καταγράφεται μηδενική μεταβολή του συγκεκριμένου δείκτη.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με διάφορους συνδυασμούς μόνιμων καλλιεργειών υπολογισμένες σύμφωνα με την

155

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

ναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη
2016 και 2013.

τυπική απόδοση (various permanent crops combined calculated with Standard Output) στις 13 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία α-

Γράφημα 7.145: Τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με διάφορους συνδυασμούς μόνιμων καλλιεργειών και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος
των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με διάφορους συνδυασμούς μόνιμων
καλλιεργειών ως προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια
Κρήτης (17,0% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 7,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου
(14,4% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 5,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ιονίων νήσων (14,1% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 5,0 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (12,5% των αμιγώς
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα οριακά κατά
3,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (12,4% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 3,3 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (11,9% των αμιγώς
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά
2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (11,5% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 2,4 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (7,1% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς
Ελλάδας (6,8% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (4,7% των αμιγώς γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 4,4 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(2,9% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 6,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(1,7% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 7,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και Δυτικής Μακεδονίας (0,2% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 7,7 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 6 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση
του πλήθους εκμεταλλεύσεων με διάφορους συνδυασμούς μόνιμων καλλιεργειών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (κατά 720 εκμεταλλεύσεις ή κατά -23,7%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Ιονίων νήσων
(κατά 450 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,3%), Βορείου Αιγαίου (κατά 360 εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,8%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 120 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,4%),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 50 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,7%), και Πελοποννήσου (κατά
20 εκμεταλλεύσεις ή κατά -0,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 7 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του πλήθους
εκμεταλλεύσεων με διάφορους συνδυασμούς μόνιμων
καλλιεργειών, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην περιφέρεια Κρήτης (κατά 2.710 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 26,4%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας
(κατά 330 εκμεταλλεύσεις ή κατά 9,3%), Ηπείρου (κατά
300 εκμεταλλεύσεις ή κατά 29,7%), Θεσσαλίας (κατά
220 εκμεταλλεύσεις ή κατά 10,5%), Δυτικής Ελλάδας
(κατά 140 εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,1%), Κεντρικής
Μακεδονίας (κατά 120 εκμεταλλεύσεις ή κατά 5,1%),
και οριακά Δυτικής Μακεδονίας (κατά 20 εκμεταλλεύσεις ή κατά 9,1%).

7.3.1.12.10 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΙΚΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με μεικτές γεωργικές καλλιέργειες
υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική απόδοση
(mixed cropping - calculated with Standard Output) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους
επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016.
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Γράφημα 7.146: Πλήθος των εκμεταλλεύσεων με μεικτές γεωργικές καλλιέργειες (σύμφωνα με την τυπική απόδοσή τους) και ποσοστιαία αναλογία τους επί
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με
μεικτές γεωργικές καλλιέργειες στην ΕΕ-28 είναι
496.760 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί
στο 8,3% του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (5.987.420 εκμεταλλεύσεις) στα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με μεικτές γεωργικές καλλιέργειες στην Ελλάδα
(32.780 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 5,7% του συνολικού πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων (572.710 εκμεταλλεύσεις) στη χώρα, τιμή
υπολειπόμενη κατά 2,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 12η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 16,5% είναι: η Σλοβενία (19,8%), η
Λιθουανία (18,1%), η Πορτογαλία (17,1%), η Κροατία
(15,08%), και η Ρουμανία (12,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,4%, και συγκεκριμένα:
η Ιρλανδία (0,5%), η Φινλανδία (1,4%), η Σουηδία
(1,6%), η Σλοβακία (1,7%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(1,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5
είναι ιδιαίτερα υψηλή (11,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των εκμεταλλεύσεων με μεικτές γεωργικές καλλιέργειες στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,6%
(ή κατά 23.710 εκμεταλλεύσεις) από 520.470 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 496.760 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Την ίδια περίοδο, το πλήθος των εκμεταλλεύσεων με
μεικτές γεωργικές καλλιέργειες στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,8% (ή κατά 1.640 εκμεταλλεύσεις) από 34.420 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε
32.780 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των εκμεταλλεύσεων με μεικτές γεωργικές καλλιέργειες με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Κροατία (κατά 9.510 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -48,8%), κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μετα-

βολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 9.230 εκμεταλλεύσεις ή κατά -17,7%), η Βουλγαρία (κατά 5.930 εκμεταλλεύσεις ή κατά -47,7%), η Πολωνία (κατά 3.620 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,4%), η Λιθουανία (κατά 3.390
εκμεταλλεύσεις ή κατά -21,5%), η Ελλάδα (κατά 1.640
εκμεταλλεύσεις ή κατά -4,8%), η Ουγγαρία (κατά 750
εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,3%), η Κύπρος (κατά 510
εκμεταλλεύσεις ή κατά -19,4%), η Πορτογαλία (κατά
450 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,6%), και ελαφρότερα η
Γαλλία (κατά 380 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,4%), η Σλοβενία (κατά 330 εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,5%), η Αυστρία (κατά 250 εκμεταλλεύσεις ή κατά -10,2%), η
Γερμανία (κατά 220 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,3%), η Δανία (κατά 150 εκμεταλλεύσεις ή κατά -18,5%), η Εσθονία (κατά 110 εκμεταλλεύσεις ή κατά -24,4%), το Βέλγιο
(κατά 80 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,0%), η Φινλανδία
(κατά 80 εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,5%), και οριακά η
Τσεχία (κατά 20 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,1%), και η Ιρλανδία (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
εκμεταλλεύσεων με μεικτές γεωργικές καλλιέργειες,
με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 6.320 εκμεταλλεύσεις ή κατά 7,4%),
και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 5.130 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 2,9%), η Λετονία (κατά 970 εκμεταλλεύσεις ή κατά 57,4 η Μάλτα (κατά 190 εκμεταλλεύσεις ή κατά
27,8%), η Ολλανδία (κατά 150 εκμεταλλεύσεις ή κατά
16,7%),%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 140 εκμεταλλεύσεις ή κατά 16,5%), και οριακά η Σλοβακία (κατά 50 εκμεταλλεύσεις ή κατά 27,8%), ενώ κατά την περίοδο
αναφορά στη Σουηδία και το Λουξεμβούργο καταγράφεται μηδενική μεταβολή του συγκεκριμένου δείκτη.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με μεικτές γεωργικές καλλιέργειες
υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική απόδοση
(mixed cropping - calculated with Standard Output)
στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας,
και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού
πλήθους των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.
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Γράφημα 7.147: Τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με μεικτές γεωργικές καλλιέργειες και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με μεικτές γεωργικές καλλιέργειες ως
προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (9,9% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 4,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (8,2%
των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
οριακά κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (7,8% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας
(7,6% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 1,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ηπείρου (7,4% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 1,7 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (6,8% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (6,4% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα οριακά κατά 0,7 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων
(6,4% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα οριακά κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (6,1% των αμιγώς γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,4 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (5,4%
των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κρήτης (3,1% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 2,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (2,5% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 3,2 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής
(2,0% των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 3,7 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 9 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του πλήθους εκμεταλλεύσεων με μεικτές γε-
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ωργικές καλλιέργειες, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Κρήτης (κατά 729 εκμεταλλεύσεις ή κατά -23,4%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης
μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά 678 εκμεταλλεύσεις ή κατά -15,1%), Αττικής (κατά 360 εκμεταλλεύσεις ή κατά -48,6%), Πελοποννήσου (κατά 249 εκμεταλλεύσεις ή κατά -10,6%),
Δυτικής Μακεδονίας (κατά 219 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,2%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 139 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -10,3%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 117 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,6%), Ιονίων νήσων (κατά 99 εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,8%), και Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 96 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του πλήθους
εκμεταλλεύσεων με μεικτές γεωργικές καλλιέργειες, με
την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 362 εκμεταλλεύσεις ή κατά 14,5%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης
μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (κατά
361 εκμεταλλεύσεις ή κατά 36,1%), Θεσσαλίας (κατά
192 εκμεταλλεύσεις ή κατά 6,8%), και Βορείου Αιγαίου
(κατά 131 εκμεταλλεύσεις ή κατά 11,7%).

7.3.1.13 ΑΜΙΓΩΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Το συνολικό πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για τις οποίες διατίθενται στοιχεία ως
προς την κατηγορία εξειδίκευσης τους ως προς την εκτροφή ζώων ταξινομούνται σε 7 κατηγορίες εξειδίκευσης.
7.3.1.13.1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΒΟΟΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε βοοειδή γαλακτοπαραγωγής υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική
απόδοση (specialist dairying - calculated with Standard
Output) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία
αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016.
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Γράφημα 7.148: Πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε βοοειδή γαλακτοπαραγωγής (σύμφωνα με την τυπική απόδοσή τους) και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με
εξειδίκευση σε βοοειδή γαλακτοπαραγωγής στην ΕΕ28 είναι 568.380 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 21,6% του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (2.632.400 εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε βοοειδή γαλακτοπαραγωγής
στην Ελλάδα (1.850 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο
2,9% του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (62.720 εκμεταλλεύσεις) στη
χώρα, τιμή υπολειπόμενη κατά 18,6 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 55,6% είναι: η Λιθουανία (74,4%),
η Πολωνία (54,0%), η Φινλανδία (50,7%), η Ολλανδία
(50,6%), και η Λετονία (48,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 4,9%, και συγκεκριμένα: η
Ουγγαρία (2,4%), η Ελλάδα (2,9%), η Κύπρος (4,7%), η
Μάλτα (5,1%), και η Τσεχία (9,4%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(11,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε βοοειδή γαλακτοπαραγωγής στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή μείωση
κατά -0,7% (ή κατά 3.850 εκμεταλλεύσεις) από 572.230
εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 568.380 εκμεταλλεύσεις το
2016. Την ίδια περίοδο, το πλήθος των εκμεταλλεύσεων
με εξειδίκευση σε βοοειδή γαλακτοπαραγωγής στην
Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -29,7% (ή κατά
780 εκμεταλλεύσεις) από 2.630 εκμεταλλεύσεις το 2013,
σε 1.850 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε βοοειδή
γαλακτοπαραγωγής, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 9.500 εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,6%), και κατά φθίνουσα σειρά α-

πόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Γερμανία (κατά
5.960 εκμεταλλεύσεις ή κατά -10,1%), η Βουλγαρία (κατά 5.120 εκμεταλλεύσεις ή κατά -15,8%), η Γαλλία (κατά
4.350 εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,5%), η Κροατία (κατά
4.140 εκμεταλλεύσεις ή κατά -37,0%), η Λιθουανία (κατά 3.970 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,6%), η Λετονία (κατά 2.880 εκμεταλλεύσεις ή κατά -21,5%), η Ισπανία (κατά 2.520 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,5%), η Σλοβακία
(κατά 1.410 εκμεταλλεύσεις ή κατά -40,4%), η Φινλανδία (κατά 1.230 εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,5%), η Αυστρία (κατά 1.030 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,7%), η Σουηδία (κατά 900 εκμεταλλεύσεις ή κατά -19,7%), η Ελλάδα (κατά 780 εκμεταλλεύσεις ή κατά -29,7%), η Εσθονία
(κατά 530 εκμεταλλεύσεις ή κατά -36,1%), η Δανία (κατά
500 εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,4%), η Ολλανδία (κατά
490 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,9%), η Ουγγαρία (κατά
480 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 430 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,6%), και ελαφρότερα η Τσεχία (κατά 360 εκμετ/σεις ή κατά -28,6%), η
Σλοβενία (κατά 310 εκμεταλλεύσεις ή κατά -4,7%), και οριακά η Μάλτα (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά -10,0%),
και η Κύπρος (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,9%).
Την ίδια περίοδο, σε 6 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε βοοειδή γαλακτοπαραγωγής, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 36.680 εκμεταλλεύσεις ή κατά 35,4%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 4.910
εκμεταλλεύσεις ή κατά 18,7%), η Ιρλανδία (κατά 990
εκμεταλλεύσεις ή κατά 6,3%), και ελαφρότερα το Βέλγιο (κατά 310 εκμεταλλεύσεις ή κατά 7,3%), η Πορτογαλία (κατά 160 εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,5%), και οριακά το Λουξεμβούργο (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 1,9%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε βοοειδή γαλακτοπαραγωγής υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική
απόδοση (specialist dairying - calculated with Standard
Output) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.
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Γράφημα 7.149: Τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε βοοειδή γαλακτοπαραγωγής και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των
αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε βοοειδή γαλακτοπαραγωγής ως προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις 11 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας για τις οποίες διατίθενται
σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (10,7% των αμιγώς κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 7,8 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (9,3% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 6,4 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (3,8% των
αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (3,7% των αμιγώς
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (2,8% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (1,4% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,8% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,6% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,3
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (0,4% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,3% των αμιγώς
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κρήτης (0,2% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), ενώ στις διοικητικές περιφέρειες Αττικής
και Ιονίων νήσων δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 9 από τις
11 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες
διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση
του πλήθους εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε βοοειδή γαλακτοπαραγωγής, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
(κατά 272 εκμεταλλεύσεις ή κατά -26,3%), και κατά
φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι
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περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 207 εκμεταλλεύσεις ή κατά -49,5%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 116 εκμεταλλεύσεις ή κατά -27,1%), Ηπείρου (κατά 78 εκμεταλλεύσεις ή κατά -41,3%), Θεσσαλίας
(κατά 68 εκμεταλλεύσεις ή κατά -24,4%), και οριακά Δυτικής Ελλάδας (κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά -30,0%),
Στερεάς Ελλάδας (κατά 20 εκμετ/σεις ή κατά -33,3%), Πελοποννήσου (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά -50,0%), και
Βορείου Αιγαίου (κατά 10 εκμετ/σεις ή κατά -50,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 2 από τις 11 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται οριακή αύξηση του πλήθους εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση σε βοοειδή γαλακτοπαραγωγής, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην
περιφέρεια και ακολουθεί η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (κατά 41 εκμεταλλεύσεις ή κατά 68,3%), και Κρήτης (κατά 10 εκμεταλλεύσεις έναντι μη-διαθέσιμης τιμής το 2013).
7.3.1.13.2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ
ΚΑΙ ΠΑΧΥΝΣΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή και
πάχυνση βοοειδών υπολογισμένες σύμφωνα με την
τυπική απόδοση (specialist cattle-rearing and
fattening- calculated with Standard Output) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί
του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με
εξειδίκευση στην εκτροφή και πάχυνση βοοειδών στην
ΕΕ-28 είναι 404.360 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά
αντιστοιχεί στο 15,4% του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (2.632.400 εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή και πάχυνση βοοειδών στην Ελλάδα (4.610 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί
στο 7,4% του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (62.720 εκμεταλλεύσεις)
στη χώρα, τιμή υπολειπόμενη κατά 8,0 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 7.150: Πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή και πάχυνση βοοειδών (σύμφωνα με την τυπική απόδοσή τους) και ποσοστιαία
αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 44,6% είναι: η Ιρλανδία (59,9%), η
Σλοβενία (51,4%), η Τσεχία (39,7%), η Ισπανία (37,2%),
και η Πορτογαλία (35,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 2,3%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος
(0,3%), η Ρουμανία (1,5%), η Ουγγαρία (1,6%), η Μάλτα
(3,4%), και η Λιθουανία (4,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (19,7
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή και
πάχυνση βοοειδών στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 3,6% (ή κατά 13.970 εκμεταλλεύσεις) από
390.390 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 404.360 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο, το πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή και πάχυνση
βοοειδών στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά
5,3% (ή κατά 230εκμεταλλεύσεις) από 4.380 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 4.610 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή και πάχυνση βοοειδών, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 7.800 εκμεταλλεύσεις ή κατά -27,8%), και κατά φθίνουσα σειρά
απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά
5.800 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,4%), το Βέλγιο (κατά
2.260 εκμεταλλεύσεις ή κατά -28,1%), η Ολλανδία (κατά 1.860 εκμεταλλεύσεις ή κατά -24,4%), η Σλοβενία (κατά 1.420 εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,8%), και ελαφρότερα η
Σουηδία (κατά 280 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,6%), η Λιθουανία (κατά 230 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,0%), η
Φινλανδία (κατά 150 εκμεταλλεύσεις ή κατά -4,9%), η
Κροατία (κατά 110 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,7%), το
Λουξεμβούργο (κατά 40 εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,8%),
η Δανία (κατά 40 εκμετ/σεις ή κατά -1,2%), και οριακά η
Μάλτα (κατά 10 εκμετ/σεις ή κατά -14,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή και
πάχυνση βοοειδών, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 9.580 εκμε-

ταλλεύσεις ή κατά 19,6%), και κατά φθίνουσα σειρά
απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά
5.460 εκμεταλλεύσεις ή κατά 44,6%), η Βουλγαρία (κατά 4.320 εκμεταλλεύσεις ή κατά 289,9%), η Αυστρία
(κατά 3.490 εκμεταλλεύσεις ή κατά 20,4%), η Γερμανία
(κατά 2.710 εκμεταλλεύσεις ή κατά 10,7%), η Πορτογαλία (κατά 2.380 εκμεταλλεύσεις ή κατά 15,6%), η Ισπανία (κατά 1.390 εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,7%), η
Ουγγαρία (κατά 1.030 εκμεταλλεύσεις ή κατά 82,4%), η
Λετονία (κατά 950 εκμεταλλεύσεις ή κατά 66,4%), η
Σλοβακία (κατά 690 εκμεταλλεύσεις ή κατά 64,5%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 680 εκμεταλλεύσεις ή κατά
2,0%), η Ρουμανία (κατά 500 εκμεταλλεύσεις ή κατά
3,5%), και ελαφρότερα η Τσεχία (κατά 340 εκμετ/σεις ή
κατά 9,9%), η Ελλάδα (κατά 230 εκμεταλλεύσεις ή κατά
5,3%), η Εσθονία (κατά 210 εκμεταλλεύσεις ή κατά
25,3%), και οριακά η Κύπρος (κατά 10 εκμεταλλεύσεις
ενώ δεν διατίθενται στοιχεία του δείκτη για το 2013).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή και πάχυνση βοοειδών υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική απόδοση (specialist dairying - calculated with Standard Output) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.
Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή και πάχυνση βοοειδών ως προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (18,0% των
αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 10,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (11,2%
των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 3,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Θεσσαλίας (10,4% των αμιγώς κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 3,0 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (7,2% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Πελοποννήσου (7,0% των αμιγώς κτηνοτροφι-
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κών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (6,6% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (4,9% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (4,7% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (4,5% των
αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη

κατά 2,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (4,1% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 3,3 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (1,9% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 5,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Βορείου Αιγαίου (1,7% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 5,7 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κρήτης (0,4% των
αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 7,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

Γράφημα 7.151: Τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή και πάχυνση βοοειδών και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος
των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 5 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται
μείωση του πλήθους εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση
στην εκτροφή και πάχυνση βοοειδών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (κατά 61 εκμεταλλεύσεις ή κατά -21,7%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν
οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 53 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,2%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 51 εκμεταλλεύσεις ή κατά -20,3%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 50
εκμεταλλεύσεις ή κατά -29,4%), και Βορείου Αιγαίου (κατά 30 εκμετ/σεις ή κατά -42,9%).
Την ίδια περίοδο, σε 7 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται αύξηση του πλήθους
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή και πάχυνση βοοειδών, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(κατά 150 εκμεταλλεύσεις ή κατά 17,0%), και κατά
φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι
περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά 99 εκμεταλλεύσεις
ή κατά 22,4%), Πελοποννήσου (κατά 90 εκμεταλλεύσεις

ή κατά 75,0%), Ηπείρου (κατά 89 εκμεταλλεύσεις ή κατά
18,1%), Ιονίων νήσων (κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά
18,1%), Κρήτης (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά 100,0%),
και οριακά Θεσσαλίας (κατά 7 εκμεταλλεύσεις ή κατά
0,9%), ενώ στη συγκεκριμένη περίοδο στην διοικητική περιφέρεια Αττικής καταγράφεται μηδενική μεταβολή της
τιμής του δείκτη.
7.3.1.13.3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με συνδυασμό γαλακτοπαραγωγής
εκτροφής και πάχυνσης βοοειδών υπολογισμένες
σύμφωνα με την τυπική απόδοση (cattle-dairying,
rearing and fattening combined - calculated with
Standard Output) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους
των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ28 το 2016. Σημειώνεται ότι δεν διατίθενται στοιχεία
για τη Μάλτα τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 7.152: Πλήθος των εκμεταλλεύσεων με συνδυασμό γαλακτοπαραγωγής εκτροφής και πάχυνσης βοοειδών (σύμφωνα με την τυπική απόδοσή τους)
και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 7ο

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των εκμεταλλεύσεων με συνδυασμό γαλακτοπαραγωγής εκτροφής και πάχυνσης βοοειδών στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -16,3% (ή κατά 22.100 εκμεταλλεύσεις) από 135.840 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε
113.740 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο, το
πλήθος των εκμεταλλεύσεων με συνδυασμό γαλακτοπαραγωγής εκτροφής και πάχυνσης βοοειδών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 19,6% (ή κατά 210 εκμεταλλεύσεις) από 1.070 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 1.280
εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 16 από τα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των εκμεταλλεύσεων με συνδυασμό γαλακτοπαραγωγής εκτροφής και πάχυνσης βοοειδών, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Ρουμανία
(κατά 10.580 εκμεταλλεύσεις ή κατά -21,1%), και κατά

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η
Αυστρία (κατά 7.450 εκμεταλλεύσεις ή κατά -67,1%), η
Γαλλία (κατά 7.380 εκμεταλλεύσεις ή κατά -48,2%), η
Πολωνία (κατά 3.190 εκμεταλλεύσεις ή κατά -17,2%), η
Γερμανία (κατά 1.460 εκμεταλλεύσεις ή κατά -17,4%), η
Κροατία (κατά 890 εκμεταλλεύσεις ή κατά -36,8%), η
Ισπανία (κατά 530 εκμεταλλεύσεις ή κατά -21,6%), και
ελαφρότερα η Σλοβενία (κατά 370 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -22,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 300 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,5%), η Βουλγαρία (κατά 280 εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,6%), η Φινλανδία (κατά 270
εκμεταλλεύσεις ή κατά -31,4%), η Εσθονία (κατά 80
εκμεταλλεύσεις ή κατά -16,3%), η Τσεχία (κατά 80 εκμεταλλεύσεις ή κατά -22,2%), η Ολλανδία (κατά 70 εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,9%), το Λουξεμβούργο (κατά
40 εκμεταλλεύσεις ή κατά -23,5%), και οριακά η Δανία
(κατά 10 εκμετ/σεις ή κατά -33,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 11 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των εκμεταλλεύσεων με συνδυασμό γαλακτοπαραγωγής εκτροφής και πάχυνσης βοοειδών, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιρλανδία (κατά
4.670 εκμεταλλεύσεις ή κατά 209,4%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 2.160 εκμεταλλεύσεις ή κατά 40,1%), η Λιθουανία (κατά 2.110 εκμεταλλεύσεις ή κατά 112,2%), το
Βέλγιο (κατά 1.000 εκμεταλλεύσεις ή κατά 42,6%), και
ελαφρότερα η Λετονία (κατά 220 εκμεταλλεύσεις ή κατά
18,0%), η Ελλάδα (κατά 210 εκμεταλλεύσεις ή κατά
19,6%), η Πορτογαλία (κατά 170 εκμεταλλεύσεις ή κατά 29,8%), η Ουγγαρία (κατά 130 εκμεταλλεύσεις ή κατά 29,8%), η Σουηδία (κατά 130 εκμεταλλεύσεις ή κατά
29,5%), η Σλοβακία (κατά 70 εκμεταλλεύσεις ή κατά
433,3%), και οριακά η Κύπρος (κατά 20 εκμεταλλεύσεις
ενώ δεν διατίθενται στοιχεία του δείκτη για το 2013).

Το 2016, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με
συνδυασμό γαλακτοπαραγωγής εκτροφής και πάχυνσης βοοειδών στην ΕΕ-28 είναι 113.740 εκμεταλλεύσεις,
που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 4,3% του συνολικού
πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
(2.632.400 εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με συνδυασμό γαλακτοπαραγωγής εκτροφής και
πάχυνσης βοοειδών στην Ελλάδα (1.280 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 2,0% του συνολικού πλήθους των
αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (62.720 εκμεταλλεύσεις) στη χώρα, τιμή υπολειπόμενη κατά 2,3 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την
20η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 11,5% είναι: το Βέλγιο (18,4%), η
Λιθουανία (10,8%), η Εσθονία (10,0%), το Λουξεμβούργο (9,9%), και η Πολωνία (8,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,6%, και συγκεκριμένα:
η Δανία (0,2%), η Ουγγαρία (0,4%), η Σουηδία (0,5%), η
Κύπρος (0,6%), και η Ολλανδία (1,2%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(19,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με συνδυασμό γαλακτοπαραγωγής
εκτροφής και πάχυνσης βοοειδών υπολογισμένες
σύμφωνα με την τυπική απόδοση (cattle-dairying, rearing and fattening combined - calculated with Standard
Output) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.153: Τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με συνδυασμό γαλακτοπαραγωγής εκτροφής και πάχυνσης βοοειδών και αναλογία του ως προς το
συνολικό πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με συνδυασμό γαλακτοπαραγωγής
εκτροφής και πάχυνσης βοοειδών ως προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις 11 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας για
τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται
στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (5,4% των
αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 3,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (5,3%
των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 3,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Νοτίου Αιγαίου (5,2% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 3,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (4,5% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(1,0% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (0,9% των αμιγώς
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά
1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,8% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,2 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,8%
των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ηπείρου (0,7% των αμιγώς κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 1,3 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,7% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και Κρήτης (0,2% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα). Σημειώνεται ότι τη συγκεκριμένη χρονιά δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τις διοικητικές περιφέρειες Αττικής
και Ιονίων νήσων.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 5 από τις
11 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του
πλήθους εκμεταλλεύσεων με συνδυασμό γαλακτοπαραγωγής εκτροφής και πάχυνσης βοοειδών, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 33 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -11,3%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας
(κατά 12 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,9%), Θεσσαλίας
(κατά 12 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,2%), Βορείου Αιγαίου (κατά 10 εκμετ/σεις ή κατά -33,3%), και οριακά Πελοποννήσου (κατά 4 εκμεταλλεύσεις ή κατά -16,7%).
Την ίδια περίοδο, σε 6 από τις 11 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία,, καταγράφεται αύξηση του πλήθους εκμεταλλεύσεων με συνδυασμό γαλακτοπαραγωγής εκτροφής
και πάχυνσης βοοειδών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 175 εκμεταλλεύσεις ή κατά 82,9%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (κατά 58 εκμεταλλεύσεις ή κατά 47,9%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 18 εκμεταλλεύσεις ή κατά 14,9%), και οριακά Στερεάς Ελλάδας (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά 33,3%), Ηπείρου (κατά 10
εκμεταλλεύσεις ή κατά 20,0%), και Κρήτης (κατά 10 εκμεταλλεύσεις έναντι μη-διαθέσιμης τιμής το 2013).
7.3.1.13.4 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ, ΑΙΓΟΕΙΔΗ ΚΑΙ
ΑΛΛΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΑ ΖΩΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με προβατοειδή, αιγοειδή και άλλα
χορτοφάγα ζώα υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική απόδοση (sheep, goats and other grazing livestock - calculated with Standard Output) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί
του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016. Σημειώνεται ότι
δεν διατίθενται στοιχεία για τη Μάλτα τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 7.154: Πλήθος των εκμεταλλεύσεων με προβατοειδή, αιγοειδή και άλλα χορτοφάγα ζώα (σύμφωνα με την τυπική απόδοσή τους) και ποσοστιαία
αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με
προβατοειδή, αιγοειδή και άλλα χορτοφάγα ζώα στην
ΕΕ-28 είναι 649.740 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά
αντιστοιχεί στο 24,7% του συνολικού πλήθους των αμι-
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γώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (2.632.400 εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη
χρονιά. Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με προβατοειδή, αιγοειδή και άλλα χορ-
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τοφάγα ζώα στην Ελλάδα (50.500 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 80,5% του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (62.720 εκμεταλλεύσεις) στη χώρα, τιμή υπερέχουσα κατά 55,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την
1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 57,6% είναι: η Ελλάδα (80,5%), η
Μάλτα (60,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (52,5%), η Σουηδία (49,5%), και η Κύπρος (45,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 10,3%, και συγκεκριμένα:
η Λιθουανία (5,4%), το Βέλγιο (8,0%), η Πολωνία
(10,9%), η Ουγγαρία (13,3%), και η Λετονία (14,0%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 7ο

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των εκμεταλλεύσεων με προβατοειδή, αιγοειδή και άλλα χορτοφάγα ζώα στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -14,2% (ή κατά 107.410 εκμεταλλεύσεις) από 757.150
εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 649.740 εκμεταλλεύσεις το
2016. Την ίδια περίοδο, το πλήθος των εκμεταλλεύσεων με προβατοειδή, αιγοειδή και άλλα χορτοφάγα
ζώα στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -13,1% (ή
κατά 7.590 εκμεταλλεύσεις) από 58.090 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 50.500 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους
των εκμεταλλεύσεων με προβατοειδή, αιγοειδή και άλλα χορτοφάγα ζώα, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 78.900 εκμεταλλεύσεις ή κατά -29,2%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 7.590
εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,1%), η Ολλανδία (κατά 5.780
εκμεταλλεύσεις ή κατά -52,4%), η Ιταλία (κατά 4.610 εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,7%), η Γαλλία (κατά 4.230 εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,7%), η Βουλγαρία (κατά 2.820 εκ-

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

μεταλλεύσεις ή κατά -9,3%), η Σουηδία (κατά 1.970 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,9%), η Σλοβενία (κατά 1.470
εκμεταλλεύσεις ή κατά -25,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 1.450 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,3%), η Ιρλανδία
(κατά 1.230 εκμεταλλεύσεις ή κατά -4,7%), η Φινλανδία (κατά 890 εκμεταλλεύσεις ή κατά -26,3%), η Δανία
(κατά 550 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,9%), η Αυστρία
(κατά 440 εκμεταλλεύσεις ή κατά -2,7%), και ελαφρότερα
η Πολωνία (κατά 350 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,7%), το
Βέλγιο (κατά 290 εκμεταλλεύσεις ή κατά -16,6%), η
Γερμανία (κατά 210 εκμεταλλεύσεις ή κατά -0,8%), η Εσθονία (κατά 170 εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,9%), και η
Κύπρος (κατά 90 εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,5%).
Την ίδια περίοδο, σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των εκμεταλλεύσεων με προβατοειδή, αιγοειδή και άλλα
χορτοφάγα ζώα, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στην Ουγγαρία (κατά 1.480 εκμεταλλεύσεις ή κατά 8,4%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 1.340 εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,8%), η Κροατία (κατά 1.090 εκμεταλλεύσεις ή κατά 14,9%), η Σλοβακία (κατά 460 εκμεταλλεύσεις ή κατά 25,7%), η Πορτογαλία (κατά 420 εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,1%), η Τσεχία (κατά 400 εκμεταλλεύσεις ή κατά 10,6%), και ελαφρότερα η Λετονία
(κατά 200 εκμεταλλεύσεις ή κατά 7,0%), η Μάλτα (κατά
160 εκμεταλλεύσεις ή κατά 18,0%), και η Λιθουανία
(κατά 80 εκμεταλλεύσεις ή κατά 4,2%), ενώ κατά την περίοδο αναφοράς στο Λουξεμβούργο καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με προβατοειδή, αιγοειδή και άλλα
χορτοφάγα ζώα υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική απόδοση (sheep, goats and other grazing livestock - calculated with Standard Output) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των
αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.155: Τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με προβατοειδή, αιγοειδή και άλλα χορτοφάγα ζώα και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος
των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με προβατοειδή, αιγοειδή και άλλα
χορτοφάγα ζώα ως προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περι-

φέρεια Βορείου Αιγαίου (95,7% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 15,2 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (95,6% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκ-
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τοειδή, αιγοειδή και άλλα χορτοφάγα ζώα, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Κρήτης
(κατά 1.183 εκμεταλλεύσεις ή κατά -18,3%), και κατά
φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι
περιφέρειες: Θεσσαλίας (κατά 1.142 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -16,2%), Ηπείρου (κατά 1.132 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -14,7%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 1.124 εκμεταλλεύσεις ή κατά -10,6%), Πελοποννήσου (κατά 812 εκμεταλλεύσεις ή κατά -23,7%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 452
εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,5%), Κεντρικής Μακεδονίας
(κατά 442 εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,8%), Βορείου Αιγαίου (κατά 410 εκμεταλλεύσεις ή κατά -15,5%), Νοτίου
Αιγαίου (κατά 340 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,4%), Ιονίων νήσων (κατά 230 εκμεταλλεύσεις ή κατά -24,0%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 203 εκμεταλλεύσεις ή κατά -5,1%), και Αττικής (κατά 170 εκμεταλλεύσεις ή κατά 31,5%).
Την ίδια περίοδο, καταγράφεται οριακή αύξηση του
πλήθους εκμεταλλεύσεων με προβατοειδή, αιγοειδή
και άλλα χορτοφάγα ζώα, στην διοικητική περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας (κατά 50 εκμεταλλεύσεις ή κατά
2,1%).

μεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 15,1 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (88,1%
των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 7,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Πελοποννήσου (86,7% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 6,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας
(86,1% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 5,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (86,0% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 5,5 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (82,7% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (82,0% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα οριακά κατά 1,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (77,4% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 3,1 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (72,5% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 8,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Αττικής (69,8% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 10,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (65,5% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 15,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κεντρικής Μακεδονίας
(64,0% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 16,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα).

7.3.1.13.5 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ
ΧΟΙΡΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή χοίρων
υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική απόδοση
(specialist pigs - calculated with Standard Output) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους
επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016. Σημειώνεται ότι δεν διατίθενται στοιχεία για τη Μάλτα τη συγκεκριμένη χρονιά.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 12 από
τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται μείωση του πλήθους εκμεταλλεύσεων με προβα-
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Γράφημα 7.156: Πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή χοίρων (σύμφωνα με την τυπική απόδοσή τους) και ποσοστιαία αναλογία τους
επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με
εξειδίκευση στην εκτροφή χοίρων στην ΕΕ-28 είναι
161.400 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί
στο 6,1% του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (2.632.400 εκμεταλλεύσεις)
στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά. Την
ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων
με εξειδίκευση στην εκτροφή χοίρων στην Ελλάδα (760
εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 1,2% του συνολικού
πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
(62.720 εκμεταλλεύσεις) στη χώρα, τιμή υπολειπόμενη
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κατά 4,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 23η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 14,7% είναι: η Ουγγαρία (21,8%),
η Δανία (18,3%), το Βέλγιο (12,7%), η Κροατία (10,9%),
και η Γερμανία (10,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 0,7%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία
(0,2%), η Σλοβενία (0,4%), η Κύπρος (0,9%), η Λιθουανία
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(0,9%), και η Εσθονία (1,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (21,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 7ο

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή χοίρων στην ΕΕ-28, καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,6%
(ή κατά 910 εκμεταλλεύσεις) από 160.490 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 161.400 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την
ίδια περίοδο, το πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή χοίρων στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -24,8% (ή κατά 250 εκμεταλλεύσεις) από 1.010 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 760
εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους
των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή χοίρων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 2.860 εκμεταλλεύσεις ή κατά
-18,6%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής
ακολουθούν: η Γερμανία (κατά 1.030 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -7,3%), η Ολλανδία (κατά 520 εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,3%), η Ιταλία (κατά 480 εκμ/σεις ή κατά -11,6%),
και ελαφρότερα η Αυστρία (κατά 390 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -8,9%), η Δανία (κατά 340 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -13,1%), η Ελλάδα (κατά 250 εκμεταλλεύσεις ή κατά -24,8%), η Φινλανδία (κατά 210 εκμεταλλεύσεις ή κατά -22,8%), η Λιθουανία (κατά 130 εκμεταλλεύσεις ή κατά -27,7%), η Σλοβακία (κατά 90 εκμεταλλεύσεις ή κατά
-20,9%), η Σλοβενία (κατά 80 εκμετ/σεις ή κατά -42,1%),
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η Γαλλία (κατά 40 εκμεταλλεύσεις ή κατά -0,7%), η Εσθονία (κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά -42,9%), η Ιρλανδία (κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά -10,7%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 20 εκμετ/σεις ή κατά -1,2%), η
Κύπρος (κατά 20 εκμεταλλεύσεις ή κατά -40,0%), και η
Λετονία (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή χοίρων,
με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στην Ρουμανία (κατά 3.690 εκμεταλλεύσεις ή κατά
6,9%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής
ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 2.610 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 9,1%), η Ισπανία (κατά 410 εκμεταλλεύσεις ή κατά
2,9%), και ελαφρότερα η Πορτογαλία (κατά 370 εκμεταλλεύσεις ή κατά 32,7%), η Βουλγαρία (κατά 140 εκμεταλλεύσεις ή κατά 7,1%), το Βέλγιο (κατά 120 εκμεταλλεύσεις ή κατά 5,5%), η Κροατία (κατά 80 εκμεταλλεύσεις ή κατά 3,2%), και οριακά η Τσεχία (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά 6,7%), και το Λουξεμβούργο (κατά 10
εκμεταλλεύσεις ή κατά 50,0%), ενώ τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς στη Σουηδία και τη Μάλτα καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή χοίρων
υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική απόδοση (specialist pigs - calculated with Standard Output) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των
αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα,
τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.157: Τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή χοίρων και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή χοίρων
ως προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις 10 διοικητικές περιφέρειες
της Ελλάδας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία,
καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας (2,4% των
αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (1,6% των
αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (1,6% των αμιγώς
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,4

ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Ελλάδας (1,3% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (1,3% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Πελοποννήσου (1,0% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς
Ελλάδας (0,8% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (0,6% των αμιγώς
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά
κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
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Δυτικής Μακεδονίας (0,6% των αμιγώς κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Νοτίου Αιγαίου
(0,4% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα). Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς στις διοικητικές περιφέρειες Ιονίων νήσων, Βορείου Αιγαίου, και Αττικής δεν διατίθενται σχετικά
στοιχεία.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 5 από τις
10 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες
διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση
του πλήθους εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην
εκτροφή χοίρων, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 153
εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,8%), και κατά φθίνουσα
σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (κατά 78 εκμεταλλεύσεις ή κατά -60,5%),
Δυτικής Μακεδονίας (κατά 69 εκμεταλλεύσεις ή κατά
-77,5%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 34 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -19,1%), και Νοτίου Αιγαίου (κατά 20 εκμεταλλεύσεις ή κατά -66,7%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τις 10 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά

στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του πλήθους εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή χοίρων, με
την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια
Κρήτης (κατά 52 εκμεταλλεύσεις ή κατά 260,0%), και
κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 33 εκμεταλλεύσεις ή κατά 55,9%), και οριακά
Στερεάς Ελλάδας (κατά 11 εκμεταλλεύσεις ή κατά
36,7%), και Θεσσαλίας (κατά 8 εκμεταλλεύσεις ή κατά
4,5%), ενώ τη συγκεκριμένη περίοδο στην περιφέρεια
Πελοποννήσου καταγράφεται μηδενική μεταβολή του
δείκτη.
7.3.1.13.6 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή πουλερικών υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική απόδοση (specialist poultry - calculated with Standard
Output) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία
αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016.
Σημειώνεται ότι δεν διατίθενται στοιχεία για τη Μάλτα τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 7.158: Πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή πουλερικών (σύμφωνα με την τυπική απόδοσή τους) και ποσοστιαία αναλογία
τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Το 2016, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με
εξειδίκευση στην εκτροφή πουλερικών στην ΕΕ-28 είναι
466.070 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί
στο 17,7% του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (2.632.400 εκμεταλλεύσεις)
στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά. Την
ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων
με εξειδίκευση στην εκτροφή πουλερικών στην Ελλάδα
(3.190 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 5,1% του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (62.720 εκμεταλλεύσεις) στη χώρα, τιμή υπολειπόμενη κατά 12,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 8η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 23,5% είναι: η Ουγγαρία (39,1%),
η Ρουμανία (34,8%), η Κύπρος (19,8%), η Λετονία
(16,7%), και η Πολωνία (7,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,9%, και συγκεκριμένα: η Ιρ-
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λανδία (0,3%), το Λουξεμβούργο (0,8%), η Σουηδία
(0,9%), η Σλοβενία (0,9%), και η Σλοβακία (1,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (26,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή
πουλερικών στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -20,8% (ή κατά 122.160 εκμεταλλεύσεις) από 588.230
εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 466.070 εκμεταλλεύσεις το
2016. Την ίδια περίοδο, το πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή πουλερικών στην
Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 12,3% (ή κατά 350
εκμεταλλεύσεις) από 2.840 εκμεταλλεύσεις το 2013,
σε 3.190 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους
των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή πουλερικών, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ρουμανία (κατά 112.120 εκμεταλλεύσεις
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ή κατά -24,1%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 13.830 εκμεταλλεύσεις ή κατά -19,7%), η Βουλγαρία (κατά 530 εκμεταλλεύσεις ή κατά -31,4%), η Γαλλία (κατά 400 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,4%), και ελαφρότερα η Εσθονία
(κατά 220 εκμεταλλεύσεις ή κατά -71,0%), η Ισπανία
(κατά 170 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,0%), η Γερμανία
(κατά 130 εκμεταλλεύσεις ή κατά -4,2%), η Φινλανδία
(κατά 120 εκμεταλλεύσεις ή κατά -26,1%), η Μάλτα (κατά 50 εκμεταλλεύσεις ή κατά -29,4%), η Δανία (κατά 40
εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,8%), και οριακά η Τσεχία
(κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,3%), η Σλοβενία (κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,1%), η Σουηδία (κατά
30 εκμεταλλεύσεις ή κατά -10,0%), και η Σλοβακία (κατά
10 εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή πουλερικών, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 2.350 εκμεταλλεύσεις ή κατά 180,8%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 860 εκμεταλλεύσεις
ή κατά 28,3%), η Κύπρος (κατά 540 εκμεταλλεύσεις ή κα-
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τά 385,7%), και ελαφρότερα η Λιθουανία (κατά 380 εκμεταλλεύσεις ή κατά 86,4%), η Ελλάδα (κατά 350 εκμεταλλεύσεις ή κατά 12,3%), η Πορτογαλία (κατά 330 εκμεταλλεύσεις ή κατά 28,4%), η Πολωνία (κατά 300 εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,3%), η Κροατία (κατά 140 εκμεταλλεύσεις ή κατά 31,8%), η Ιρλανδία (κατά 90 εκμεταλλεύσεις ή κατά 28,1%), το Βέλγιο (κατά 80 εκμεταλλεύσεις ή κατά 13,1%), η Αυστρία (κατά 60 εκμεταλλεύσεις ή κατά 4,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
60 εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,0%), και το Λουξεμβούργο
(κατά 10 εκμεταλλεύσεις έναντι μη διαθέσιμων στοιχείων το 2013), ενώ τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς
στην Ολλανδία καταγράφεται μηδενική μεταβολή του
δείκτη.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή πουλερικών υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική απόδοση
(specialist poultry - calculated with Standard Output)
στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και
η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.159: Τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή πουλερικών και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή πουλερικών ως προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (28,3% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 23,2 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου
(7,6% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (7,0% των αμιγώς
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 1,9
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (6,7% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 1,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (5,4% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (5,1% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων τιμή ταυτόσημη
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (4,7% των

αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (4,6% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (4,0%
των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ιονίων νήσων (3,5% των αμιγώς κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (1,5%
των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 3,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Βορείου Αιγαίου (1,3% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 3,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κρήτης (0,4%
των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 4,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 6 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται
μείωση του πλήθους εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση
στην εκτροφή πουλερικών, με την υψηλότερη να κα-
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ταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (κατά 31 εκμεταλλεύσεις ή κατά -17,1%), και κατά φθίνουσα σειρά
απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες:
Κρήτης (κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά -60,0%), Βορείου Αιγαίου (κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά 50,0%), Ιονίων νήσων (κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά
-50,0%), Πελοποννήσου (κατά 21 εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,9%), και Νοτίου Αιγαίου (κατά 20 εκμεταλλεύσεις ή κατά -33,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 6 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται αύξηση του πλήθους
εκμεταλλεύσεων με εξειδίκευση στην εκτροφή πουλερικών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 290 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 130,6%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 79 εκμεταλλεύσεις ή κατά 18,7%), Στερεάς
Ελλάδας (κατά 50 εκμεταλλεύσεις ή κατά 24,9%), Ηπείρου (κατά 45 εκμεταλλεύσεις ή κατά 7,9%), Ανατολι-

κής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 39 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 55,9%), και οριακά Θεσσαλίας (κατά 7 εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,6%), ενώ τη συγκεκριμένη περίοδο
στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταγράφεται
μηδενική μεταβολή του δείκτη.
7.3.1.13.7 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΡΠΟΦΑΓΩΝ ΖΩΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με συνδυαστική εκτροφή διάφορων
καρποφάγων ζώων (χοίροι, πουλερικά και κουνέλια)
υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική απόδοση (various granivores combined - calculated with Standard
Output) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία
αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016.
Σημειώνεται ότι δεν διατίθενται στοιχεία για τη Φινλανδία, το Λουξεμβούργο, και την Ιρλανδία τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 7.160: Πλήθος των εκμεταλλεύσεων με συνδυαστική εκτροφή διάφορων καρποφάγων ζώων (σύμφωνα με την τυπική απόδοσή τους) και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με
συνδυαστική εκτροφή διάφορων καρποφάγων ζώων
στην ΕΕ-28 είναι 268.710 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 10,2% του συνολικού πλήθους των
αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (2.632.400
εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των εκμεταλλεύσεων με συνδυαστική εκτροφή διάφορων καρποφάγων ζώων στην Ελλάδα (530 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 0,8% του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (62.720 εκμεταλλεύσεις)
στη χώρα, τιμή υπολειπόμενη κατά 9,4 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 14η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 20,1% είναι: η Κύπρος (28,5%), η
Ουγγαρία (21,4%), η Ρουμανία (21,3%), η Μάλτα
(20,0%), και η Κροατία (9,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα: η
Σουηδία (0,03%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,1%), η Αυστρία (0,2%), η Σλοβενία (0,2%), και η Δανία (0,2%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (119,1 φορές), που υποδηλώνει την ύ-
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παρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των εκμεταλλεύσεων με συνδυαστική εκτροφή διάφορων καρποφάγων ζώων στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή
μείωση κατά -1,0% (ή κατά 2.820 εκμεταλλεύσεις) από
271.530 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 268.710 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο, το πλήθος των εκμεταλλεύσεων με συνδυαστική εκτροφή διάφορων καρποφάγων ζώων στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 20,0% (ή κατά 90 εκμεταλλεύσεις) από 440
εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 530 εκμεταλλεύσεις το
2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 12 από τα 25 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των εκμεταλλεύσεων με συνδυαστική εκτροφή διάφορων καρποφάγων ζώων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στην Ουγγαρία (κατά 10.910 εκμεταλλεύσεις ή κατά -26,1%), και κατά φθίνουσα σειρά
απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Βουλγαρία (κατά
2.450 εκμεταλλεύσεις ή κατά -40,2%), η Πολωνία (κατά
710 εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,7%), η Γαλλία (κατά 570
εκμεταλλεύσεις ή κατά -34,5%), η Λιθουανία (κατά 540
εκμεταλλεύσεις ή κατά -46,6%), και ελαφρότερα η Πορτογαλία (κατά 240 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,3%), η
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Μάλτα (κατά 100 εκμεταλλεύσεις ή κατά -22,2%), η Γερμανία (κατά 100 εκμεταλλεύσεις ή κατά -21,7%), η Σλοβακία (κατά 90 εκμεταλλεύσεις ή κατά -37,5%), η Εσθονία (κατά 70 εκμεταλλεύσεις ή κατά -58,3%), η Σλοβενία
(κατά 40 εκμεταλλεύσεις ή κατά -40,0%), και η Αυστρία
(κατά 40 εκμεταλλεύσεις ή κατά -23,5%).
Την ίδια περίοδο, σε 10 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πλήθους των εκμεταλλεύσεων
με συνδυαστική εκτροφή διάφορων καρποφάγων
ζώων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ρουμανία (κατά 11.280 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 5,5%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Κροατία (κατά 710 εκμεταλλεύσεις ή κατά 48,3%), η Κύπρος (κατά 570 εκμεταλλεύσεις
ή κατά 139,0%), και ελαφρότερα η Ιταλία (κατά 160 εκμεταλλεύσεις ή κατά 44,4%), η Λετονία (κατά 110 εκμεταλλεύσεις ή κατά 25,6%), η Ελλάδα (κατά 90 εκμεταλλεύσεις ή κατά 20,5%), η Ισπανία (κατά 80 εκμεταλλεύ-

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

σεις ή κατά 3,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 40 εκμεταλλεύσεις ή κατά 30,8%), και οριακά η Δανία (κατά 10
εκμεταλλεύσεις ή κατά 50,0%), και η Σουηδία (κατά 10
εκμεταλλεύσεις έναντι μη-διαθέσιμης τιμής το 2013).
Τέλος, τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, σε 10 από τα
25 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στην Ολλανδία, την Τσεχία, και το Βέλγιο καταγράφεται μηδενική μεταβολή του
δείκτη.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
εκμεταλλεύσεων με συνδυαστική εκτροφή διάφορων
καρποφάγων ζώων (χοίροι, πουλερικά και κουνέλια)
υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική απόδοση (various granivores combined - calculated with Standard
Output) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.161: Τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με συνδυαστική εκτροφή διάφορων καρποφάγων ζώων και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των εκμεταλλεύσεων με συνδυαστική εκτροφή διάφορων
καρποφάγων ζώων ως προς το συνολικό πλήθος των
αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις 10 από
τις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στην
περιφέρεια Ιονίων νήσων (5,8% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 5,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (2,0% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (1,9% των
αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (1,6% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,8 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (1,3% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά
0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,3% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,3%
των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,2% των αμιγώς κτηνοτροφι-

κών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (0,1%
των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (0,1% των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 4 από τις
10 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες
διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση
του πλήθους εκμεταλλεύσεων με συνδυαστική εκτροφή διάφορων καρποφάγων ζώων, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (κατά 42 εκμεταλλεύσεις ή κατά -80,8%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν
οι περιφέρειες: Κρήτης (κατά 40 εκμεταλλεύσεις ή κατά -27,0%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 32 εκμ/σεις ή
κατά -76,2%), και Ηπείρου (κατά 32 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -76,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 6 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται αύξηση του πλήθους
εκμεταλλεύσεων με συνδυαστική εκτροφή διάφορων
καρποφάγων ζώων, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 124 εκμεταλλεύσεις ή κατά 238,5%), και κατά φθίνουσα σειρά

171

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (κατά 77 εκμεταλλεύσεις ή κατά 366,7%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 49 εκμεταλλεύσεις από μηδιαθέσιμη τιμή του 2013), και οριακά Ιονίων νήσων
(κατά 18 εκμεταλλεύσεις ή κατά 58,1%), Πελοποννήσου (κατά 10 εκμεταλλεύσεις από μη-διαθέσιμη τιμή
του 2013), και Δυτικής Μακεδονίας (κατά 10 εκμεταλλεύσεις από μη-διαθέσιμη τιμή του 2013).

7.3.1.14.1 ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
ΚΥΡΙΩΣ ΧΟΡΤΟΦΑΓΩΝ ΖΩΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής
κυρίως χορτοφάγων ζώων υπολογισμένες σύμφωνα
με την τυπική απόδοση (mixed livestock, mainly grazing livestock - calculated with Standard Output) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους
επί του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016.

7.3.1.14 ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΙΚΤΗΣ-

Το 2016, το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής κυρίως χορτοφάγων
ζώων στην ΕΕ-28 είναι 290.110 εκμεταλλεύσεις, που
αθροιστικά αντιστοιχεί στο 16,9% του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων (1.712.040 εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη
χρονιά.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων για
τις οποίες διατίθενται στοιχεία ως προς την κατηγορία
μεικτής ή συνδυαστικής εξειδίκευσής τους ως προς την
καλλιέργεια γης ή/και την εκτροφή ζώων ταξινομούνται
σε 4 βασικές κατηγορίες.
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Γράφημα 7.162: Πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής κυρίως χορτοφάγων ζώων (σύμφωνα με την τυπική απόδοσή τους) και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής κυρίως χορτοφάγων ζώων στην Ελλάδα (3.450 εκμεταλλεύσεις)
αντιστοιχεί στο 7,9% του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων (43.610 εκμεταλλεύσεις) στη
χώρα, τιμή υπολειπόμενη κατά 9,0 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 22,1% είναι: η Μάλτα (27,8%), η
Σλοβενία (22,3%), η Αυστρία (20,2%), η Βουλγαρία
(20,2%), και η Ρουμανία (20,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,8%, και συγκεκριμένα:
η Φινλανδία (1,2%), η Σουηδία (3,4%), η Ιρλανδία
(4,4%), η Δανία (4,5%), και η Κύπρος (5,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (5,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής
κυρίως χορτοφάγων ζώων στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -23,6% (ή κατά 89.540 εκμεταλλεύσεις) από 379.650 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 290.110
εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο, το πλήθος
των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής
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κυρίως χορτοφάγων ζώων στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -18,2% (ή κατά 770 εκμεταλλεύσεις) από
4.220 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 3.450 εκμεταλλεύσεις
το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής κυρίως χορτοφάγων ζώων, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ρουμανία
(κατά 45.460 εκμεταλλεύσεις ή κατά -35,4%), και κατά
φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η
Πολωνία (κατά 21.730 εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,6%), η
Βουλγαρία (κατά 6.920 εκμεταλλεύσεις ή κατά -43,3%),
η Λιθουανία (κατά 6.710 εκμετ/σεις ή κατά -54,2%), η
Κροατία (κατά 2.330 εκμεταλλεύσεις ή κατά -25,6%), η
Ουγγαρία (κατά 1.120 εκμεταλλεύσεις ή κατά -16,6%), η
Γαλλία (κατά 1.040 εκμεταλλεύσεις ή κατά -22,5%), η
Γερμανία (κατά 990 εκμεταλλεύσεις ή κατά -22,0%), η
Ελλάδα (κατά 770 εκμεταλλεύσεις ή κατά -18,2%), η Ισπανία (κατά 740 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,8%), και
ελαφρότερα η Πορτογαλία (κατά 380 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -2,5%), η Σλοβενία (κατά 350 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -9,1%), η Σλοβακία (κατά 350 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -37,2%), η Αυστρία (κατά 150 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -7,3%), η Λετονία (κατά 150 εκμεταλλεύσεις ή κατά
-6,5%), η Εσθονία (κατά 120 εκμετ/σεις ή κατά -52,2%),
η Ιταλία (κατά 110 εκμεταλλεύσεις ή κατά -3,9%), και
οριακά η Ολλανδία (κατά 50 εκμετ/σεις ή κατά -14,7%),

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 50 εκμετ/σεις ή κατά 3,5%), η Τσεχία (κατά 30 εκμετ/σεις ή κατά -4,1%), η
Φινλανδία (κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά -60,0%), η
Ιρλανδία (κατά 20 εκμεταλλεύσεις ή κατά -15,4%), και
η Μάλτα (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,1%).

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

νία (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά 6,7%), και η Κύπρος
(κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά 6,7%), ενώ τη συγκεκριμένη περίοδο στο Λουξεμβούργο καταγράφεται
μηδενική μεταβολή του δείκτη.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής
κυρίως χορτοφάγων ζώων υπολογισμένες σύμφωνα
με την τυπική απόδοση (mixed livestock, mainly grazing livestock - calculated with Standard Output) στις 13
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους
των μεικτών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη
2016 και 2013.

Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται μικρή αύξηση του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής κυρίως χορτοφάγων ζώων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στο Βέλγιο
(κατά 40 εκμεταλλεύσεις ή κατά 7,4%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η
Σουηδία (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά 12,5%), η Δα-

Γράφημα 7.163: Τιμή του δείκτη πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής κυρίως χορτοφάγων ζώων και αναλογία του ως προς το συνολικό
πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής κυρίως
χορτοφάγων ζώων ως προς το συνολικό πλήθος των
μεικτών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ηπείρου (14,0% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 6,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (13,0%
των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 5,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Ελλάδας (11,4% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 3,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Θεσσαλίας (10,6% των μεικτών εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 2,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(6,4% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά
1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (6,4% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (5,8% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (5,2% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (5,2%
των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων
νήσων (4,2% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 3,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (3,9% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 4,0 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (3,6%

των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 4,3
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Πελοποννήσου (2,3% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 5,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 8 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται
μείωση του πλήθους μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής κυρίως χορτοφάγων ζώων, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας (κατά 339 εκμεταλλεύσεις ή κατά -61,7%), και
κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (κατά 119 εκμεταλλεύσεις ή κατά -22,5%), Πελοποννήσου (κατά 110 εκμεταλλεύσεις ή κατά -57,9%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά
70 εκμεταλλεύσεις ή κατά -53,8%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 69 εκμεταλλεύσεις ή κατά -15,7%), Βορείου Αιγαίου
(κατά 59 εκμεταλλεύσεις ή κατά -24,7%), Θεσσαλίας
(κατά 49 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,3%), και Ιονίων νήσων (κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται οριακή αύξηση του πλήθους μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής
κυρίως χορτοφάγων ζώων, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 23
εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,0%), και κατά φθίνουσα σειρά
απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (κατά 22 εκμεταλλεύσεις ή κατά 7,4%), Κεντρικής
Μακεδονίας (κατά 20 εκμεταλλεύσεις ή κατά 25,0%),
και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά 6,7%), ενώ στην περιφέρεια Αττικής
καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

7.3.1.14.2 ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

με την τυπική απόδοση (mixed livestock, mainly granivores - calculated with Standard Output) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί
του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων
στην ΕΕ-28 το 2016.

ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΡΠΟΦΑΓΩΝ ΖΩΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής
κυρίως καρποφάγων ζώων υπολογισμένες σύμφωνα
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Γράφημα 7.164: Πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής κυρίως καρποφάγων ζώων (σύμφωνα με την τυπική απόδοσή τους) και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής κυρίως καρποφάγων
ζώων στην ΕΕ-28 είναι 71.920 εκμεταλλεύσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 4,2% του συνολικού πλήθους
των μεικτών εκμεταλλεύσεων (1.712.040 εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής κυρίως καρποφάγων ζώων στην Ελλάδα (840 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 1,9% του συνολικού πλήθους των μεικτών
εκμεταλλεύσεων (43.610 εκμεταλλεύσεις) στη χώρα, τιμή υπολειπόμενη κατά 2,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 24η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 10,9% είναι: η Ολλανδία
(15,1%), το Βέλγιο (12,2%), η Βουλγαρία (9,5%), η Γαλλία (8,9%), και η Αυστρία (8,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,3%, και συγκεκριμένα:
η Εσθονία (0,6%), η Λιθουανία (1,0%), η Φινλανδία
(1,2%), η Σλοβενία (1,8%), και η Ελλάδα (1,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος των
μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής κυρίως καρποφάγων ζώων στην ΕΕ-28, καταγράφει ισχυρή
μείωση κατά -26,3% (ή κατά 25.660 εκμεταλλεύσεις) από
97.580 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 71.920 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο, το πλήθος των μεικτών
εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής κυρίως καρποφάγων ζώων στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση
κατά 1,2% (ή κατά 10 εκμεταλλεύσεις) από 830 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 840 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής ε-
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κτροφής κυρίως καρποφάγων ζώων, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 10.300 εκμεταλλεύσεις ή κατά -47,2%), και κατά
φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η
Ρουμανία (κατά 7.000 εκμεταλλεύσεις ή κατά -18,2%), η
Βουλγαρία (κατά 5.020 εκμεταλλεύσεις ή κατά -54,1%),
η Ουγγαρία (κατά 1.160 εκμεταλλεύσεις ή κατά -16,9%),
η Λιθουανία (κατά 960 εκμετ/σεις ή κατά -73,8%), η
Γερμανία (κατά 660 εκμεταλλεύσεις ή κατά -20,7%), και
ελαφρότερα η Γαλλία (κατά 350 εκμεταλλεύσεις ή κατά
-8,1%), η Πορτογαλία (κατά 220 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,7%), η Σλοβακία (κατά 190 εκμεταλλεύσεις ή κατά
-59,4%), η Ιταλία (κατά 150 εκμετ/σεις ή κατά -13,8%), η
Ολλανδία (κατά 70 εκμετ/σεις ή κατά -17,9%), η Εσθονία (κατά 50 εκμετ/σεις ή κατά -83,3%), η Ιρλανδία (κατά 40 εκμεταλλεύσεις ή κατά -36,4%), η Σουηδία (κατά
30 εκμεταλλεύσεις ή κατά -27,3%), η Τσεχία (κατά 30
εκμετ/σεις ή κατά -17,6%), η Σλοβενία (κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,7%),η Φινλανδία (κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά -60,0%), η Δανία (κατά 20 εκμεταλλεύσεις ή κατά -22,2%), και η Μάλτα (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά -33,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται μικρή αύξηση του συνολικού πλήθους
των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής
κυρίως καρποφάγων ζώων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 380
εκμεταλλεύσεις ή κατά 15,6%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Λετονία (κατά
80 εκμεταλλεύσεις ή κατά 29,6%), η Κροατία (κατά 60
εκμεταλλεύσεις ή κατά 5,6%), η Αυστρία (κατά 60 εκμεταλλεύσεις ή κατά 8,0%), η Κύπρος (κατά 40 εκμεταλλεύσεις ή κατά 80,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 20
εκμετ/σεις ή κατά 2,4%), και οριακά η Ελλάδα (κατά 10
εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,2%), και το Βέλγιο (κατά 10
εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,7%). Τη συγκεκριμένη περίοδο, στο Λουξεμβούργο καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής κυ-
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ρίως καρποφάγων ζώων υπολογισμένες σύμφωνα με
την τυπική απόδοση (mixed livestock, mainly granivores
- calculated with Standard Output) στις 13 διοικητικές
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περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.165: Τιμή του δείκτη πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής κυρίως καρποφάγων ζώων και αναλογία του ως προς το συνολικό
πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των
μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής
κυρίως καρποφάγων ζώων ως προς το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων στις 12 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας για τις οποίες
διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (3,3% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 1,4 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά
της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες:
Θεσσαλίας (3,3% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (3,1% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 1,2 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (2,1% των
μεικτών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα οριακά κατά
0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (1,7% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κρήτης (1,6% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (1,1% των μεικτών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,9%
των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,0
ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων
νήσων (0,7% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,6% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,3 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(0,4% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (6,4% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα). Σημειώνεται
ότι, στην περιφέρεια Αττικής δεν διατίθενται σχετικά
στοιχεία για τη συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 7 από τις
12 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του
πλήθους μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής ε-

κτροφής κυρίως καρποφάγων ζώων, με την υψηλότερη
να καταγράφεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 39 εκμεταλλεύσεις ή κατά -79,6%),
και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου (κατά 29 εκμεταλλεύσεις ή κατά -49,2%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 29 εκμεταλλεύσεις ή κατά -32,6%), Κρήτης (κατά 28 εκμεταλλεύσεις ή κατά -21,9%), Ιονίων νήσων (κατά 20 εκμεταλλεύσεις ή κατά -66,7%). Πελοποννήσου (κατά 19 εκμεταλλεύσεις ή κατά -38,8%), και Δυτικής Μακεδονίας
(κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά -50,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τις 12 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία,
καταγράφεται οριακή αύξηση του πλήθους μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυαστικής εκτροφής κυρίως καρποφάγων ζώων, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην
περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 102 εκμεταλλεύσεις
ή κατά 49,0%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (κατά
51 εκμεταλλεύσεις ή κατά 104,1%), Στερεάς Ελλάδας
(κατά 41 εκμεταλλεύσεις ή κατά 51,9%), και Ηπείρου
(κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά 150,0%), ενώ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
7.3.1.14.3 ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡΤΟΦΑΓΩΝ ΖΩΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού καλλιεργειών
και εκτροφής χορτοφάγων ζώων υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική απόδοση (field crops - grazing livestock combined - calculated with Standard Output) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους
επί του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016, το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού καλλιεργειών και εκτροφής χορτοφάγων ζώων στην ΕΕ-28 είναι 288.490 εκμεταλλεύσεις,
που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 16,9% του συνολικού
πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων (1.712.040 εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
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Γράφημα 7.166: Πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού καλλιεργειών και εκτροφής χορτοφάγων ζώων (σύμφωνα με την τυπική απόδοσή τους)
και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού καλλιεργειών και εκτροφής
χορτοφάγων ζώων στην Ελλάδα (4.110 εκμεταλλεύσεις) αντιστοιχεί στο 9,4% του συνολικού πλήθους των
μεικτών εκμεταλλεύσεων (43.610 εκμεταλλεύσεις) στη
χώρα, τιμή υπολειπόμενη κατά 7,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 71,7% είναι: η Ιρλανδία (82,9%),
η Σουηδία (77,6%), η Δανία (71,2%), η Φινλανδία
(64,7%), και το Βέλγιο (62,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 5,3%, και συγκεκριμένα:
η Κύπρος (1,1%), η Μάλτα (2,8%), η Ουγγαρία (6,9%), η
Ρουμανία (7,1%), και η Σλοβενία (8,7%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (13,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος
των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού καλλιεργειών και εκτροφής χορτοφάγων ζώων στην ΕΕ-28,
καταγράφει μείωση κατά -16,9% (ή κατά 58.690 εκμεταλλεύσεις) από 347.180 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε
288.490 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο, το
πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού
καλλιεργειών και εκτροφής χορτοφάγων ζώων στην
Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -23,0% (ή κατά 1.230 εκμεταλλεύσεις) από 5.340 εκμεταλλεύσεις το
2013, σε 4.110 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού καλλιεργειών και εκτροφής χορτοφάγων ζώων , με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην
Πολωνία (κατά 28.120 εκμεταλλεύσεις ή κατά -23,7%),
και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 9.020 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -11,9%), η Βουλγαρία (κατά 6.660 εκμεταλλεύσεις
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ή κατά -42,3%), η Γαλλία (κατά 2.730 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -10,0%), η Λετονία (κατά 2.420 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -35,7%), η Κροατία (κατά 1.980 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -34,0%), η Γερμανία (κατά 1.540 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -8,4%), η Ελλάδα (κατά 1.230 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -23,0%), η Λιθουανία (κατά 1.030 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -8,9%), η Ισπανία (κατά 1.020 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -8,8%), η Ιταλία (κατά 950 εκμεταλλεύσεις ή κατά
-9,1%), η Δανία (κατά 440 εκμετ/σεις ή κατά -14,7%), η
Ιρλανδία (κατά 420 εκμεταλλεύσεις ή κατά -16,8%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 420 εκμετ/σεις ή κατά -6,2%),
και ελαφρότερα η Ουγγαρία (κατά 400 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -7,8%), η Αυστρία (κατά 270 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -8,2%), η Ολλανδία (κατά 140 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -14,9%), η Σλοβακία (κατά 110 εκμεταλλεύσεις ή
κατά -7,0%), η Σλοβενία (κατά 90 εκμεταλλεύσεις ή κατά -6,2%), η Πορτογαλία (κατά 80 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,4%), Μάλτα (κατά 50 εκμετ/σεις ή κατά -83,3%),
και οριακά η Κύπρος (κατά 20 εκμ/σεις ή κατά -40,0%),
και το Λουξεμβούργο (κατά 10 εκμ/σεις ή κατά -11,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού καλλιεργειών
και εκτροφής χορτοφάγων ζώων , με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Τσεχία (κατά 230 εκμεταλλεύσεις ή κατά 7,8%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά 140 εκμεταλλεύσεις ή κατά 14,9%), το Βέλγιο
(κατά 60 εκμεταλλεύσεις ή κατά 2,0%), και η Σουηδία
(κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά 1,5%). Τη συγκεκριμένη περίοδο, στην Εσθονία καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού καλλιεργειών
και εκτροφής χορτοφάγων ζώων υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική απόδοση (mixed livestock, mainly
granivores - calculated with Standard Output) στις 13
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους
των μεικτών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη
2016 και 2013.
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού καλλιεργειών και
εκτροφής χορτοφάγων ζώων ως προς το συνολικό
πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων στις 12 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας για τις οποίες
διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (38,0% των
μεικτών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 28,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (26,3% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 16,9 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (24,2% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 14,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (22,4% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 13,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας (8,2% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (7,9% των μεικτών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (7,4%
των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά
κατά 2,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (4,6% των μεικτών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 4,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (3,2% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 6,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (2,1%
των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 7,3
ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής
(1,7% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά
7,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
Κρήτης (0,8% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 8,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα). Σημειώνεται ότι, στην περιφέρεια Ιονίων νήσων
δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 10 από τις
12 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του
πλήθους μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού καλλιεργειών και εκτροφής χορτοφάγων ζώων , με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας
(κατά 525 εκμεταλλεύσεις ή κατά -41,8%), και κατά φθί-

νουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (κατά 119 εκμετ/σεις ή κατά -34,1%),
Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 117 εκμεταλλεύσεις ή κατά -17,0%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά
116 εκμεταλλεύσεις ή κατά -10,9%), Πελοποννήσου (κατά 89 εκμεταλλεύσεις ή κατά -56,0%), Στερεάς Ελλάδας
(κατά 89 εκμεταλλεύσεις ή κατά -22,9%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 68 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,9%), Κρήτης
(κατά 60 εκμεταλλεύσεις ή κατά -54,5%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 29 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,1%), και οριακά
Δυτικής Μακεδονίας (κατά 8 εκμετ/σεις ή κατά -1,8%).
Την ίδια περίοδο, αύξηση του πλήθους μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού καλλιεργειών και εκτροφής
χορτοφάγων ζώων καταγράφεται στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (κατά 30 εκμεταλλεύσεις ή κατά 50,0%),
ενώ στην περιφέρεια Αττικής καταγράφεται μηδενική
μεταβολή του δείκτη.
7.3.1.14.4 ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού διαφόρων καλλιεργειών και εκτροφής ζώων υπολογισμένες σύμφωνα με την τυπική απόδοση (various crops and livestock
combined - calculated with Standard Output) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία τους επί
του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων
στην ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016, το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού διαφόρων καλλιεργειών και εκτροφής ζώων στην ΕΕ-28 είναι 1.061.520 εκμεταλλεύσεις,
που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 62,0% του συνολικού
πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων (1.712.040 εκμεταλλεύσεις) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού διαφόρων καλλιεργειών και
εκτροφής ζώων στην Ελλάδα (35.210 εκμεταλλεύσεις)
αντιστοιχεί στο 80,7% του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων (43.610 εκμεταλλεύσεις) στη χώρα, τιμή υπερέχουσα κατά 18,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Γράφημα 7.168: Πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού διαφόρων καλλιεργειών και εκτροφής ζώων (σύμφωνα με την τυπική απόδοσή τους) και
ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 78,0% είναι: η Κύπρος (90,0%), η
Ελλάδα (80,7%), η Ουγγαρία (76,5%), η Κροατία (73,0%),
και η Ρουμανία (69,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 15,5%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος
(1,1%), η Μάλτα (2,8%), η Ουγγαρία (6,9%), η Ρουμανία
(7,1%), και η Σλοβενία (8,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το πλήθος των
μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού διαφόρων καλλιεργειών και εκτροφής ζώων στην ΕΕ-28, καταγράφει
μείωση κατά -7,9% (ή κατά 91.190 εκμεταλλεύσεις) από
1.152.710 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 1.061.520 εκμεταλλεύσεις το 2016. Την ίδια περίοδο, το πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού διαφόρων καλλιεργειών και εκτροφής ζώων στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,6% (ή κατά 590 εκμεταλλεύσεις) από
35.800 εκμεταλλεύσεις το 2013, σε 35.210 εκμεταλλεύσεις το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού διαφόρων καλλιεργειών και εκτροφής ζώων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 25.810 εκμεταλλεύσεις ή κατά -16,2%), και
κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 21.150 εκμεταλλεύσεις ή κατά
-3,1%), η Ουγγαρία (κατά 16.740 εκμεταλλεύσεις ή κατά -24,3%), η Βουλγαρία (κατά 12.700 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -36,0%), η Λιθουανία (κατά 4.940 εκμεταλλεύσεις ή κατά -21,8%), η Πορτογαλία (κατά 3.010 εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,6%), η Ισπανία (κατά 2.650 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,9%), η Ιταλία (κατά 2.310 εκμεταλλεύσεις ή κατά -13,2%), η Γαλλία (κατά 2.150 εκμεταλλεύσεις ή κατά -14,7%), η Γερμανία (κατά 1.230 εκμεταλλεύσεις ή κατά -12,0%), η Αυστρία (κατά 1.170
εκμεταλλεύσεις ή κατά -24,1%), η Σλοβακία (κατά 680
εκμεταλλεύσεις ή κατά -21,7%), η Ελλάδα (κατά 590 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,6%), και ελαφρότερα η Εσθονία
(κατά 290 εκμεταλλεύσεις ή κατά -1,6%), η Τσεχία (κατά
280 εκμεταλλεύσεις ή κατά -20,0%), το Βέλγιο (κατά
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260 εκμεταλλεύσεις ή κατά -28,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 220 εκμετ/σεις ή κατά -11,5%), η Δανία (κατά
180 εκμεταλλεύσεις ή κατά -18,4%), η Φινλανδία (κατά
120 εκμεταλλεύσεις ή κατά -17,9%), και οριακά η Μάλτα (κατά 70 εκμεταλλεύσεις ή κατά -23,3%), η Ολλανδία (κατά 60 εκμεταλλεύσεις ή κατά -7,8%), και η Σουηδία (κατά 50 εκμεταλλεύσεις ή κατά -10,6%).
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού διαφόρων καλλιεργειών και εκτροφής ζώων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Κροατία (κατά
2.870 εκμεταλλεύσεις ή κατά 9,9%), και κατά φθίνουσα
σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Σλοβενία
(κατά 1.650 εκμεταλλεύσεις ή κατά 18,5%), και ελαφρότερα η Λετονία (κατά 480 εκμεταλλεύσεις ή κατά 8,7%),
η Κύπρος (κατά 400 εκμ/σεις ή κατά 18,0%), και οριακά
η Ιρλανδία (κατά 70 εκμεταλλεύσεις ή κατά -38,9%). Τη
συγκεκριμένη περίοδο, στο Λουξεμβούργο καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος των
μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού διαφόρων καλλιεργειών και εκτροφής ζώων υπολογισμένες σύμφωνα
με την τυπική απόδοση (mixed livestock, mainly granivores - calculated with Standard Output) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία
αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των μεικτών
εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.
Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των
μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού διαφόρων
καλλιεργειών και εκτροφής ζώων ως προς το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην
περιφέρεια Ιονίων νήσων(95,1% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 14,4 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά
της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (94,7% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 14,0 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (93,1% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 12,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (92,4% των μεικτών
εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 11,7 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου
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τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(73,2% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 7,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Μακεδονίας (69,5% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 11,2 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (61,8% των μεικτών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 18,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (55,2% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 25,5 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα).

(89,3% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 8,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (82,7% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,0 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (80,9% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα οριακά κατά 0,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου
Αιγαίου (77,5% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη οριακά κατά 3,2 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (76,4% των μεικτών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 4,3 ποσ. μονάδες της

Γράφημα 7.169: Τιμή του δείκτη πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού διαφόρων καλλιεργειών και εκτροφής ζώων και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των μεικτών εκμεταλλεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 8 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται
μείωση του πλήθους μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού διαφόρων καλλιεργειών και εκτροφής ζώων, με
την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας (κατά 888 εκμεταλλεύσεις ή κατά -32,3%), και
κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν
οι περιφέρειες: Ιονίων νήσων (κατά 469 εκμεταλλεύσεις
ή κατά -25,5%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 378 εκμεταλλεύσεις ή κατά -16,9%), Πελοποννήσου (κατά 328
εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,2%), Στερεάς Ελλάδας (κατά
288 εκμεταλλεύσεις ή κατά -8,7%), Ηπείρου (κατά 238
εκμεταλλεύσεις ή κατά -9,6%), Δυτικής Μακεδονίας
(κατά 150 εκμεταλλεύσεις ή κατά -11,5%), και Αττικής
(κατά 120 εκμεταλλεύσεις ή κατά -18,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται αύξηση του πλήθους μεικτών εκμεταλλεύσεων συνδυασμού διαφόρων καλλιεργειών και εκτροφής ζώων, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά
1.434 εκμεταλλεύσεις ή κατά 21,4%), και ακολουθούν οι
περιφέρειες: Κρήτης (κατά 531 εκμεταλλεύσεις ή κατά
10,3%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 182 εκμεταλλεύσεις ή κατά 9,0%), Βορείου Αιγαίου (κατά 112 εκμεταλλεύσεις ή
κατά 4,7%), και οριακά Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 10 εκμεταλλεύσεις ή κατά 0,7%).
7.3.1.15 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Η στατιστική αποτύπωση του ανθρώπινου δυναμικού
που απασχολείται στον τομέα της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής είναι αρκετά σύνθετη και πιο δύσκολη από τους υπολοίπους τομείς της οικονομίας. Για
παράδειγμα, αρκετοί αγρότες ως κύριοι της εκμετάλλευσης (farmers), όσο και οι εργάτες γης (farm workers)
που απασχολούνται στην εκμετάλλευση στην πράξη α-

σκούν δραστηριότητα μερικής απασχόλησης, επιπλέον
πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν οικογενειακές εκμεταλλεύσεις με τα μέλη της οικογένειας να παρέχουν υπηρεσίες σε διαφορετικές εποχές του έτους,
και τέλος ότι στην δραστηριότητα της εκμετάλλευσης
υπάρχουν περίοδοι αιχμής της εργασίας, όπως για παράδειγμα κατά την περίοδο συγκομιδής των προϊόντων.
Η αποτύπωση του ανθρώπινο δυναμικό των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, όπως αυτοί αποτυπώνεται στην έρευνα για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
FSS (Farm Structure Survey), επικεντρώνεται σε 4 βασικούς θεματικούς δείκτες και συγκεκριμένα:
 στη συνολική απασχόληση στον αγροτικό τομέα (agricultural employment). Σημειώνεται, ωστόσο, ότι τα στατιστικά δεδομένα για την απασχόληση στο συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας καλύπτουν τους μισθωτούς
και τους αυτοαπασχολούμενους, αλλά αποκλείονται
πολλούς αγρότες μερικής απασχόλησης καθώς και την
παρεχόμενη βοήθεια από μέλη της οικογένειας. Η συνθήκη αυτή αποτελεί ένα μέτρο που διευκολύνει τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών τομέων της οικονομίας
μιας χώρας.
 στο κανονικό εργατικό δυναμικό της εκμετάλλευσης
(regular agricultural labour force). Το εργατικό δυναμικό που δραστηριοποιείται σε κανονική βάση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αποτελεί την ευρύτερη κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού στον τομέας, στον οποίο περιλαμβάνονται και όσοι εργάζονται με μερική απασχόληση ή/και παρέχουν δωρεάν εργασία, κάτι που είναι
σύνηθες για πολλά μέλη της οικογένειας του αγρότη κατόχου της γεωργικής εκμετάλλευση.
 (στον όγκο της γεωργικής εργασίας που πραγματοποιείται (volume of agricultural work carried out). Η ποσότητα της πραγματικής παρεχόμενης εργασίας μετατρέπε-
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ται σε ισοδύναμο εργασίας πλήρους απασχόλησης που
ονομάζονται Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Annual Work
Units - AWU) που αποδίδει τον όγκο της παραχθείσας
εργασίας σε μια γεωργική δραστηριότητα.
 και στον διαχειριστής της γεωργικής εκμετάλλευσης
(farm manager). Σημειώνεται ότι, ως διαχειριστής της
εκμετάλλευσης θεωρείται ο αγρότης που λαμβάνει
αποφάσεις για την εκμετάλλευση.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις (farm labour force, directly employed by
the farm on a regular basis) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
και η ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις της ΕΕ-28 το 2016.
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Γράφημα 7.170: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ28 είναι 20.471.850 απασχολούμενοι, που αθροιστικά
αντιστοιχεί στο 100,0% του συνολικού ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται
σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται
σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην
Ελλάδα (1.198.320 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
5,9% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, κατέχοντας
την 5η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 13,9% είναι: η Ρουμανία
(29,6%), η Πολωνία (15,1%), η Ιταλία (10,0%), η Ισπανία (9,1%), και η Ελλάδα (5,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (0,02%), η Μάλτα (0,1%), η Εσθονία (0,2%), το Βέλγιο (0,3%), και η Κύπρος (0,4%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (70,5 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει
μείωση κατά -7,7% (ή κατά 1.718.095 απασχολούμε-
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νους) από 22.189.945 απασχολούμενοι το 2013, σε
20.471.850 απασχολούμενοι το 2016. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού
που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -3,2% (ή κατά 40.160
απασχολούμενους) από 1.238.480 απασχολούμενοι το
2013, σε 1.198.320 απασχολούμενοι το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην Ρουμανία (κατά 517.010 απασχολούμενους ή κατά -7,9%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 467.240 απασχολούμενους ή κατά -13,1%), η Ουγγαρία (κατά
235.440 απασχολούμενους ή κατά -22,4%), η Βουλγαρία (κατά 118.020 απασχολούμενους ή κατά -21,2%), η
Ιταλία (κατά 93.650 απασχολούμενους ή κατά -4,4%), η
Κροατία (κατά 70.350 απασχολούμενους ή κατά 18,1%), η Γερμανία (κατά 52.160 απασχολούμενους ή
κατά -7,4%), η Γαλλία (κατά 47.200 απασχολούμενους
ή κατά -5,2%), η Λιθουανία (κατά 42.240 απασχολούμενους ή κατά -14,2%), και η Ελλάδα (κατά 52.160 απασχολούμενους ή κατά -3,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Ισπανία
(κατά 83.530 απασχολούμενους ή κατά 4,7%), και οριακά ακολουθεί η Μάλτα (κατά 15 απασχολούμενους ή
κατά 0,1%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (farm labour force, directly employed by the farm on a regular basis) στις 13

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους του
ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.171: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και
αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική
περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος
του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας ως
προς το συνολικό πλήθος ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (1.198.320
απασχολούμενοι), καταγράφεται στην περιφέρεια Κρήτης (14,0% ή 167.430 απασχολούμενοι), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (13,9% ή 166.950 απασχολούμενοι), Πελοποννήσου (12,9% ή 154.000 απασχολούμενοι), Δυτικής Ελλάδας (11,5% ή 137.560 απασχολούμενοι), Στερεάς Ελλάδας (9,7% ή 116.370 απασχολούμενοι), Θεσσαλίας (8,9% ή 106.900 απασχολούμενοι), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (7,9% ή
94.730 απασχολούμενοι), Ηπείρου (4,1% ή 48.790 απασχολούμενοι), Βορείου Αιγαίου (3,9% ή 46.560 απασχολούμενοι), Ιονίων νήσων (3,6% ή 43.390 απασχολούμενοι), Δυτικής Μακεδονίας (3,5% ή 42.360 απασχολούμενοι), Αττικής (3,2% ή 38.150 απασχολούμενοι), και
Νοτίου Αιγαίου (3,0% ή 35.580 απασχολούμενοι).

νάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 0,5 ποσ. μονάδες), Πελοποννήσου (κατά 0,3 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα Θεσσαλίας (κατά 0,2 ποσ. μονάδες), Ηπείρου
(κατά 0,2 ποσ. μονάδες), και οριακά Βορείου Αιγαίου,
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, και Δυτικής Ελλάδας (κατά 0,1 ποσ. μονάδες).
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του δείκτη, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Κρήτης (κατά 1,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας
(κατά 0,6 ποσ. μονάδες), και οριακά Ιονίων νήσων, και
Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,1 ποσ. μονάδες), ενώ κατά
την περίοδο αναφοράς στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
καταγράφεται οριακά μηδενική μεταβολή του δείκτη.
7.3.1.15.1 ΑΜΙΓΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις (specialist crop farms) και η
ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους
του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 8 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του δείκτη, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 0,6 ποσ. μο-

Γράφημα 7.172: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ28 είναι 11.080.000 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί
στο 54,1% του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (20.471.850 απασχολούμενοι) στα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην Ελλάδα (992.790 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί
στο 82,8% του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη χώρα (1.198.320 απασχολούμενοι), υπερέχοντας σημαντικά κατά 28,7 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας
την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 81,1% είναι: η Ιταλία (81,4%), η
Ελλάδα (82,8%), η Ισπανία (82,1%), η Κύπρος (80,0%),
και η Μάλτα (76,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 27,7%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία
(9,2%), το Λουξεμβούργο (26,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (33,1%), η Αυστρία (34,0%), και η Τσεχία (35,1%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή μείωση κατά -3,0% (ή κατά 339.335 απασχολούμενους) από 11.419.335 απασχολούμενους
το 2013, σε 11.080.000 απασχολούμενους το 2016.
Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση
κατά -2,0% (ή κατά 20.040 απασχολούμενους) από
1.012.830 απασχολούμενους το 2013, σε 992.790 απασχολούμενους το 2016.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους
του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 155.120 απασχολ/νους ή κατά -7,8%), και κατά φθίνουσα τιμή της μεταβολής ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 77.900 απασχολούμενους ή κατά -16,5%), η Κροατία (κατά 47.630
απασχολούμενους ή κατά -23,7%), η Ιταλία (κατά 42.450
απασχολούμενους ή κατά -2,4%), η Βουλγαρία (κατά
34.980 απασχολούμενους ή κατά -14,6%), η Γαλλία (κατά
25.280 απασχολούμενους ή κατά -5,3%), η Λιθουανία
(κατά 21.210 απασχολούμενους ή κατά -11,9%), η Ελλάδα (κατά 20.040 απασχολούμενους ή κατά -2,0%), η
Πορτογαλία (κατά 10.830 απασχολ/νους ή κατά -2,9%),
η Γερμανία (κατά 9.330 απασχολ/νους ή κατά -3,5%),
η Ολλανδία (κατά 7.690 απασχολ/νους ή κατά -8,8%), η
Κύπρος (κατά 7.540 απασχολούμενους ή κατά -11,4%),
και η Λετονία (κατά 4.240 απασχολ/νους ή κατά -5,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους του
ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 86.720 απασχολούμενους ή κατά 6,0%), και κατά φθίνουσα τιμή
της μεταβολής ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 29.350
απασχολούμενους ή κατά 1,3%), η Σλοβακία (κατά
6.890 απασχολούμενους ή κατά 24,9%), η Εσθονία
(κατά 3.250 απασχολούμενους ή κατά 20,0%), η Σλοβενία (κατά 2.790 απασχολούμενους ή κατά 3,9%), και
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1.720 απασχολούμενους
ή κατά 1,2%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού
που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις (specialist crop farms) και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του
συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) της χώρας, τα έτη 2016 και
2013.

Γράφημα 7.173: Τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος
του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές
εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (94,3% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα
κατά 11,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (91,9% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 9,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (89,5% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 6,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (88,0% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 5,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (86,1% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα
κατά 3,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (85,3% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου
(81,3% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (80,4% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (78,6% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 4,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (75,5% των απασχολουμένων στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 7,3 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (74,8% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 8,0 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (72,8% των
απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 10,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Ηπείρου (60,8% των απασχολουμένων
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στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 22,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 8 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 9.190 απασχολούμενους ή
κατά -5,9%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι
περιφέρειες: Αττικής (κατά 7.081 απασχολούμενους ή
κατά -16,3%), Πελοποννήσου (κατά 6.218 απασχολούμενους ή κατά -4,2%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 4.937
απασχολούμενους ή κατά -4,7%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 3.280 απασχ/νους ή κατά -4,1%),
Βορείου Αιγαίου (κατά 2.310 απασχολούμενους ή κατά
-5,8%), Θεσσαλίας (κατά 1.942 απασχολούμενους ή κατά -2,3%), και οριακά Δυτικής Μακεδονίας (κατά 128
απασχολούμενους ή κατά -0,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μικρή αύξηση του πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Κρήτης (κατά
9.585 απασχολούμενους ή κατά 7,1%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 4.696 απασχολούμενους ή κατά 5,0%), και
ελαφρότερα Ιονίων νήσων (κατά 320 απασχολούμενους ή κατά 0,8%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 233 απασχολούμενους ή κατά 0,9%), και Ηπείρου (κατά 212 απασχολούμενους ή κατά 0,7%).
7.3.1.15.2 ΑΜΙΓΩΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (specialist crop farms) και
η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους
του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.174: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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λούμενους το 2013, σε 121.130 απασχολούμενους το
2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους
του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πορτογαλία (κατά 308.640 απασχολουμένους ή κατά -13,8%), και κατά φθίνουσα τιμή
της μεταβολής ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 85.470
απασχολούμενους ή κατά -24,6%), η Ιταλία (κατά 41.040
απασχολούμενους ή κατά -14,7%), η Γερμανία (κατά
26.630 απασχολουμένους ή κατά -8,0%), η Βουλγαρία
(κατά 18.250 απασχολούμενους ή κατά -11,5%), η Πολωνία (κατά 16.330 απασχολουμένους ή κατά -3,1%),
η Γαλλία (κατά 13.870 απασχολούμενους ή κατά -4,2%), η
Ελλάδα (κατά 13.560 απασχολούμενους ή κατά -10,1%), η
Ολλανδία (κατά 12.320 απασχολούμενους ή κατά -12,5%),
η Κροατία (κατά 12.260 απασχολ/νους ή κατά -17,8%), η
Αυστρία (κατά 12.230 απασχολούμενους ή κατά -6,1%),
και η Λιθουανία (κατά 7.850 απασχολούμενους ή κατά -10,5%).
Την ίδια περίοδο, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους του
ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στην Πορτογαλία (κατά 6.820 απασχολούμενους ή κατά 5,6%), και κατά φθίνουσα τιμή
της μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 4.960 απασχολούμενους ή κατά 2,0%), η Λετονία (κατά 2.600
απασχολουμένους ή κατά 5,1%), η Κύπρος (κατά 2.010
απασχολούμενους ή κατά 32,6%), και οριακά η Μάλτα
(κατά 280 απασχολούμενους ή κατά 10,6%), και η
Τσεχία (κατά 40 απασχολούμενους ή κατά 0,1%).

Το 2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
στην ΕΕ-28 είναι 5.489.810 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 26,8% του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (20.471.850 απασχολούμενοι) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται
σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (121.130 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 10,1% του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη χώρα (1.198.320
απασχολούμενοι), υπολειπόμενη σημαντικά κατά 16,7
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 65,2% είναι: η Ιρλανδία (88,8%),
το Λουξεμβούργο (66,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(60,1%), η Αυστρία (58,7%), και η Σουηδία (52,5%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 12,6%, και
συγκεκριμένα: η Ελλάδα (10,1%), η Κύπρος (11,2%), η
Ιταλία (11,7%), η Ισπανία (13,5%), και η Πολωνία
(16,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -9,7% (ή κατά 587.700 απασχολούμενους) από 6.077.510 απασχολούμενους το 2013, σε
5.489.810 απασχολούμενους το 2016.
Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -10,1% (ή
κατά 13.560 απασχολούμενους) από 134.690 απασχο-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού
που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
(specialist crop farms) και η ποσοστιαία αναλογία τους
επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού
που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα ανά
διοικητική περιφέρεια (NUTS2) της χώρας, τα έτη 2016
και 2013.

Γράφημα 7.175: Τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος
του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό πλήθος του
ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ηπείρου (28,4% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα
κατά 18,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (16,4% των
απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 6,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Θεσσαλίας (15,7% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 5,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας
(14,4% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 4,3 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(12,8% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 2,7 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (12,6% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα
κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κεντρικής Μακεδονίας (8,7% των απασχολουμένων στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (8,6% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (8,0% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (6,7% των απασχολουμένων στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 3,4 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (3,7%
των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
υπολειπόμενη κατά 6,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (3,5% των απασχολουμέ-
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νων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά
6,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (3,2% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 6,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), και στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια της Ηπείρου (κατά 3.171 απασχολούμενους ή κατά -18,6%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι
περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά 2.211 απασχολούμενους ή κατά -10,0%), Πελοποννήσου (κατά 1.573
απασχολούμενους ή κατά -21,8%), Θεσσαλίας (κατά
1.357 απασχολούμενους ή κατά -7,5%), Κρήτης (κατά
1.093 απασχολούμενους ή κατά -8,9%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 911 απασχολούμενους ή κατά -5,9%),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 797 απασχολούμενους ή κατά -6,2%), Βορείου Αιγαίου (κατά 788
απασχολούμενους ή κατά -16,5%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 530 απασχολούμενους ή κατά -10,5%), Αττικής (κατά
490 απασχολούμενους ή κατά -28,7%), Ιονίων νήσων
(κατά 281 απασχολούμενους ή κατά -15,7%), Στερεάς
Ελλάδας (κατά 186 απασχολούμενους ή κατά -2,0%),
και Δυτικής Μακεδονίας (κατά 172 απασχολούμενους
ή κατά -2,4%).
7.3.1.15.3 ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις (mixed farms) και η ποσοστιαία αναλογία
τους επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2016.
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Γράφημα 7.176: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Το 2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 είναι
3.733.950 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 18,2%

του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (20.471.850 απασχολούμενοι) στα 28 κράτημέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά,
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το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (77.920 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 6,5% του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στη χώρα (1.198.320 απασχολούμενοι), υπολειπόμενη
κατά 11,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 20η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 30,1% είναι: η Τσεχία (35,0%), η
Κροατία (33,8%), η Ρουμανία (30,8%), η Σλοβακία
(25,6%), και η Λιθουανία (25,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,2%, και συγκεκριμένα:
η Ιρλανδία (2,0%), η Ιταλία (3,2%), η Ολλανδία (3,5%),
η Ισπανία (3,6%), και η Φινλανδία (3,6%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -16,5%
(ή κατά 739.940 απασχολούμενους) από 4.473.890 απασχολούμενους το 2013, σε 3.733.950 απασχολούμενους
το 2016. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις
στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -7,4% (ή κατά
6.250 απασχολούμενους) από 84.170 απασχολούμενους
το 2013, σε 77.920 απασχολούμενους το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 25 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους
του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 266.970 απασχολούμενους ή
κατά -27,4%), και κατά φθίνουσα τιμή της μεταβολής ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 228.340 απασχολούμε-

νους ή κατά -10,9%), η Βουλγαρία (κατά 64.660 απασχολούμενους ή κατά -40,9%), η Ουγγαρία (κατά 60.920 απασχολούμενους ή κατά -29,7%), η Λιθουανία (κατά
23.320 απασχολούμενους ή κατά -26,6%), η Γερμανία
(κατά 16.070 απασχολούμενους ή κατά -14,9%), η Πορτογαλία (κατά 15.660 απασχολούμενους ή κατά -11,8%), η
Γαλλία (κατά 11.370 απασχολούμενους ή κατά -11,7%), η
Ιταλία (κατά 11.120 απασχολούμενους ή κατά -14,4%), η
Κροατία (κατά 10.650 απασχολούμενους ή κατά -9,0%), η
Ελλάδα (κατά 6.250 απασχολούμενους ή κατά -7,4%), η
Σλοβακία (κατά 6.220 απασχολούμενους ή κατά -23,5%),
η Ισπανία (κατά 5.250 απασχολούμενους ή κατά -7,2%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3.900 απασχολούμενους ή
κατά -12,4%), η Αυστρία (κατά 3.420 απασχολούμενους ή
κατά -12,8%), η Λετονία (κατά 3.290 απασχολούμενους ή
κατά -9,2%), η Τσεχία (κατά 2.870 απασχολούμενους ή
κατά -5,9%), η Εσθονία (κατά 1.550 απασχολούμενους
ή κατά -26,4%), η Δανία (κατά 1.030 απασχολούμενους
ή κατά -13,1%), η Ιρλανδία (κατά 840 απασχολούμενους
ή κατά -13,6%), το Βέλγιο (κατά 810 απασχολούμενους ή
κατά -7,9%), και ελαφρότερα η Ολλανδία (κατά 370 απασχολούμενους ή κατά -5,8%), και οριακά το Λουξεμβούργο (κατά 80 απασχολούμενους ή κατά -19,0%), και η Φινλανδία (κατά 20 απασχολούμενους ή κατά -0,5%).
Την ίδια περίοδο, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, με
την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη
Σλοβενία (κατά 3.280 απασχολούμενους ή κατά 3,9%), και
κατά φθίνουσα τιμή της μεταβολής ακολουθούν: η Κύπρος (κατά 1.120 απασχολούμενους ή κατά 22,1%), και η
Σουηδία (κατά 840 απασχολούμενους ή κατά 20,0%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού
που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις (mixed farms) και η
ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους
του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) της χώρας, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.177: Τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
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άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές
εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό πλήθος του αν-
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459 απασχολούμενους ή κατά -8,2%), Βορείου Αιγαίου
(κατά 326 απασχολούμενους ή κατά -6,5%), και Αττικής
(κατά 317 απασχολούμενους ή κατά -25,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 2 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μικρή αύξηση του πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές
εκμεταλλεύσεις με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην διοικητική περιφέρεια Κρήτης (κατά 2.027 απασχολούμενους ή κατά 20,2%), και ακολουθεί η διοικητική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 1.830 απασχολούμενους ή κατά 11,9%).
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θρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας,
καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
(12,6% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 6,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της
τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου
Αιγαίου (11,6% των απασχολουμένων στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 5,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (10,2% των
απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 3,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (10,1% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 3,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Μακεδονίας (7,5% των απασχολουμένων στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 1,0 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (7,2%
των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
υπερέχουσα κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (5,6% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη
κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (5,5% των απασχολουμένων στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (5,4% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη
κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Θεσσαλίας (5,2% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου
(4,2% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(2,8% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 3,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (2,5% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 4,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 11 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Θεσσαλίας (κατά 3.276
απασχολούμενους ή κατά -37,5%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 1.120 απασχολούμενους ή κατά -19,4%), Πελοποννήσου (κατά 1.070 απασχ/νους ή κατά -14,1%), Ιονίων νήσων (κατά 877 απασχ/νους ή κατά -26,4%), Στερεάς
Ελλάδας (κατά 858 απασχολούμενους ή κατά -11,8%),
Ηπείρου (κατά 680 απασχολούμενους ή κατά -12,0%),
Δυτικής Μακεδονίας (κατά 570 απασχολούμενους ή κατά
-15,2%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 554 απασχολούμενους ή
κατά -11,9%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά

7.3.1.16 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΣΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (AWU)
Η ποσότητα της πραγματικής παρεχόμενης εργασίας
(volume of agricultural work carried out) μετατρέπεται
σε ισοδύναμο εργασίας πλήρους απασχόλησης που
ονομάζονται Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Annual Work
Units - AWU) που αποδίδει τον ισοδύναμο όγκο της
παραχθείσας εργασίας στις γεωργικές δραστηριότητες.
Μια ετήσια μονάδα εργασίας (1 AWU) αντιστοιχεί
στην εργασία που εκτελείται από ένα άτομο που ασχολείται με πλήρη απασχόληση σε μια γεωργική εκμετάλλευση. Σημειώνεται ότι η ετήσια μονάδα εργασίας (AWU) είναι η ισοδύναμη πλήρης απασχόληση,
δηλαδή οι συνολικές ώρες εργασίας διαιρούμενες με
τις μέσες ετήσιες ώρες εργασίας σε θέσεις πλήρους
απασχόλησης στη χώρα. Οι ελάχιστες ώρες εργασίας
για εργασία με πλήρη απασχόληση καθορίζονται από
τις εθνικές διατάξεις που διέπουν τις συμβάσεις εργασίας. Εάν αυτά δεν υποδεικνύουν τον αριθμό των ετήσιων ωρών, τότε οι 1800 ώρες πρέπει να ληφθούν ως
το ελάχιστο ποσοστό (225 εργάσιμες ημέρες οκτώ
ωρών καθεμία). Καθώς ο όγκος της γεωργικής εργασίας υπολογίζεται με βάση τις ισοδύναμες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, κανένα άτομο δεν μπορεί
επομένως να αντιπροσωπεύει περισσότερες από 1
(μία) AWU. Αυτός ο περιορισμός ισχύει ακόμη και αν
είναι γνωστό ότι κάποιος ασχολείται με γεωργικές
δραστηριότητες για περισσότερο από τον αριθμό ωρών που ορίζει την πλήρη απασχόληση στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις (farm labour force, directly employed by
the farm on a regular basis) σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία
αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του
ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μο-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

νάδες εργασίας (AWU) στην ΕΕ-28 είναι 8.388.660 μονάδες, που αντιστοιχεί στο 41,0% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και

εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (20.471.850 απασχολούμενοι) στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 7.178: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους (persons) του ανθρώπινου δυναμικού
που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες
μονάδες εργασίας (AWU) στην Ελλάδα (402.840 μονάδες) αντιστοιχεί στο 33,6% του συνολικού ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (1.198.320
απασχολούμενοι) στη χώρα, υπολειπόμενη κατά 7,4
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28, κατέχοντας την 25η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 71,9% είναι: η Τσεχία (76,0%), η
Γαλλία (72,5%), η Ολλανδία (71,5%), το Βέλγιο (70,1%),
και το Λουξεμβούργο (69,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 29,6%, και συγκεκριμένα: η
Κύπρος (23,6%), η Ρουμανία (25,4%), η Αυστρία
(30,9%), η Ελλάδα (33,6%), και η Μάλτα (34,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,4% (ή κατά 385.240 μονάδες) από 8.773.900 μονάδες το 2013, σε 8.388.660 μονάδες το 2016. Την ίδια
περίοδο, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) στην Ελλάδα καταγράφει
αντίστοιχη μείωση κατά -4,4% (ή κατά 18.500 μονάδες) από 421.340 μονάδες το 2013, σε 402.840 μονάδες το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
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άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU),
με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 266.130 μονάδες ή κατά -14,3%), και κατά φθίνουσα
σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Βουλγαρία (κατά 56.180 μονάδες ή κατά -18,7%), η Ουγγαρία (κατά 45.380 μονάδες ή κατά -11,3%), η Γερμανία
(κατά 31.190 μονάδες ή κατά -6,5%), η Ελλάδα (κατά
18.500 μονάδες ή κατά -4,4%), η Κροατία (κατά 17.910
μονάδες ή κατά -10,3%), η Γαλλία (κατά 17.250 μονάδες ή κατά -2,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 13.410
μονάδες ή κατά -5,2%), η Ιταλία (κατά 13.010 μονάδες
ή κατά -1,7%), η Πορτογαλία (κατά 11.820 μονάδες ή κατά -4,0%), η Ολλανδία (κατά 8.220 μονάδες ή κατά -2,7%),
η Λετονία (κατά 6.060 μονάδες ή κατά -7,4%), η Φινλανδία (κατά 4.200 μονάδες ή κατά -7,5%), η Σλοβενία (κατά
3.920 μονάδες ή κατά -7,4%), η Σουηδία (κατά 3.850 μονάδες ή κατά -6,9%), η Σλοβακία (κατά 3.740 μονάδες ή
κατά -7,6%), η Δανία (κατά 3.510 μονάδες ή κατά -6,9%),
η Ιρλανδία (κατά 3.120 μονάδες ή κατά -7,4%), το Βέλγιο
(κατά 2.280 μονάδες ή κατά -4,4%), η Τσεχία (κατά
2.110 μονάδες ή κατά -2,1%), η Εσθονία (κατά 2.090
μονάδες ή κατά -9,7%), και ελαφρότερα η Κύπρος (κατά
400 μονάδες ή κατά -2,3%), και το Λουξεμβούργο (κατά
140 μονάδες ή κατά -4,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU), με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 41.290
μονάδες ή κατά 2,8%), και κατά φθίνουσα σειρά της
απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά
4.710 μονάδες ή κατά 3,3%), η Ισπανία (κατά 3.900 μονάδες ή κατά 0,6%), και ελαφρότερα η Μάλτα (κατά
750 μονάδες ή κατά 16,6%), ενώ για την Αυστρία δεν
διατίθενται σχετικά στοιχεία για το 2013.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος (persons)
του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (farm labour force, directly employed by the farm on a regular basis) σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) στις 13 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία α-

Γράφημα 7.179: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται
σε μόνιμη βάση στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος
του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) ως προς το
συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού
που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές
περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ηπείρου (41,7% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 8,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (41,2% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα
κατά 7,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κεντρικής Μακεδονίας (38,8% των απασχολουμένων
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 5,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (35,7% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (34,9% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (34,7% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά
1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (32,2% των απασχολουμένων στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (32,0%
των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (30,9% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (29,7% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 3,9 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (29,6%
των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
υπολειπόμενη κατά 4,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (25,7% των απασχολουμέ-

νων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά
7,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (23,4% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 10,2 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 10 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας
(AWU), με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου (κατά 4.042 μονάδες
ή κατά -7,8%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι
περιφέρειες: Θεσσαλίας (κατά 3.171 μονάδες ή κατά 7,7%), Αττικής (κατά 2.790 μονάδες ή κατά -23,6%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 2.742 μονάδες ή κατά 4,1%), Ηπείρου (κατά 2.531 μονάδες ή κατά -11,1%),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 2.181 μονάδες ή κατά -5,3%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 2.111 μονάδες ή κατά -4,2%), Βορείου Αιγαίου (κατά 1.240 μονάδες ή κατά -7,7%), και ελαφρότερα Κρήτης (κατά 371
μονάδες ή κατά -0,7%), και Δυτικής Μακεδονίας (κατά
210 μονάδες ή κατά -1,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 3 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε
ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU), με την υψηλότερη
να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας (κατά 1.769 μονάδες ή κατά 5,4%), και κατά
φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου
Αιγαίου (κατά 910 μονάδες ή κατά 5,4%), και Ιονίων
νήσων (κατά 210 μονάδες ή κατά 5,4%).
7.3.1.16.1 ΑΜΙΓΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση (farm labour
force, directly employed by the farm on a regular basis)
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στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η
ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος

(persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς
γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.180: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε
ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) στην ΕΕ-28 είναι
4.001.854 μονάδες, που αντιστοιχεί στο 36,1% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις (11.080.000 απασχολούμενοι)
στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις
σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) στην Ελλάδα
(276.670 μονάδες) αντιστοιχεί στο 27,9% του συνολικού
ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις (992.790 απασχολούμενοι) στη χώρα,
υπολειπόμενη κατά 8,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 26η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 68,4% είναι: η Ολλανδία (72,6%),
η Τσεχία (70,7%), η Γαλλία (69,1%), το Βέλγιο (65,6%),
και το Λουξεμβούργο (63,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 25,9%, και συγκεκριμένα: η
Κύπρος (20,3%), η Ρουμανία (21,0%), η Ελλάδα (27,9%),
η Αυστρία (29,5%), και η Ισπανία (30,6%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,6
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες
εργασίας (AWU) στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,5% (ή κατά 103.266 μονάδες) από
4.105.120 μονάδες το 2013, σε 4.001.854 μονάδες το
2016. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος του αν-
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θρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU)
στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,9% (ή
κατά 8.380 μονάδες) από 285.050 μονάδες το 2013, σε
276.670 μονάδες το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας
(AWU), με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 107.690 μονάδες ή κατά -11,4%), και κατά
φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν:
η Κροατία (κατά 14.190 μονάδες ή κατά -17,2%), η
Βουλγαρία (κατά 14.150 μονάδες ή κατά -11,2%), η
Ουγγαρία (κατά 9.770 μονάδες ή κατά -5,3%), η Ελλάδα (κατά 8.380 μονάδες ή κατά -2,9%), η Γαλλία (κατά
7.580 μονάδες ή κατά -2,4%), η Ιταλία (κατά 7.490 μονάδες ή κατά -1,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
5.790 μονάδες ή κατά -7,2%), η Πορτογαλία (κατά
4.640 μονάδες ή κατά -2,9%), η Γερμανία (κατά 4.400
μονάδες ή κατά -2,8%), η Ολλανδία (κατά 3.440 μονάδες ή κατά -5,6%), η Δανία (κατά 1.890 μονάδες ή κατά -9,4%), η Σουηδία (κατά 1.110 μονάδες ή κατά -6,2%),
η Κύπρος (κατά 1.080 μονάδες ή κατά -8,3%), το Βέλγιο
(κατά 1.020 μονάδες ή κατά -5,2%), και ελαφρότερα η
Λετονία (κατά 310 μονάδες ή κατά -1,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους του
ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU), με
την υψηλότερη να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά
37.480 μονάδες ή κατά 8,8%), και κατά φθίνουσα σειρά
της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Λιθουανία
(κατά 7.090 μονάδες ή κατά 12,9%), η Ισπανία (κατά
6.830 μονάδες ή κατά 1,5%), η Εσθονία (κατά 1.560 μονάδες ή κατά 23,7%), η Σλοβακία (κατά 1.250 μονάδες ή
κατά 7,9%), η Τσεχία (κατά 1.100 μονάδες ή κατά 3,5%),
η Σλοβενία (κατά 1.060 μονάδες ή κατά 4,7%), και ελα-
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φρότερα η Μάλτα (κατά 690 μονάδες ή κατά 23,1%), η
Φινλανδία (κατά 540 μονάδες ή κατά 7,5%), και οριακά η
Ιρλανδία (κατά 70 μονάδες ή κατά 0,5%), και το Λουξεμβούργο (κατά 20 μονάδες ή κατά 2,5%), ενώ για την Αυστρία δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για το 2013.

Κεφάλαιο 7ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

(farm labour force, directly employed by the farm on a
regular basis) στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις
σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία
αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος (persons)
του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και
2013.

Γράφημα 7.181: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος
του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές
εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) ως
προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (36,1% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές
εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 8,2 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της
τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής
Μακεδονίας (34,2% των απασχολουμένων στις αμιγώς
γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 6,3 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου
(28,2% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (28,1% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (28,0% των απασχολουμένων
στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (26,2% των απασχολουμένων στις
αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά
1,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (25,8% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 2,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (25,2% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (25,1% των
απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του

δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (24,7% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 3,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ιονίων νήσων (23,1% των απασχολουμένων
στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη
κατά 4,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Νοτίου Αιγαίου (22,1% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 5,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής
(21,2% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 6,7 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 9 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς
γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU), με την υψηλότερη να καταγράφεται στην
διοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου (κατά 2.703 μονάδες ή κατά -6,3%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (κατά 2.090 μονάδες ή κατά -21,4%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 1.997 μονάδες ή κατά -3,8%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 1.818 μονάδες ή κατά -6,5%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(κατά 1.188 μονάδες ή κατά -4,1%), Θεσσαλίας (κατά
1.169 μονάδες ή κατά -4,8%), Βορείου Αιγαίου (κατά
670 μονάδες ή κατά -6,6%), Κρήτης (κατά 188 μονάδες
ή κατά -0,5%), και Δυτικής Μακεδονίας (κατά 110 μονάδες ή κατά -1,3%). Την ίδια περίοδο, σε 4 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας
(AWU), με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (κατά 1.772 μονά-
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δες ή κατά 7,8%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (κατά 981 μονάδες ή κατά 19,8%), Ιονίων νήσων (κατά 650 μονάδες ή
κατά 7,8%), και Ηπείρου (κατά 150 μονάδες ή κατά
1,8%).

άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση (farm labour
force, directly employed by the farm on a regular basis)
στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες
μονάδες εργασίας (AWU) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και
η ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος
(persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ-28 το 2016.

7.3.1.16.2 ΑΜΙΓΩΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
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Γράφημα 7.182: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους (persons) του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) στην ΕΕ-28 είναι
2.768.566 μονάδες, που αντιστοιχεί στο 50,5% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (5.489.810 απασχολούμενοι) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) στην Ελλάδα
(87.810 μονάδες) αντιστοιχεί στο 72,5% του συνολικού
ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις (121.130 απασχολούμενοι) στη χώρα,
υπερέχοντας σημαντικά κατά 22,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την
6η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 73,9% είναι: η Γαλλία (75,8%), η
Τσεχία (74,1%), η Δανία (73,7%), η Γερμανία (73,1%),
και το Βέλγιο (73,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 38,1%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία
(28,3%), η Αυστρία (31,7%), η Ουγγαρία (41,1%), η
Μάλτα (44,0%), και η Σουηδία (45,7%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς
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κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες
εργασίας (AWU) στην ΕΕ-28, καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,3% (ή κατά 8.464 μονάδες) από 2.777.030
μονάδες το 2013, σε 2.768.566 μονάδες το 2016. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) στην Ελλάδα
καταγράφει μείωση κατά -9,1% (ή κατά 8.790 μονάδες)
από 96.600 μονάδες το 2013, σε 87.810 μονάδες το
2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 20 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU), με την υψηλότερη να καταγράφεται στη
Γερμανία (κατά 16.640 μονάδες ή κατά -6,9%), και κατά
φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν:
η Ουγγαρία (κατά 16.640 μονάδες ή κατά -13,4%), η
Βουλγαρία (κατά 9.730 μονάδες ή κατά -10,1%), η Ελλάδα (κατά 8.790 μονάδες ή κατά -9,1%), η Σλοβενία
(κατά 5.530 μονάδες ή κατά -13,6%), η Γαλλία (κατά
4.770 μονάδες ή κατά -1,9%), η Φινλανδία (κατά 4.660
μονάδες ή κατά -15,8%), η Ολλανδία (κατά 4.520 μονάδες ή κατά -6,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 4.490
μονάδες ή κατά -2,9%), η Ιταλία (κατά 4.220 μονάδες ή
κατά -2,6%), η Κροατία (κατά 3.170 μονάδες ή κατά 8,4%), η Σουηδία (κατά 2.830 μονάδες ή κατά -8,4%), η
Ιρλανδία (κατά 2.650 μονάδες ή κατά -1,8%), η Εσθονία
(κατά 2.540 μονάδες ή κατά -22,4%), η Λετονία (κατά
1.120 μονάδες ή κατά -1,1%), η Δανία (κατά 900 μονάδες ή κατά -3,5%), το Βέλγιο (κατά 880 μονάδες ή κατά 3,5%), η Σλοβακία (κατά 870 μονάδες ή κατά -5,3%), και
ελαφρότερα η Τσεχία (κατά 340 μονάδες ή κατά -1,2%),
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και οριακά το Λουξεμβούργο (κατά 80 μονάδες ή κατά 3,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU),
με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 11.810 μονάδες ή κατά 2,2%), και κατά φθίνουσα
σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία
(κατά 11.070 μονάδες ή κατά 3,3%), η Πορτογαλία (κατά
3.230 μονάδες ή κατά 4,7%), και ελαφρότερα η Λιθουανία (κατά 650 μονάδες ή κατά 1,5%), η Ισπανία (κατά
400 μονάδες ή κατά 0,2%), η Κύπρος (κατά 330 μονάδες
ή κατά 9,1%), και η Μάλτα (κατά 200 μονάδες ή κατά

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

18,5%), ενώ για την Αυστρία δεν διατίθενται σχετικά
στοιχεία για το 2013.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
(farm labour force, directly employed by the farm on a
regular basis) στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) στις 13
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος
(persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα, τα
έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.183: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος
του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας
(AWU) ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας (80,2% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά
7,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (77,1% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 4,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (74,2% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 1,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (74,1% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
υπερέχουσα κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (74,0% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
υπερέχουσα κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (73,3% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

(72,9% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας
(71,7% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(71,2% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (71,0% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(70,6% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (69,6% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 2,9 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ηπείρου
(68,1% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 4,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 12 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες
εργασίας (AWU), με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην διοικητική περιφέρεια Ηπείρου (κατά 2.465 μονάδες ή κατά -20,7%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολου-

193

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

θούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (κατά 1.155 μονάδες ή
κατά -8,9%), Πελοποννήσου (κατά 967 μονάδες ή κατά
-18,8%), Κρήτης (κατά 941 μονάδες ή κατά -10,7%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 837 μονάδες ή κατά -5,6%), Βορείου Αιγαίου (κατά 714 μονάδες ή κατά -20,4%), Αττικής
(κατά 521 μονάδες ή κατά -35,6%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 510 μονάδες ή κατά -5,5%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 453 μονάδες ή κατά -3,7%),
Ιονίων νήσων (κατά 201 μονάδες ή κατά -15,2%), και
Στερεάς Ελλάδας (κατά 77 μονάδες ή κατά -1,2%), και Δυτικής Μακεδονίας (κατά 76 μονάδες ή κατά -1,5%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, καταγράφεται ελαφρά αύξηση
του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας

(AWU) στη διοικητική περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (κατά 127 μονάδες ή κατά 4,0%).
7.3.1.16.3 ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση (farm labour
force, directly employed by the farm on a regular basis)
στις μεικτές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία
αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του
ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις
της ΕΕ-28 το 2016.
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Γράφημα 7.184: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) στην ΕΕ-28 είναι 1.587.990 μονάδες, που αντιστοιχεί στο 42,5% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις
(3.733.950 απασχολούμενοι) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες
μονάδες εργασίας (AWU) στην Ελλάδα (37.850 μονάδες) αντιστοιχεί στο 48,6% του συνολικού ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις (77.920 απασχολούμενοι) στη χώρα, υπερέχοντας κατά 6,0 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28,
κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 76,7% είναι: η Τσεχία (82,9%), η
Γαλλία (79,7%), η Γερμανία (76,3%), το Βέλγιο (74,3%),
και η Ολλανδία (70,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 33,5%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος
(22,1%), η Ρουμανία (28,1%), η Αυστρία (31,3%), η
Σλοβενία (42,8%), και η Μάλτα (42,9%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,3

194

φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές
εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU)
στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -14,1% (ή κατά
261.520 μονάδες) από 1.849.510 μονάδες το 2013, σε
1.587.990 μονάδες το 2016. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
μεικτές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας
(AWU) στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -3,9% (ή
κατά 1.520 μονάδες) από 39.370 μονάδες το 2013, σε
37.850 μονάδες το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU), με
την υψηλότερη να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά
156.050 μονάδες ή κατά -27,8%), και κατά φθίνουσα
σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Βουλγαρία (κατά 32.460 μονάδες ή κατά -42,1%), η Ουγγαρία (κατά 17.400 μονάδες ή κατά -19,2%), η Γερμανία
(κατά 9.980 μονάδες ή κατά -12,5%), η Πορτογαλία (κατά 9.190 μονάδες ή κατά -13,7%), η Λιθουανία (κατά
8.380 μονάδες ή κατά -18,8%), η Ρουμανία (κατά
7.630 μονάδες ή κατά -1,4%), η Γαλλία (κατά 6.100
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λότερη να καταγράφεται στη Σλοβενία (κατά 530 μονάδες ή κατά 2,8%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Κύπρος (κατά 340 μονάδες ή κατά 33,0%), η Σουηδία (κατά 210 μονάδες ή κατά
-6,2%), και η Μάλτα (κατά 20 μονάδες ή κατά -8,0%),
ενώ για την Αυστρία δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία
για το 2013.

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

μονάδες ή κατά -8,2%), η Σλοβακία (κατά 4.170 μονάδες ή κατά -24,2%), η Λετονία (κατά 3.130 μονάδες ή κατά -15,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3.070 μονάδες
ή κατά -14,5%), η Ισπανία (κατά 2.990 μονάδες ή κατά
-7,5%), η Τσεχία (κατά 2.880 μονάδες ή κατά -7,1%), η
Ιταλία (κατά 1.640 μονάδες ή κατά -4,3%), η Ελλάδα
(κατά 1.520 μονάδες ή κατά -3,9%), και ελαφρότερα η
Εσθονία (κατά 760 μονάδες ή κατά -25,2%), η Δανία
(κατά 690 μονάδες ή κατά -14,5%), η Κροατία (κατά
630 μονάδες ή κατά -1,2%), η Ιρλανδία (κατά 530 μονάδες ή κατά -13,5%), το Βέλγιο (κατά 390 μονάδες ή -5,3%),
η Ολλανδία (κατά 200 μονάδες ή -6,9%), και οριακά η
Φινλανδία (κατά 80 μονάδες ή κατά -3,2%), και το Λουξεμβούργο (κατά 60 μονάδες ή κατά -21,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU), με την υψη-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
(farm labour force, directly employed by the farm on a
regular basis) στις μεικτές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες
μονάδες εργασίας (AWU) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία
τους ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.185: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες
μονάδες εργασίας (AWU) και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος
του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) ως προς
το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (59,1% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα
κατά 10,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου (55,4%
των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις
υπερέχουσα κατά 6,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (53,2% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα
κατά 4,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (53,0% των απασχολουμένων στις
μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 4,4 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (52,4% των απασχολουμένων
στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 3,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (52,2% των απασχολουμένων στις μεικτές
εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 3,6 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (51,8% των

απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 3,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Θεσσαλίας (48,9% των απασχολουμένων στις
μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 0,3 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(44,7% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 3,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (43,7%
των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις
υπολειπόμενη κατά 4,9 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (41,0% των
απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 7,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ιονίων νήσων (39,5% των απασχολουμένων
στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 9,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (36,9% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 11,7 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 9 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU), με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας (κατά 892 μονάδες ή κατά -25,0%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδο-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

νίας & Θράκης (κατά 441 μονάδες ή κατά -14,1%), Πελοποννήσου (κατά 371 μονάδες ή κατά -9,8%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 361 μονάδες ή κατά -11,6%), Ιονίων νήσων (κατά 320 μονάδες ή κατά -124,9%), Αττικής (κατά 251 μονάδες ή κατά -41,7%), Νοτίου Αιγαίου
(κατά 170 μονάδες ή κατά -7,2%), Ηπείρου (κατά 140
μονάδες ή κατά -5,1%), και Δυτικής Μακεδονίας (κατά
121 μονάδες ή κατά -8,5%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 4 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται ελαφρά αύξηση του
ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Κρήτης (κατά
752 μονάδες ή κατά 16,2%), και κατά φθίνουσα σειρά

ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά 564
μονάδες ή κατά 8,1%), Βορείου Αιγαίου (κατά 201 μονάδες ή κατά 8,3%), και οριακά Στερεάς Ελλάδας (κατά
30 μονάδες ή κατά 0,9%).
7.3.1.17 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (farm labour force, directly employed by the farm on a regular
basis) ως προς το φύλο των απασχολουμένων, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.186: Ποσοστιαία κατανομή επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το φύλο των απασχολουμένων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το ποσοστό των ανδρών (59,9%) επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (40,1%) κατά 19,8 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, υπερέχει
ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στη Μάλτα (κατά 55,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Δανία (κατά
50,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 46,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 42,0 ποσ. μονάδες), η
Ισπανία (κατά 40,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 40,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 39,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 39,0 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο

(κατά 38,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 35,2 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 35,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 34,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 32,4 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 32,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 28,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 27,2
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 25,6 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 20,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
20,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 18,2 ποσ. μονάδες),
η Ουγγαρία (κατά 16,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά
15,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 13,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 13,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 13,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Λιθουανία (κατά 9,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 6,0 ποσ.
μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (farm labour force, directly employed by the farm on a regular
basis) ως προς το φύλο των απασχολουμένων, στις 13
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, το 2016.

Γράφημα 7.187: Ποσοστιαία κατανομή επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το φύλο των απασχολουμένων στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2016
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ποσ. μονάδες), Κρήτης (κατά 26,3 ποσ. μονάδες), Ιονίων
νήσων (κατά 24,2 ποσ. μονάδες), Πελοποννήσου (κατά
24,0 ποσ. μονάδες), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 23,8
ποσ. μονάδες), Αττικής (κατά 22,6 ποσ. μονάδες), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 21,8 ποσ. μονάδες), Στερεάς Ελλάδας (κατά 21,7 ποσ. μονάδες), Ηπείρου (κατά 18,8 ποσ. μονάδες), και Βορείου Αιγαίου (κατά 17,4 ποσ. μονάδες).

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2016, το ποσοστό των ανδρών (62,8%) επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα, υπερέχει του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (37,2%) κατά 25,7
ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας το ποσοστό των ανδρών επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά έως και
μέτρια του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (κατά 33,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής
Μακεδονίας (κατά 30,2 ποσ. μονάδες), Δυτικής Ελλάδας (κατά 29,4 ποσ. μονάδες), Θεσσαλίας (κατά 29,2

7.3.1.17.1 ΑΜΙΓΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση (farm labour force, directly employed by
the farm on a regular basis) στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το φύλο των απασχολουμένων,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.188: Ποσοστιαία κατανομή επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το φύλο των απασχολουμένων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το ποσοστό των ανδρών (61,3%) επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, υπερέχει
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (38,7%) κατά 22,6
ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις,
υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Δανία (κατά 56,6 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Μάλτα (κατά 53,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 47,0 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 44,6
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 43,2 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 40,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 40,2
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 39,6 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 39,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 38,2
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 36,2 ποσ. μονάδες), η
Ολλανδία (κατά 35,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
35,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 34,4 ποσ. μονάδες),

η Ιταλία (κατά 30,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 27,8
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 24,4 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 24,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
23,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 22,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 20,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 17,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 15,6 ποσ.
μονάδες), η Σλοβενία (κατά 14,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 13,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
13,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Λετονία (κατά 9,4
ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 5,6 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση (farm labour force, directly employed by
the farm on a regular basis) στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το φύλο των απασχολουμένων,
στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, το
2016.
Το 2016, το ποσοστό των ανδρών (62,2%) επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα, υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (37,8%) κατά
24,4 ποσ. μονάδες.
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Γράφημα 7.189: Ποσοστιαία κατανομή επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το φύλο των απασχολουμένων στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2016
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Την ίδια χρονιά, και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας το ποσοστό των ανδρών επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά έως και μέτρια του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (κατά 33,6 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής
Ελλάδας (κατά 29,2 ποσ. μονάδες), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 28,2 ποσ. μονάδες), Θεσσαλίας (κατά 27,4
ποσ. μονάδες), Κρήτης (κατά 25,0 ποσ. μονάδες), Ιονίων
νήσων (κατά 23,6 ποσ. μονάδες), Πελοποννήσου (κατά
23,4 ποσ. μονάδες), Αττικής (κατά 22,4 ποσ. μονάδες),

Δυτικής Μακεδονίας (κατά 21,2 ποσ. μονάδες), Στερεάς
Ελλάδας (κατά 20,4 ποσ. μονάδες), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), Ηπείρου
(κατά 18,4 ποσ. μονάδες), και Βορείου Αιγαίου (κατά
13,8 ποσ. μονάδες).
7.3.1.17.2 ΑΜΙΓΩΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση (farm labour force, directly employed by
the farm on a regular basis) στις αμιγώς κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις ως προς το φύλο των απασχολουμένων, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.190: Ποσοστιαία κατανομή επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ως προς το φύλο των απασχολουμένων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Το 2016, το ποσοστό των ανδρών (60,2%) επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (39,8%)
κατά 20,4 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 60,2 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 46,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 45,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 45,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 44,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμ-
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βούργο (κατά 39,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 39,0
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 39,0 ποσ.
μονάδες), η Κύπρος (κατά 37,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 37,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 36,8 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 36,6 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 32,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 31,6 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 31,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 27,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
20,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 19,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 19,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 17,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 17,4 ποσ.
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 13,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 12,8
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 12,2 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα η Ρουμανία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), ενώ
στη Λετονία και τη Λιθουανία καταγράφεται οριακά
μηδενική απόκλιση των φύλων (τιμή απόκλισης ίσης ή
μικρότερης των 2,0 ποσ. μονάδων).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

the farm on a regular basis) στις αμιγώς κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις ως προς το φύλο των απασχολουμένων, στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, το 2016.

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση (farm labour force, directly employed by

Γράφημα 7.191: Ποσοστιαία κατανομή επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ως προς το φύλο των απασχολουμένων στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2016
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Το 2016, το ποσοστό των ανδρών (68,4%) επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα,
υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (31,6%)
κατά 36,8 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας το ποσοστό των ανδρών επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά έως και μέτρια του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 50,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (κατά 45,2 ποσ. μονάδες), Ιονίων νήσων
(κατά 44,4 ποσ. μονάδες), Βορείου Αιγαίου (κατά 40,4

ποσ. μονάδες), Πελοποννήσου (κατά 40,0 ποσ. μονάδες), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 39,6 ποσ. μονάδες),
Θεσσαλίας (κατά 38,2 ποσ. μονάδες), Νοτίου Αιγαίου
(κατά 35,0 ποσ. μονάδες), Δυτικής Ελλάδας (κατά 34,4
ποσ. μονάδες), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 34,2 ποσ. μονάδες), Αττικής (κατά 32,8 ποσ. μονάδες), Στερεάς Ελλάδας (κατά 30,4 ποσ. μονάδες), και
Ηπείρου (κατά 21,4 ποσ. μονάδες).
7.3.1.17.3 ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση (farm labour force, directly employed by
the farm on a regular basis) στις μεικτές εκμεταλλεύσεις ως προς το φύλο των απασχολουμένων, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.192: Ποσοστιαία κατανομή επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
μεικτές εκμεταλλεύσεις ως προς το φύλο των απασχολουμένων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το ποσοστό των ανδρών (55,4%) επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (44,6%) κατά 10,8 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου

δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στη Μάλτα (κατά 62,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Δανία
(κατά 47,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 46,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 43,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 43,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
40,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 39,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 38,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά
38,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 35,2 ποσ. μονάδες),
η Ολλανδία (κατά 33,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά
32,0 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 29,4 ποσ.
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μονάδες), η Φινλανδία (κατά 27,0 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 26,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 25,6
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 23,4 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 21,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
19,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 17,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 14,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 13,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 10,6 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Λιθουανία (κατά 9,2 ποσ.
μονάδες), η Κροατία (κατά 8,8 ποσ. μονάδες), και η
Πορτογαλία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), και η Λετονία (κα-

τά 4,4 ποσ. μονάδες), ενώ στη Ρουμανία καταγράφεται
οριακά μηδενική απόκλιση των φύλων (τιμή απόκλισης
ίσης ή μικρότερης των 2,0 ποσ. μονάδων).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση (farm labour force, directly employed by
the farm on a regular basis) στις μεικτές εκμεταλλεύσεις ως προς το φύλο των απασχολουμένων, στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, το 2016.

Γράφημα 7.193: Ποσοστιαία κατανομή επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
μεικτές εκμεταλλεύσεις ως προς το φύλο των απασχολουμένων στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2016
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Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το ποσοστό των ανδρών (62,8%) επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
μεικτές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα, υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (37,2%) κατά 25,6 ποσ.
μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας το ποσοστό των ανδρών επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά έως και μέτρια του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας (κατά 38,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου
(κατά 29,4 ποσ. μονάδες), Θεσσαλίας (κατά 29,4 ποσ.
μονάδες), Βορείου Αιγαίου (κατά 27,5 ποσ. μονάδες),
Στερεάς Ελλάδας (κατά 26,4 ποσ. μονάδες), Δυτικής Ελλάδας (κατά 26,2 ποσ. μονάδες), Κρήτης (κατά 25,6 ποσ.
μονάδες), Ιονίων νήσων (κατά 24,2 ποσ. μονάδες), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 22,4 ποσ. μονάδες), Πελοποννήσου (κατά 22,2 ποσ. μονάδες), Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης (κατά 21,6 ποσ. μονάδες), Αττικής (κατά 20,4
ποσ. μονάδες), και Ηπείρου (κατά 14,6 ποσ. μονάδες).
7.3.1.18 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Το μέγεθος μιας γεωργικής έκτασης (agricultural area)
μιας γεωργικής εκμετάλλευσης (σε εκτάρια) διακρίνεται
σε 5 διακριτές κατηγορίες: (1) πολύ μικρές γεωργικές
εκμεταλλεύσεις με γεωργική έκταση μικρότερη των 5
εκταρίων, (2) μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις με γεωργική έκταση από 5 έως 9,9 εκτάρια, (3) μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με γεωργική έκταση από 10
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έως 19,9 εκτάρια, (4) μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με γεωργική έκταση από 20 έως 49,9 εκτάρια, και
(5) πολύ μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με γεωργική έκταση από 50 εκτάρια & άνω.
7.3.1.18.1 ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις πολύ μικρές
γεωργικές εκμεταλλεύσεις (με γεωργική έκταση μικρότερη των 5 εκταρίων) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
και η ποσοστιαία αναλογία τους ως επί του συνολικού
ανθρώπινου δυναμικού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην ΕΕ-28 είναι 12.309.210 απασχολούμενοι, που
αθροιστικά αντιστοιχεί στο 60,1% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (20.471.850 απασχολούμενοι) στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (892.110 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 74,4% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (1.198.320 απασχολούμενοι) στη χώρα, τιμή υπερέχουσα κατά 14,3
ποσ.μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 4η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 7.194: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28στην ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 83,7% είναι: η Μάλτα (93,9%), η
Ρουμανία (89,7%), η Κύπρος (86,3%), η Ελλάδα (74,4%),
και η Βουλγαρία (74,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 7,2%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία
(4,9%), η Ιρλανδία (6,4%), η Δανία (7,6%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (8,2%), και η Σουηδία (9,0%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(11,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28,
καταγράφει μείωση κατά -9,7% (ή κατά 1.318.670 απασχολούμενους) από 13.627.880 απασχολούμενους
το 2013, σε 12.309.210 απασχολούμενους το 2016.
Την ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,8% (ή κατά 25.580
απασχολούμενους) από 917.690 απασχολούμενους το
2013, σε 892.110 απασχολούμενους το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Ρουμανία
(κατά 496.570 απασχολούμενους ή κατά -9,7%), και
κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 315.600 απασχολούμενους ή
κατά -17,2%), η Ουγγαρία (κατά 229.360 απασχολούμενους ή κατά -28,1%), η Βουλγαρία (κατά 119.350 απασχολούμενους ή κατά -26,8%), η Κροατία (κατά 45.020
απασχολούμενους ή κατά -17,6%), η Πορτογαλία (κατά
28.200 απασχολούμενους ή κατά -6,5%), η Λιθουανία
(κατά 27.810 απασχολούμενους ή κατά -20,2%), η Ελλάδα (κατά 25.580 απασχολούμενους ή κατά -2,8%), η
Ιταλία (κατά 21.060 απασχολούμενους ή κατά -1,8%),

η Ολλανδία (κατά 16.740 απασχ/νους ή κατά -31,5%),
η Λετονία (κατά 15.430 απασχολ/νους ή κατά -24,1%), η
Γαλλία (κατά 15.280 απασχολούμενους ή κατά -8,0%),
η Κύπρος (κατά 4.450 απασχολ/νους ή κατά -6,6%), η
Σλοβενία (κατά 4.100 απασχολ/νους ή κατά -3,7%), η
Αυστρία (κατά 3.120 απασχολούμενους ή κατά -3,5%),
η Γερμανία (κατά 2.750 απασχολ/νους ή κατά -4,2%),
η Τσεχία (κατά 2.380 απασχολ/νους ή κατά -15,1%), η
Σουηδία (κατά 1.490 απασχολ/νους ή κατά -11,3%), η
Εσθονία (κατά 1.200 απασχολ/νους ή κατά -10,6%), η
Φινλανδία (κατά 1.180 απασχολ/νους ή κατά -17,9%),
και ελαφρότερα η Δανία (κατά 720 απασχολούμενους
ή κατά -11,5%), το Βέλγιο (κατά 540 απασχολούμενους ή κατά -5,1%), και οριακά η Μάλτα (κατά 80 απασχολούμενους ή κατά -0,6%), και το Λουξεμβούργο
(κατά 140 απασχολούμενους ή κατά -6,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις πολύ μικρές γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 47.040 απασχολούμενους ή κατά 3,8%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 11.070 απασχολούμενους ή κατά 45,9%), η
Ιρλανδία (κατά 1.000 απασχολούμενους ή κατά 6,2%),
και ελαφρότερα η Σλοβακία (κατά 270 απασχολούμενους ή κατά 1,0%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (με γεωργική
έκταση μικρότερη των 5 εκταρίων) στις 13 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.
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Γράφημα 7.195: Τιμή του δείκτη πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις πολύ μικρές γεωργικές
εκμεταλλεύσεις επί του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13
διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται
στην περιφέρεια Ιονίων νήσων (93,0% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 18,6 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (90,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 15,8 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (86,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 12,5 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου
(85,6% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 11,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (83,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 8,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (79,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 5,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου
(79,1% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 4,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Βορείου Αιγαίου (77,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (75,9% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 1,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (63,4% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 11,0 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (60,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 13,5 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (60,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 14,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Δυτικής Μακεδονίας (52,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 22,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα).
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 10 από
τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού
που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής
(κατά 7.232 απασχολούμενους ή κατά -17,2%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν
οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 6.406
απασχολούμενους ή κατά -5,7%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 4.913 απασχολούμενους ή κατά -7,9%), Θεσσαλίας (κατά 4.043 απασχολούμενους ή
κατά -5,9%), Πελοποννήσου (κατά 3.447 απασχολούμενους ή κατά -2,8%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 3.256
απασχολούμενους ή κατά -2,9%), Βορείου Αιγαίου
(κατά 2.832 απασχολούμενους ή κατά -7,3%), Ηπείρου
(κατά 2.203 απασχολούμενους ή κατά -4,9%), και ελαφρότερα Δυτικής Μακεδονίας (κατά 891 απασχολούμενους ή κατά -3,9%), και Ιονίων νήσων (κατά 123
απασχολούμενους ή κατά -0,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 3 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του πλήθους
το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Κρήτης
(κατά 7.463 απασχολούμενους ή κατά 5,7%), και κατά
φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι
περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 1.825 απασχολούμενους ή κατά 2,1%), και ελαφρότερα Νοτίου Αιγαίου
(κατά 478 απασχολούμενους ή κατά 1,6%).
7.3.1.18.2 ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (με γεωργική έκταση από 5
έως& 9,9 εκταρίων) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η
ποσοστιαία αναλογία τους ως επί του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην ΕΕ-28 το 2016.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 7.196: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις
και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28στην ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28
είναι 2.565.140 απασχολούμενοι, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 12,5% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (20.471.850 απασχολούμενοι) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην Ελλάδα (160.420 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
74,4% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (1.198.320 απασχολούμενοι) στη χώρα, τιμή υπερέχουσα κατά 0,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 12η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 21,3% είναι: η Σλοβενία (24,1%), η
Πολωνία (22,1%), η Λετονία (20,7%), η Σουηδία (20,1%),
και η Λιθουανία (19,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 5,7%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία
(4,8%), η Μάλτα (5,0%), η Κύπρος (5,7%), η Ουγγαρία
(6,3%), και η Ρουμανία (6,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μικρές
γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει
μείωση κατά -6,5% (ή κατά 177.440 απασχολούμενους)
από 2.742.580 απασχολούμενους το 2013, σε 2.565.140
απασχολούμενους το 2016. Την ίδια περίοδο, η τιμή
του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά
-2,9% (ή κατά 4.830 απασχολούμενους) από 165.250
απασχολούμενους το 2013, σε 140.420 απασχολούμενους το 2016.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 97.190
απασχολούμενους ή κατά -17,2%), και κατά φθίνουσα
σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 38.850 απασχολούμενους ή κατά -10,6%), η Κροατία (κατά 14.310 απασχολούμενους ή κατά -22,5%), η
Λιθουανία (κατά 11.150 απασχολ/νους ή κατά -18,3%),
η Ρουμανία (κατά 7.890 απασχολ/νους ή κατά -1,9%),
η Γερμανία (κατά 5.760 απασχολ/νους ή κατά -6,9%),
η Αυστρία (κατά 5.390 απασχολ/νους ή κατά -9,2%), η
Ελλάδα (κατά 4.830 απασχολ/νους ή κατά -2,9%), η
Ουγγαρία (κατά 3.950 απασχολ/νους ή κατά -7,1%), η
Βουλγαρία (κατά 3.620 απασχολ/νους ή κατά -14,5%), η
Ολλανδία (κατά 2.840 απασχολ/νους ή κατά -11,3%),
η Πορτογαλία (κατά 2.760 απασχολ/νους ή κατά -3,7%),
η Σλοβενία (κατά 2.280 απασχολ/νους ή κατά -4,6%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1.720 απασχολούμενους
ή κατά -3,6%), η Σουηδία (κατά 1.490 απασχολούμενους ή κατά -11,3%), και ελαφρότερα η Εσθονία (κατά
640 απασχολούμενους ή κατά -9,1%), το Βέλγιο (κατά
390 απασχολούμενους ή κατά -4,4%), η Κύπρος (κατά
360 απασχολούμενους ή κατά -8,0%), και η Δανία (κατά 230 απασχολούμενους ή κατά -2,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 21.550 απασχολούμενους ή κατά 8,4%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης
μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 1.870 απασχολούμενους ή κατά 2,6%), η Σλοβακία (κατά 1.330 απασχολούμενους ή κατά 23,5%), η Ιρλανδία (κατά 1.230
απασχολούμενους ή κατά 4,7%), η Φινλανδία (κατά 980
απασχολούμενους ή κατά 8,6%), η Τσεχία (κατά 830 απασχολούμενους ή κατά 7,6%), και ελαφρότερα η Λετονία (κατά 340 απασχολούμενους ή κατά 1,0%), και οριακά η Μάλτα (κατά 80 απασχολούμενους ή κατά 6,3%),
ενώ τη συγκεκριμένη περίοδο στο Λουξεμβούργο καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (με γεωργική έκταση
από 5 έως& 9,9 εκταρίων) στις 13 διοικητικές περιφέ-

ρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία
τους επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.197: Τιμή του δείκτη πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις
και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις επί του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού
που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (20,8% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 7,4 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (19,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 6,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(19,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 5,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κεντρικής Μακεδονίας (18,6% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 5,2 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (14,5%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 1,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς
Ελλάδας (12,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (12,0% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου
(10,6% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κρήτης (8,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 5,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ηπείρου (7,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 6,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (6,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 6,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου
(6,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 7,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και Ιονίων νήσων (3,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 10,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα).
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 8 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 3.316 απασχολούμενους ή κατά -9,6%),
και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (κατά 3.183
απασχολούμενους ή κατά -12,5%), Δυτικής Ελλάδας
(κατά 832 απασχολούμενους ή κατά -4,8%), και ελαφρότερα Νοτίου Αιγαίου (κατά 720 απασχολούμενους ή
κατά -24,3%), Ηπείρου (κατά 700 απασχολούμενους ή
κατά -16,4%), Βορείου Αιγαίου (κατά 350 απασχολούμενους ή κατά -6,6%), Ιονίων νήσων (κατά 280 απασχολούμενους ή κατά -16,2%), και οριακά Αττικής (κατά 50 απασχολούμενους ή κατά -2,0%). Την ίδια περίοδο, σε 5 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του πλήθους το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 1.218 απασχολούμενους ή κατά 7,1%),
και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 1,218
απασχολούμενους ή κατά 9,6%), Δυτικής Μακεδονίας
(κατά 809 απασχολούμενους ή κατά 10,1%), και ελαφρότερα Κρήτης (κατά 698 απασχολούμενους ή κατά
5,4%), και Θεσσαλίας (κατά 658 απασχολούμενους ή
κατά 5,4%).
7.3.1.18.3 ΜΕΣΑΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις (με γεωργική έκταση από 10
έως& 19,9 εκταρίων) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η
ποσοστιαία αναλογία τους ως επί του συνολικού αν-
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είναι 1.825.370 απασχολούμενοι, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 8,9% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού
που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (20.471.850 απασχολούμενοι) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη
χρονιά.

Κεφάλαιο 7ο

Το 2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

θρώπινου δυναμικού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην ΕΕ-28 το 2016.
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Γράφημα 7.198: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28στην ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην Ελλάδα (83.180 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
6,9% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (1.198.320 απασχολούμενοι)
στη χώρα, τιμή υπολειπόμενη κατά 2,0 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 19,9% είναι: η Ιρλανδία
(22,7%), η Αυστρία (22,0%), η Λετονία (19,2%), η Σουηδία (18,3%), και η Φινλανδία (17,4%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,0%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (0,8%), η Ρουμανία (1,8%), η
Κύπρος (3,7%), η Βουλγαρία (3,8%), και η Ουγγαρία
(5,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -7,1% (ή κατά 139.640 απασχολούμενους) από 1.965.010 απασχολούμενους το 2013,
σε 1.825.370 απασχολούμενους το 2016. Την ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -5,7% (ή κατά 5.000 απασχολούμενους) από 88.100 απασχολούμενους το 2013, σε
83.180 απασχολούμενους το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 21 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε

άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 60.760
απασχολούμενους ή κατά -11,1%), και κατά φθίνουσα
σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 25.740 απασχολούμενους ή κατά -9,9%), η Γερμανία (κατά 13.590 απασχολούμενους ή κατά -11,4%), η
Κροατία (κατά 9.940 απασχολούμενους ή κατά -29,3%),
η Αυστρία (κατά 7.430 απασχολ/νους ή κατά -9,6%), η
Γαλλία (κατά 7.150 απασχολούμενους ή κατά -8,8%),
η Ελλάδα (κατά 5.000 απασχολ/νους ή κατά -5,7%), η
Ουγγαρία (κατά 4.420 απασχολ/νους ή κατά -9,8%), η
Λιθουανία (κατά 4.120 απασχολ/νους ή κατά -11,4%), η
Φινλανδία (κατά 1.840 απασχολ/νους ή κατά -8,6%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1.480 απασχολούμενους
ή κατά -2,6%), η Ολλανδία (κατά 1.460 απασχολούμενους ή κατά -5,7%), η Εσθονία (κατά 1.050 απασχολούμενους ή κατά -17,0%), η Δανία (κατά 1.050 απασχολούμενους ή κατά -9,9%), και ελαφρότερα το Βέλγιο (κατά 930 απασχολούμενους ή κατά -7,6%), η Ιρλανδία (κατά 860 απασχολούμενους ή κατά -1,4%), η
Βουλγαρία (κατά 690 απασχολ/νους ή κατά -4,0%), η
Λετονία (κατά 630 απασχολούμενους ή κατά -2,0%) η
Σουηδία (κατά 410 απασχολούμενους ή κατά -1,7%), η
Πορτογαλία (κατά 350 απασχολ/νους ή κατά -0,8%), και
οριακά η Μάλτα (κατά 40 απασχολ/νους ή κατά -25,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 6.400 απασχολούμενους ή κατά 8,4%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης
μεταβολής ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 1.270 απασχολούμενους ή κατά 13,0%), και ελαφρότερα η Σλοβενία
(κατά 590 απασχολούμενους ή κατά 2,3%), η Σλοβακία (κατά 480 απασχολούμενους ή κατά 10,7%), η Κύπρος (κατά 300 απασχολούμενους ή κατά 12,6%), η
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Ρουμανία (κατά 150 απασχολούμενους ή κατά 0,1%),
και οριακά το Λουξεμβούργο (κατά 20 απασχολούμενους ή κατά 4,9%).

μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις (με γεωργική έκταση από 10 έως& 19,9 εκταρίων) στις 13 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις

Γράφημα 7.199: Τιμή του δείκτη πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις
και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις επί του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (13,9% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 7,0 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (11,8% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 4,9
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (11,4% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 4,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (9,9% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 3,0 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας
(6,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (6,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου
(5,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (4,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπερέχουσα κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (4,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (4,0% των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,9
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου
(3,6% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
κατά 3,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Αττικής (1,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπο-
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λειπόμενη κατά 5,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Ιονίων νήσων (1,1% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 5,8 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 10 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας
(κατά 1.933 απασχολούμενους ή κατά -13,8%), και κατά
φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι
περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 1.394 απασχολούμενους ή κατά -7,8%), και ελαφρότερα Πελοποννήσου (κατά 992 απασχολούμενους ή κατά -11,9%),
Ηπείρου (κατά 490 απασχολούμενους ή κατά -21,8%),
Στερεάς Ελλάδας (κατά 462 απασχ/νους ή κατά -5,5%),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 433 απασχολούμενους ή κατά -3,7%), Αττικής (κατά 330 απασχολούμενους ή κατά -30,8%), Δυτικής Ελλάδας (κατά
272 απασχολούμενους ή κατά -3,1%), Νοτίου Αιγαίου
(κατά 170 απασχολούμενους ή κατά -10,6%), και Ιονίων
νήσων (κατά 150 απασχολούμενους ή κατά -24,6%).
Την ίδια περίοδο, σε 3 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του πλήθους
το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Κρήτης (κατά 1.468 απασχολούμενους ή κατά 28,4%), και κατά
φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής και ελαφρότερα
ακολουθεί η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (κατά
129 απασχολούμενους ή κατά 10,1%), και οριακά η
περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (κατά 29 απασχολούμενους ή κατά 1,1%).
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεγάλες

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

γεωργικές εκμεταλλεύσεις (με γεωργική έκταση από
20 έως& 49,9 εκταρίων) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και
η ποσοστιαία αναλογία τους ως επί του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην ΕΕ-28 το 2016.

7.3.1.18.4 ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
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Γράφημα 7.200: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28στην ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ28 είναι 1.614.300 απασχολούμενοι, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 7,9% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (20.471.850 απασχολούμενοι) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην Ελλάδα (48.490 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
6,9% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (1.198.320 απασχολούμενοι)
στη χώρα, τιμή υπολειπόμενη κατά 3,8 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 25η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 30,3% είναι: η Ιρλανδία (39,2%),
η Φινλανδία (31,1%), το Βέλγιο (29,5%), η Ολλανδία
(26,3%), και η Αυστρία (25,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,4%, και συγκεκριμένα:
η Μάλτα (0,4%), η Ρουμανία (0,7%), η Κύπρος (2,4%), η
Ελλάδα (4,0%), και η Ουγγαρία (4,4%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (12,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,5% (ή κατά 76.660 απασχολούμενους) από 1.690.960 απασχολούμενους το
2013, σε 1.614.300 απασχολούμενους το 2016. Την ί-

δια περίοδο, η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -7,5% (ή κατά 3.930 απασχολούμενους) από 52.420 απασχολούμενους το 2013, σε
48.490 απασχολούμενους το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 21 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεγάλες
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 18.190
απασχολούμενους ή κατά -11,6%), και κατά φθίνουσα
σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 11.870 απασχολούμενους ή κατά -5,7%), η Γαλλία
(κατά 8.300 απασχολούμενους ή κατά -5,7%), η Πολωνία (κατά 7.950 απασχολούμενους ή κατά -2,8%), η
Φινλανδία (κατά 6.160 απασχολ/νους ή κατά -15,0%),
η Ιρλανδία (κατά 4.510 απασχολ/νους ή κατά -4,2%),
η Ελλάδα (κατά 3.930 απασχολ/νους ή κατά -7,5%), η
Κροατία (κατά 3.770 απασχολούμενους ή κατά -18,6%),
η Ουγγαρία (κατά 2.890 απασχολ/νους ή κατά -7,4%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2.840 απασχολούμενους
ή κατά -3,4%), η Ισπανία (κατά 2.320 απασχολούμενους ή κατά -1,2%), το Βέλγιο (κατά 2.260 απασχολούμενους ή κατά -9,7%), η Ολλανδία (κατά 2.250 απασχολούμενους ή κατά -4,7%), η Δανία (κατά 2.200 απασχολούμενους ή κατά -17,1%), η Ρουμανία (κατά
1.480 απασχολούμενους ή κατά -3,5%), η Αυστρία
(κατά 1.320 απασχολούμενους ή κατά -1,6%), η Σουηδία (κατά 1.270 απασχολούμενους ή κατά -5,0%), και
ελαφρότερα η Λιθουανία (κατά 820 απασχολούμενους
ή κατά -3,8%), η Εσθονία (κατά 600 απασχολούμενους
ή κατά -12,0%), και οριακά το Λουξεμβούργο (κατά 30
απασχολούμενους ή κατά -4,8%), και η Κύπρος (κατά
30 απασχολούμενους ή κατά -1,7%).
Την ίδια περίοδο, σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
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καταγράφεται στη Βουλγαρία (κατά 3.660 απασχολούμενους ή κατά 21,9%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά
1.880 απασχολούμενους ή κατά 5,7%), η Σλοβενία (κατά 1.000 απασχολούμενους ή κατά 9,4%), και ελαφρότερα η Τσεχία (κατά 740 απασχολούμενους ή κατά
2,2%), η Σλοβακία (κατά 530 απασχολούμενους ή κατά
16,5%), η Λετονία (κατά 460 απασχολούμενους ή κατά
2,2%), και οριακά η Μάλτα (κατά 60 απασχολούμενους
από μη-διαθέσιμη τιμή το 2013).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις (με γεωργική έκταση από 20 έως& 49,9 εκταρίων) στις 13 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.201: Τιμή του δείκτη πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις
και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις επί του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (9,2% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 5,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (6,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,9 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(6,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κεντρικής Μακεδονίας (6,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (4,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,5 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (4,4% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κρήτης (3,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (3,1% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (2,1% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 1,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ηπείρου (1,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (1,6% των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,4 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (1,3%
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των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά
2,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
Αττικής (1,1% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 2,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 11 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας
(κατά 1.019 απασχολούμενους ή κατά -12,9%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν
οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (κατά 1.000 απασχολούμενους ή κατά -32,6%), και ελαφρότερα Δυτικής
Ελλάδας (κατά 879 απασχολούμενους ή κατά -23,1%),
Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 866 απασχολούμενους ή
κατά -7,7%), Αττικής (κατά 410 απασχολούμενους ή
κατά -49,4%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 370 απασχολούμενους ή κατά -24,8%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 329
απασχολούμενους ή κατά -7,8%), Βορείου Αιγαίου
(κατά 290 απασχολούμενους ή κατά -12,2%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 189 απασχολούμενους ή κατά -2,8%), και οριακά Ιονίων νήσων (κατά 50
απασχολούμενους ή κατά -6,8%), και Ηπείρου (κατά
50 απασχολούμενους ή κατά -5,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 2 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του πλήθους
το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με την υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Κρήτης (κατά 851 απασχολούμενους ή κατά 18,5%), και ακολουθεί η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (κατά 671 απασχολούμενους ή κατά 15,1%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 7ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις πολύ μεγά-

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

λες γεωργικές εκμεταλλεύσεις (με γεωργική έκταση
από 20 έως& 49,9 εκταρίων) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 και η ποσοστιαία αναλογία τους ως επί του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 το 2016.

7.3.1.18.5 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
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Γράφημα 7.202: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις πολύ μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28στην ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις πολύ μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην ΕΕ-28 είναι 2.157.830 απασχολούμενοι, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 10,5% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (20.471.850 απασχολούμενοι) στα 27 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις πολύ μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (14.120 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 1,2% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (1.198.320 απασχολούμενοι) στη χώρα, τιμή υπολειπόμενη κατά 9,3
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 26η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 52,9% είναι: η Τσεχία (63,4%), το
Λουξεμβούργο (56,3%), η Δανία (49,6%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (49,1%), και η Γαλλία (46,2%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,0%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (1,1%), η Ελλάδα (1,2%), η Σλοβενία (1,6%), η Κύπρος (1,9%), και η Πολωνία (4,2%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (26,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
πολύ μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28,
καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,8% (ή κατά 5.680

απασχολούμενους) από 2.163.510 απασχολούμενους
το 2013, σε 2.157.830 απασχολούμενους το 2016. Την
ίδια περίοδο, η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -5,5% (ή κατά 820 απασχολούμενους) από 14.940 απασχολούμενους το 2013, σε
14.120 απασχολούμενους το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 12 από τα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις πολύ μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 18.340 απασχολούμενους ή κατά -4,4%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Γερμανία (κατά 11.870 απασχολούμενους ή κατά -4,2%), η Ρουμανία (κατά 11.220 απασχολούμενους ή κατά -14,2%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 9.710 απασχολούμενους ή
κατά -4,4%), η Σλοβακία (κατά 3.450 απασχολούμενους
ή κατά -8,7%), η Τσεχία (κατά 2.260 απασχολούμενους ή
κατά -2,7%), η Δανία (κατά 1.950 απασχολούμενους ή
κατά -5,1%), η Εσθονία (κατά 1.640 απασχολούμενους ή
κατά -11,8%), η Αυστρία (κατά 1.450 απασχολούμενους
ή κατά -4,8%), η Ιρλανδία (κατά 1.180 απασχολούμενους ή κατά -2,0%), και ελαφρότερα η Ελλάδα (κατά 820
απασχολούμενους ή κατά -5,5%), και οριακά το Λουξεμβούργο (κατά 70 απασχολούμενους ή κατά -2,5%).
Την ίδια περίοδο, σε 15 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις πολύ μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 14.170 απασχολούμενους ή κατά 12,3%), και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 10.860
απασχολούμενους ή κατά 5,0%), η Πορτογαλία (κατά
7.410 απασχολούμενους ή κατά 21,0%), η Ουγγαρία
(κατά 5.180 απασχολούμενους ή κατά 5,5%), η Λετονία
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(κατά 3.960 απασχολούμενους ή κατά 16,4%), η Ιταλία
(κατά 3.870 απασχολούμενους ή κατά 2,7%), η Σουηδία (κατά 3.250 απασχολούμενους ή κατά 8,0%), η Ολλανδία (κατά 2.820 απασχολούμενους ή κατά 6,8%), η
Κροατία (κατά 2.690 απασχολούμενους ή κατά 17,8%),
η Βουλγαρία (κατά 1.980 απασχολούμενους ή κατά
3,7%), η Λιθουανία (κατά 1.660 απασχολούμενους ή
κατά 4,0%), και ελαφρότερα η Κύπρος (κατά 160 απασχολούμενους ή κατά 13,1%), το Βέλγιο (κατά 160 απασχολούμενους ή κατά 0,8%), και οριακά η Σλοβενία
(κατά 60 απασχολούμενους ή κατά 1,9%), και η Φινλανδία (κατά 50 απασχολούμενους ή κατά 0,1%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
πολύ μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις (με γεωργική έκταση από 20 έως& 49,9 εκταρίων) στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της χώρας, και η ποσοστιαία
αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις πολύ μεγάλες γεωργικές
εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.203: Τιμή του δείκτη πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις πολύ μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Main farm land use by NUTS 2 regions [ef_lus_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις πολύ μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις επί του συνολικού ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13
διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται
στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (3,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 2,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου (2,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,8 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(1,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα
κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (1,8% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (1,6%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπερέχουσα κατά 0,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (1,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων
(1,0% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη
οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,9% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (0,9%
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά
0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (0,3% των γεωργικών εκ-
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μεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,9 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (0,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων υπολειπόμενη κατά 0,9
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Δυτικής Ελλάδας (0,2% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
υπολειπόμενη κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του
δείκτη στη χώρα)
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 9 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις πολύ μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας (κατά 470 απασχολ/νους ή κατά -7,8%),
και κατά φθίνουσα σειρά απόλυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (κατά 330 απασχολούμενους ή κατά -20,0%), Βορείου Αιγαίου (κατά
170 απασχολούμενους ή κατά -15,8%), Ηπείρου (κατά
150 απασχολούμενους ή κατά -53,6%), Πελοποννήσου
(κατά 140 απασχολούμενους ή κατά -25,0%), Αττικής
(κατά 100 απασχολούμενους ή κατά -43,5%), και οριακά Δυτικής Ελλάδας (κατά 60 απασχολούμενους ή κατά -17,1%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 40 απασχολούμενους ή κατά -11,1%), και Κεντρικής Μακεδονίας (κατά
30 απασχολούμενους ή κατά -1,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του πλήθους
το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις πολύ μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 240 απασχολούμενους ή κατά 16,9%), και κατά φθίνουσα σειρά από-
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λυτης μεταβολής ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης
(κατά 170 απασχολούμενους ή κατά 6,6%), Ιονίων νήσων (κατά 140 απασχολούμενους ή κατά 45,2%), και
Στερεάς Ελλάδας (κατά 120 απασχολούμενους ή κατά
13,3%).
Ως κάτοχος της γεωργικής εκμετάλλευσης (holder of the
agricultural holding), νοείται το φυσικό πρόσωπο, ή ομάδα φυσικών προσώπων, ή το νομικό πρόσωπο, για
λογαριασμό του οποίου και στο όνομα του οποίου λειτουργεί η εκμετάλλευση, και το οποίο είναι νομικά και
οικονομικά υπεύθυνο για την εκμετάλλευση, δηλαδή το
οποίο αναλαμβάνει τους οικονομικούς κινδύνους της
εκμετάλλευσης. Ο κάτοχος μπορεί να είναι ιδιοκτήτης
της εκμετάλλευσης, ή να τη μισθώνει, ή να είναι κληρονομικός μακροχρόνιος μισθωτής, ή επικαρπωτής, ή διαχειριστής περιουσίας τρίτου.
Ο κάτοχος μπορεί να έχει αναθέσει σε διαχειριστή το
σύνολο, ή μέρος, της εξουσίας λήψης αποφάσεων σχετικά με τις συνήθεις καθημερινές χρηματοοικονομικές και
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

παραγωγικές διαδικασίες της εκμετάλλευσης. Στις περιπτώσεις αυτές, αναφέρεται ως κάτοχος/μη-διαχειριστής
(holder/not manager). Στις περιπτώσεις που ο κάτοχος
είναι και ο διαχειριστής της εκμετάλλευσης, αναφέρεται
ως κάτοχος/ διαχειριστής (holder/ manager). Ο κάτοχος
που είναι φυσικό πρόσωπο και μοναδικός κάτοχος (sole
holder) μιας ανεξάρτητης γεωργικής εκμετάλλευσης είναι συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, και ο διαχειριστής
(manager) της εκμετάλλευσης. Στις ομαδικές γεωργικές
εκμεταλλεύσεις (ομάδα φυσικών προσώπων) ως κάτοχος λογίζεται μόνο ένα άτομο ο κύριος κάτοχος (main
holder).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (farm managers, excluding group holding), και η ποσοστιαία αναλογία του ως
προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.204: Συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 το 2016
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Το 2016, το συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων
που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην
ΕΕ-28 είναι 10.035.930 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί
στο 49,0% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (20.471.850 απασχολούμενοι) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μοναδικών
κατόχων που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (684.230 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 57,1% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (1.198.320 απασχολούμενοι) στη χώρα, υπερέχοντας κατά 8,1 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28,
κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 57,0% είναι: η Μάλτα
(58,5%), η Λιθουανία (58,2%), η Ελλάδα (57,1%), η
Ρουμανία (56,0%), και η Ιταλία (55,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 28,8%, και

συγκεκριμένα: η Τσεχία (18,0%), η Σλοβακία (28,4%),
η Ολλανδία (29,9%), η Σλοβενία (33,7%), και η Εσθονία (34,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή μείωση κατά -3,5% (ή κατά 359.540 κατόχους) από 10.395.470 κατόχους το 2013, σε
10.035.930 κατόχους το 2016. Την ίδια περίοδο, το
συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει αντίστοιχη μείωση κατά -3,5% (ή
κατά 24.490 κατόχους) από 708.720 κατόχους το 2013,
σε 684.230 κατόχους το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 201.370 κατόχους ή
κατά -5,6%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 58.630 κατό-
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χους ή κατά -12,2%), η Βουλγαρία (κατά 54.880 κατόχους ή κατά -22,1%), η Ελλάδα (κατά 24.490 κατόχους ή
κατά -3,5%), η Πολωνία (κατά 23.910 κατόχους ή κατά 1,7%), η Κροατία (κατά 21.170 κατόχους ή κατά -14,0%),
η Λιθουανία (κατά 21.050 κατόχους ή κατά -12,4%), η
Γαλλία (κατά 14.460 κατόχους ή κατά -4,1%), η Ολλανδία (κατά 11.560 κατόχους ή κατά -18,3%), η Λετονία (κατά 11.370 κατόχους ή κατά -14,0%), η Γερμανία (κατά
9.130 κατόχους ή κατά -3,3%), η Ισπανία (κατά 8.780
κατόχους ή κατά -1,1%), η Αυστρία (κατά 7.590 κατόχους ή κατά -5,6%), η Πορτογαλία (κατά 7.360 κατόχους
ή κατά -2,9%), η Φινλανδία (κατά 4.450 κατόχους ή κατά -8,5%), η Σουηδία (κατά 4.230 κατόχους ή κατά -6,8%),
η Δανία (κατά 3.360 κατόχους ή κατά -9,2%), η Εσθονία
(κατά 3.150 κατόχους ή κατά -19,4%), η Ιρλανδία (κατά
2.200 κατόχους ή κατά -1,6%), το Βέλγιο (κατά 1.720 κατόχους ή κατά -4,4%), και ελαφρότερα η Κύπρος (κατά
510 κατόχους ή κατά -1,5%), η Σλοβενία (κατά 500 κατόχους ή κατά -0,8%), η Μάλτα (κατά 140 κατόχους ή κατά
-1,5%), και το Λουξεμβούργο (κατά 90 κατόχους ή κατά
-4,5%).

Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην Ιταλία (κατά 133.550 κατόχους ή κατά 13,4%),
και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 1.650 κατόχους ή κατά 7,9%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1.290 κατόχους ή κατά
0,7%), και οριακά η Τσεχία (κατά 70 κατόχους ή κατά
0,3%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων που
απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (farm
managers, excluding group holding) και η ποσοστιαία
αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) στην
Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.205: Συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ
ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος
των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό πλήθος
του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας,
καταγράφεται στην περιφέρεια Ιονίων νήσων (64,4%
των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
υπερέχουσα κατά 7,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου
(60,8% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 3,7 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (60,4% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά
3,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (58,9% των απασχολουμένων στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 1,8 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (58,9%
των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
υπερέχουσα κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (57,7% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά
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0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (57,7% των απασχολουμένων στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 0,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (57,3% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (56,9% των
απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(54,5% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 2,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (54,4% των
απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κρήτης (52,7% των απασχολουμένων στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 4,4ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής
(51,2% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 5,9 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), και στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μεί-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

τά 758 κατόχους ή κατά -3,2%), Νοτίου Αιγαίου (κατά
690 κατόχους ή κατά -3,3%), Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης (κατά 424 κατόχους ή κατά -0,8%), και Ιονίων νήσων (κατά 262 κατόχους ή κατά -0,9%).

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ωση των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά
6.508 κατόχους ή κατά -24,8%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας
(κατά 4.086 κατόχους ή κατά -4,1%), Δυτικής Ελλάδας
(κατά 3.027 κατόχους ή κατά -3,6%), Θεσσαλίας (κατά
1.999 κατόχους ή κατά -3,2%), Κρήτης (κατά 1.927 κατόχους ή κατά -2,1%), Πελοποννήσου (κατά 1.605 κατόχους ή κατά -1,7%), Βορείου Αιγαίου (κατά 1.301 κατόχους ή κατά -4,4%), Ηπείρου (κατά 1.017 κατόχους ή
κατά -3,3%), και ελαφρότερα Στερεάς Ελλάδας (κατά
886 κατόχους ή κατά -1,3%), Δυτικής Μακεδονίας (κα-

7.3.1.19.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή επί του συνολικού πλήθους των μοναδικών
κατόχων που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (farm managers, excluding group holding) ως
προς το φύλο των κατόχων, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2016.

Γράφημα 7.206: Ποσοστιαία κατανομή επί του συνολικού πλήθους των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το
φύλο των κατόχων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το ποσοστό των ανδρών (59,9%) επί του συνολικού πλήθους των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (40,1%)
κατά 19,8 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών επί του συνολικού πλήθους των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 89,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Δανία (κατά 84,8 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 83,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
79,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 78,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 76,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 74,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 71,2 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 70,2 ποσ. μονά-

δες), η Σουηδία (κατά 68,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία
(κατά 60,0 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 59,2
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 56,6 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 53,2 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 51,0
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 50,0 ποσ. μονάδες),
η Ουγγαρία (κατά 44,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά
43,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 41,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 41,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 37,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 32,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 32,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 32,2 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 30,4
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 24,6 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα η Λετονία (κατά 9,2 ποσ. μονάδες), και η
Λιθουανία (κατά 9,2 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ποσοστιαία κατανομή επί του συνολικού πλήθους των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (farm managers, excluding group holding) ως προς
το φύλο των κατόχων, στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της Ελλάδας, το 2016.

Γράφημα 7.207: Ποσοστιαία κατανομή επί του συνολικού πλήθους των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται η στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το
φύλο των κατόχων στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2016
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

(κατά 32,2 ποσ. μονάδες), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά
25,8 ποσ. μονάδες), Στερεάς Ελλάδας (κατά 25,6 ποσ.
μονάδες), Ηπείρου (κατά 25,4 ποσ. μονάδες), Αττικής
(κατά 21,2 ποσ. μονάδες), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 19,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα Δυτικής Μακεδονίας (κατά 4,8 ποσ. μονάδες), και Βορείου
Αιγαίου (κατά 3,4 ποσ. μονάδες).

Το 2016, το ποσοστό των ανδρών (65,2%) επί του συνολικού πλήθους των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα,
υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (34,8%)
κατά 30,4 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας το ποσοστό των ανδρών επί του συνολικού πλήθους των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά έως και μέτρια του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 49,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (κατά 38,6 ποσ. μονάδες), Ιονίων νήσων (κατά 36,2 ποσ. μονάδες), Κρήτης (κατά 35,0 ποσ. μονάδες),
Νοτίου Αιγαίου (κατά 32,2 ποσ. μονάδες), Θεσσαλίας

7.3.1.19.2 ΑΜΙΓΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται
(farm managers, excluding group holding), στις αμιγώς
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία
του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.208: Συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28
το 2016
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Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων
που απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 είναι 5.679.140 απασχολούμενοι,
που αντιστοιχεί στο 51,3% του συνολικού ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις
(11.080.000 απασχολούμενοι) στα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μοναδικών
κατόχων που απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές
εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (572.320 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 57,6% του συνολικού ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται
σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις (992.790 απασχολούμενοι) στη χώρα, υπερέχοντας κατά 6,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 4η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 59,4% είναι: η Ρουμανία
(63,5%), η Λιθουανία (60,0%), η Μάλτα (58,7%), η Ελλάδα (57,6%), και η Ιταλία (56,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 29,9%, και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (22,7%),η Τσεχία (22,8%), η Σλοβακία (32,9%), το Λουξεμβούργο (35,4%), και η Σλο-
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βενία (35,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 3,0% (ή κατά
162.810 κατόχους) από 5.516.330 κατόχους το 2013,
σε 5.679.140 κατόχους το 2016. Την ίδια περίοδο, το
συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,4% (ή
κατά 13.910 κατόχους) από 586.230 κατόχους το 2013,
σε 572.320 κατόχους το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται
στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Κροατία (κατά 17.720
κατόχους ή κατά -21,8%), και κατά φθίνουσα σειρά
της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Βουλγαρία
(κατά 15.280 κατόχους ή κατά -16,1%), η Λιθουανία
(κατά 13.940 κατόχους ή κατά -17,1%), η Ελλάδα (κατά 13.910 κατόχους ή κατά -2,4%), η Ουγγαρία (κατά
13.450 κατόχους ή κατά -6,3%), η Γαλλία (κατά 7.910
κατόχους ή κατά -4,5%), η Λετονία (κατά 6.370 κατό-
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χους ή κατά -16,0%), η Πορτογαλία (κατά 5.030 κατόχους ή κατά -3,2%), η Ολλανδία (κατά 2.710 κατόχους
ή κατά -13,0%), η Κύπρος (κατά 1.940 κατόχους ή κατά
-6,4%), η Φινλανδία (κατά 1.620 κατόχους ή -4,7%), η
Σουηδία (κατά 1.120 κατόχους ή κατά -4,1%), η Δανία
(κατά 870 κατόχους ή κατά -4,6%), και ελαφρότερα η Ιρλανδία (κατά 290 κατόχους ή κατά -2,2%), η Αυστρία
(κατά 210 κατόχους ή κατά -0,4%), το Βέλγιο (κατά 100
κατόχους ή κατά -0,9%), και οριακά η Ισπανία (κατά 80
κατόχους ή κατά -0,01%), η Τσεχία (κατά 60 κατόχους ή
κατά -0,6%), και το Λουξεμβούργο (κατά 10 κατόχους ή
κατά -2,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις αμιγώς
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 139.730 κατόχους ή κατά 16,6%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης με-
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ταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 79.040 κατόχους
ή κατά 9,5%), η Ρουμανία (κατά 35.890 κατόχους ή κατά 2,6%), η Σλοβακία (κατά 3.120 κατόχους ή κατά
37,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2.210 κατόχους ή
κατά 4,4%), η Γερμανία (κατά 1.730 κατόχους ή κατά
1,6%), η Εσθονία (κατά 1.370 κατόχους ή κατά 21,8%),
η Σλοβενία (κατά 1.220 κατόχους ή κατά 4,8%), και η
Μάλτα (κατά 1.120 κατόχους ή κατά 19,5%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων που
απασχολούνται (farm managers, excluding group holding) στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος
του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) στην
Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.209: Συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του ως προς
το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις
αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές
περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ιονίων νήσων (64,9% των απασχολουμένων στις
αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά
7,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (61,8% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 4,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (61,2% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 3,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Ελλάδας (59,6% των απασχολουμένων
στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα
κατά 2,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (59,4% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 1,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (58,9% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (58,5% των απασχολουμένων στις αμιγώς

γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 0,9 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (57,8% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα οριακά κατά 0,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Μακεδονίας (55,5% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 2,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (55,4% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (55,1% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κρήτης (53,0% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 4,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (51,0% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 6,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 10 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται
στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 5.984 κατόχους ή κατά -24,4%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελ-
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λάδας (κατά 3.530 κατόχους ή κατά -5,6%), Κεντρικής
Μακεδονίας (κατά 2.212 κατόχους ή κατά -2,5%), Κρήτης (κατά 1.262 κατόχους ή κατά -1,6%), Βορείου Αιγαίου (κατά 904 κατόχους ή κατά -3,8%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 513 κατόχους ή κατά -2,8%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 407 κατόχους ή κατά -1,0%),
Νοτίου Αιγαίου (κατά 392 κατόχους ή κατά -2,6%), Πελοποννήσου (κατά 363 κατόχους ή κατά -0,4%), και οριακά Ιονίων νήσων (κατά 4 κατόχους ή κατά -0,02%).
Την ίδια περίοδο, σε 3 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην
διοικητική περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (κατά 571 κα-

τόχους ή κατά 1,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (κατά 557 κατόχους ή κατά 3,1%), και Θεσσαλίας (κατά 533 κατόχους ή κατά
1,1%),
7.3.1.19.3 ΑΜΙΓΩΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται
(farm managers, excluding group holding), στις αμιγώς
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του
ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.210: Συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
στην ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων
που απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 είναι 2.541.800 απασχολούμενοι,
που αντιστοιχεί στο 46,3% του συνολικού ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (5.489.810 απασχολούμενοι) στα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (62.440 απασχολούμενοι)
αντιστοιχεί στο 51,5% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (121.130 απασχολούμενοι) στη χώρα, υπερέχοντας
κατά 5,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 54,3% είναι: η Μάλτα (58,1%), η
Λιθουανία (55,1%), η Ουγγαρία (54,3%), η Ρουμανία
(52,4%), και η Ελλάδα (51,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 27,6%, και συγκεκριμένα: η
Τσεχία (22,2%), η Εσθονία (22,9%), η Σλοβακία (26,6%), η
Σλοβενία (32,1%), και η Δανία (33,9%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται
στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28,
καταγράφει μείωση κατά -8,7% (ή κατά 241.150 κατόχους) από 2.782.950 κατόχους το 2013, σε 2.541.800 κατόχους το 2016. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος
των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -11,1% (ή κατά 7.780 κατόχους) από
70.220 κατόχους το 2013, σε 62.440 κατόχους το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται
στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά
148.310 κατόχους ή κατά -12,8%), και κατά φθίνουσα
σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 20.370 κατόχους ή κατά -12,5%), η Πολωνία (κατά 10.730 κατόχους ή κατά -5,5%), η Βουλγαρία (κατά 9.100 κατόχους ή κατά -11,9%), η Ολλανδία
(κατά 8.500 κατόχους ή κατά -21,4%), η Ελλάδα (κατά
7.780 κατόχους ή κατά -11,1%), η Γερμανία (κατά 6.230
κατόχους ή κατά -4,6%), η Αυστρία (κατά 5.740 κατόχους ή κατά -7,4%), η Ιταλία (κατά 4.730 κατόχους ή κατά -4,2%), η Γαλλία (κατά 3.650 κατόχους ή κατά -2,6%),
η Κροατία (κατά 3.030 κατόχους ή κατά -11,5%), η Σλοβενία (κατά 2.930 κατόχους ή κατά -10,8%), η Σουηδία
(κατά 2.920 κατόχους ή -9,7%), η Φινλανδία (κατά 2.800
κατόχους ή κατά -16,8%), η Λιθουανία (κατά 2.200 κατόχους ή κατά -5,7%), η Ιρλανδία (κατά 1.550 κατόχους ή κα-
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μεταβολής ακολουθούν: η Λετονία (κατά 1.030 κατόχους ή κατά 4,9%), και ελαφρότερα η Κύπρος (κατά
990 κατόχους ή κατά 44,6%), και η Τσεχία (κατά 290
κατόχους ή κατά 3,5%).

τά -1,3%), η Δανία (κατά 1.500 κατόχους ή κατά -11,5%),
το Βέλγιο (κατά 1.410 κατόχους ή κατά -8,2%), η Εσθονία
(κατά 1.160 κατόχους ή κατά -27,9%), και ελαφρότερα η
Ισπανία (κατά 580 κατόχους ή κατά -0,5%), η Σλοβακία (κατά 520 κατόχους ή κατά -7,7%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 420 κατόχους ή κατά -0,4%), και οριακά η Μάλτα (κατά 80 κατόχους ή κατά -4,5%), και το
Λουξεμβούργο (κατά 40 κατόχους ή κατά -3,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις αμιγώς
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στην Πορτογαλία (κατά 2.820 κατόχους
ή κατά 6,4%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων που
απασχολούνται (farm managers, excluding group
holding) στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.211: Συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του ως
προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος
των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές
περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (59,1% των απασχολουμένων στις
αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 7,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν
οι περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου (59,0% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
υπερέχουσα κατά 7,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (57,4% των απασχολουμένων
στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 5,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (55,1% των απασχολουμένων
στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 3,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (54,3% των απασχολουμένων στις
αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (52,8% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά
1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (52,4% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά
0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (50,4% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ.

μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (48,5% των απασχολουμένων στις αμιγώς
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 3,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Μακεδονίας (48,3% των απασχολουμένων στις αμιγώς
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 3,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (47,0% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 4,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Θεσσαλίας (46,1% των απασχολουμένων
στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 5,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και Αττικής (45,1% των απασχολουμένων στις
αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη
κατά 6,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), και στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται
στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Ηπείρου (κατά 1.174 κατόχους ή κατά -12,9%),
και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες:
Θεσσαλίας (κατά 1.092 κατόχους ή κατά -12,5%), Κρήτης (κατά 1.055 κατόχους ή κατά -15,8%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 844 κατόχους ή κατά -7,2%), Κεντρικής
Μακεδονίας (κατά 798 κατόχους ή κατά -10,2%), Πελοποννήσου (κατά 764 κατόχους ή κατά -20,5%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 500 κατόχους ή κατά -9,3%), Βορείου Αιγαίου (κατά 450 κατόχους ή κατά -16,0%), και
ελαφρότερα Νοτίου Αιγαίου (κατά 321 κατόχους ή
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κατά -10,8%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 252 κατόχους ή κατά -4,2%), Ιονίων νήσων (κατά
214 κατόχους ή κατά -20,7%), Αττικής (κατά 203 κατόχους ή κατά -27,0%), και Δυτικής Μακεδονίας (κατά
113 κατόχους ή κατά -3,2%).

προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016, το συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων
που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην
ΕΕ-28 είναι 1.687.970 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί
στο 45,2% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις μεικτές εκμεταλλεύσεις (3.733.950 απασχολούμενοι) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.

7.3.1.19.4 ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται
(farm managers, excluding group holding), στις μεικτές
εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία του ως

Γράφημα 7.212: Συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις
στην Ελλάδα (43.590 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
55,9% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις μεικτές εκμεταλλεύσεις (77.920 απασχολούμενοι)
στη χώρα, υπερέχοντας κατά 10,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την
1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 52,3% είναι: η Ελλάδα
(55,9%), η Λιθουανία (53,1%), η Μάλτα (52,4%), η
Ρουμανία (50,2%), και η Δανία (50,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 25,7%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (9,4%), η Σλοβακία (21,0%), η
Εσθονία (31,7%), η Σλοβενία (32,9%), και η Γερμανία
(33,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -13,4% (ή κατά 260.750 κατόχους) από 1.948.720 κατόχους το 2013, σε 1.687.970
κατόχους το 2016. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις
μεικτές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -5,5% (ή κατά 2.550 κατόχους) από
46.140 κατόχους το 2013, σε 43.590 κατόχους το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους
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των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην Πολωνία (κατά 86.040 κατόχους ή κατά -24,1%), και
κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 81.160 κατόχους ή κατά -8,0%), η
Βουλγαρία (κατά 30.250 κατόχους ή κατά -39,8%), η
Ουγγαρία (κατά 19.610 κατόχους ή κατά -22,5%), η Λιθουανία (κατά 13.490 κατόχους ή κατά -28,4%), η Γαλλία (κατά 4.690 κατόχους ή κατά -12,3%), η Γερμανία (κατά 4.340 κατόχους ή κατά -12,4%), η Ισπανία (κατά 4.250
κατόχους ή κατά -11,9%), η Ιταλία (κατά 3.770 κατόχους ή
κατά -12,0%), η Πορτογαλία (κατά 3.710 κατόχους ή κατά
-7,2%), η Ελλάδα (κατά 2.550 κατόχους ή κατά -5,5%), η
Λετονία (κατά 1.910 κατόχους ή κατά -13,0%), η Αυστρία
(κατά 1.610 κατόχους ή κατά -14,9%), η Σλοβακία (κατά
1.310 κατόχους ή κατά -23,5%), και ελαφρότερα η Δανία
(κατά 680 κατόχους ή κατά -16,6%), η Εσθονία (κατά 570
κατόχους ή κατά -29,4%), η Κροατία (κατά 560 κατόχους ή κατά -1,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 490
κατόχους ή κατά -4,7%), η Ιρλανδία (κατά 350 κατόχους
ή κατά -12,1%), η Ολλανδία (κατά 340 κατόχους ή κατά
-14,4%), το Βέλγιο (κατά 240 κατόχους ή κατά -5,1%), η
Τσεχία (κατά 180 κατόχους ή κατά -4,0%), η Μάλτα (κατά 160 κατόχους ή κατά -32,7%), και οριακά το Λουξεμβούργο (κατά 40 κατόχους ή κατά -22,0%), η Σουηδία
(κατά 40 κατόχους ή -1,7%), και η Φινλανδία (κατά 30
κατόχους ή κατά -1,8%).
Την ίδια περίοδο, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, και συγκεκριμένα στη Σλοβενία (κατά
1.210 κατόχους ή κατά 8,7%), και η Κύπρος (κατά 410
κατόχους ή κατά 17,3%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) στην
Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων που
απασχολούνται (farm managers, excluding group
holding) στις μεικτές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία

Γράφημα 7.213: Συνολικό πλήθος των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος
των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό πλήθος του
ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις
στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (69,1% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 13,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (62,1% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα
κατά 6,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Βορείου Αιγαίου (59,5% των απασχολουμένων στις
μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 3,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (58,7%
των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ιονίων νήσων (58,6% των απασχολουμένων
στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 2,7 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (58,2% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (57,0% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (55,3% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά
0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (55,2% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας
(52,2% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 3,7 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (51,8% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη
κατά 4,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κρήτης (51,1% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 4,8 ποσ. μονάδες της

τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (48,5% των απασχολουμένων στις μεικτές
εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 7,4 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 9 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται
στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Θεσσαλίας
(κατά 1.412 κατόχους ή κατά -31,9%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 691 κατόχους ή κατά -15,9%), Πελοποννήσου (κατά 530 κατόχους ή κατά -13,6%), Ιονίων νήσων (κατά 505 κατόχους ή κατά -26,1%), Ηπείρου (κατά 449 κατόχους ή κατά -13,3%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 438 κατόχους ή κατά -14,6%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 235 κατόχους ή κατά -12,4%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 157 κατόχους ή
κατά -5,9%), και Αττικής (κατά 122 κατόχους ή κατά 17,1%).Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 4 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση
των μοναδικών κατόχων που απασχολούνται στις
μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 1.458 κατόχους ή κατά 17,0%), και κατά
φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης
(κατά 445 κατόχους ή κατά 7,8%), και ελαφρότερα
Βορείου Αιγαίου (κατά 43 κατόχους ή κατά 1,5%), και
Νοτίου Αιγαίου (κατά 43 κατόχους ή κατά 1,6%).
7.3.1.20 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΠΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Ως οικογενειακό εργατικό δυναμικό μια γεωργικής εκμετάλλευσης (family labour force of the agricultural
holding), νοούνται τα μέλη της οικογένειας του μοναδικού κατόχου (του κατόχου μη-συμπεριλαμβανομένου)
μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, που παρέχουν βοηθητική εργασία για τη λειτουργία της εκμετάλλευσης, υπό
την προϋπόθεση να μην είναι μισθωτοί. Τα άτομα που
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εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση ή σε οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση χωρίς αμοιβή θα πρέπει να
διαβιούν στο ίδιο νοικοκυριό με τον μοναδικό κάτοχο της
επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης, ή ευρύτερα σε οικία
που βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο και έχει κοινά συμφέροντα μεταξύ των νοικοκυριών. Τα άτομα αυτά λαμβάνουν συχνά αμοιβή υπό μορφή συμπληρωματικών παροχών και πληρωμών σε είδος, ή και μισθό.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, το οικογενειακό εργατικό
δυναμικό αναφέρεται μόνο για τις εκμεταλλεύσεις με
μοναδικό κάτοχο, διότι οι εκμεταλλεύσεις με ομάδες κατόχων καθώς και τα νομικά πρόσωπα θεωρείται ότι δεν
διαθέτουν οικογενειακό εργατικό δυναμικό. Κατά συνέπεια, για τις ομάδες κατόχων, τα δεδομένα για τα μέλη

της οικογένειας που εργάζονται τακτικά στην εκμετάλλευση αποδίδονται ως εργατικό δυναμικό που απασχολείται τακτικά, ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους
σχέση με τον κάτοχο ή τον διαχειριστή.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που
απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (members of sole holders' family, excluding the holder, directly
employed by the farm), και η ποσοστιαία αναλογία του
ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2016.
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Γράφημα 7.214: Συνολικό πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28
το 2016

Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 είναι 8.278.020 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 40,4% του συνολικού
ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (20.471.850 απασχολούμενοι) στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (480.330 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 40,1% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (1.198.320 απασχολούμενοι) στη χώρα, υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 11η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 53,5% είναι: η Σλοβενία (64,8%),
η Κροατία (53,4%), η Αυστρία (51,8%), η Πολωνία
(50,9%), και η Κύπρος (46,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 20,7%, και συγκεκριμένα: η Γαλλία (13,6%), η Τσεχία (19,2%), η Δανία
(19,8%), η Σλοβακία (22,5%), και το Βέλγιο (28,4%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημα-
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ντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που
απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην
ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -15,5% (ή κατά
1.520.330 απασχολούμενους) από 9.798.350 απασχολούμενους το 2013, σε 8.278.020 απασχολούμενους το
2016. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των μελών
της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,8% (ή κατά 24.350 απασχολούμενους) από 504.680 απασχολούμενους το 2013, σε
480.330 απασχολούμενους το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους
των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 490.580 απασχολούμενους ή κατά -23,8%), και κατά φθίνουσα σειρά
της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ιταλία (κατά
312.550 απασχολούμενους ή κατά -31,4%), η Ρουμανία
(κατά 306.560 απασχολούμενους ή κατά -10,6%), η Ουγγαρία (κατά 196.010 απασχολούμενους ή κατά -41,0%),
η Βουλγαρία (κατά 69.520 απασχολ/νους ή κατά -22,1%),
η Κροατία (κατά 53.590 απασχολ/νους ή κατά -24,0%),
η Γερμανία (κατά 45.030 απασχολ/ους ή κατά -18,0%),
η Πορτογαλία (κατά 31.040 απασχολούμενους ή κατά
-9,9%), η Ελλάδα (κατά 24.350 απασχολούμενους ή
κατά -4,8%), η Λιθουανία (κατά 21.170 απασχολούμε-
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νους ή κατά -22,5%), η Γαλλία (κατά 20.490 απασχολούμενους ή κατά -14,9%), η Αυστρία (κατά 8.620 απασχολούμενους ή κατά -5,0%), το Βέλγιο (κατά 6.470
απασχολούμενους ή κατά -24,3%), η Φινλανδία (κατά
5.410 απασχολούμενους ή κατά -11,2%), η Σλοβενία
(κατά 4.540 απασχολούμενους ή κατά -3,5%), η Κύπρος
(κατά 4.120 απασχολούμενους ή κατά -10,8%), η Ολλανδία (κατά 3.440 απασχολούμενους ή κατά -4,9%), η
Ιρλανδία (κατά 3.410 απασχολούμενους ή κατά -3,0%),
η Εσθονία (κατά 2.800 απασχολ/νους ή κατά -19,1%), η
Δανία (κατά 2.640 απασχολούμενους ή κατά -15,4%), η
Λετονία (κατά 1.020 απασχολ/νους ή κατά -1,4%), η
Τσεχία (κατά 1.010 απασχολούμενους ή κατά -3,9%),
και ελαφρότερα η Σλοβακία (κατά 460 απασχολούμενους ή κατά -2,5%), και οριακά το Λουξεμβούργο (κατά
60 απασχολούμενους ή κατά -3,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 86.610 απασχολούμενους ή κατά 13,5%), και κατά φθίνουσα σειρά της
απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 4.680 απασχολούμενους ή κατά 3,2%), η
Σουηδία (κατά 2.650 απασχολούμενους ή κατά 5,7%),
και ελαφρότερα η Μάλτα (κατά 620 απασχολούμενους
ή κατά 12,3%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των μελών της οικογένειας του
κατόχου που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (members of sole holders' family, excluding the
holder, directly employed by the farm) και η ποσοστιαία
αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) στην
Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.215: Συνολικό πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του
ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος
των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Κρήτης (44,7% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 4,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής
(43,7% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 3,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (42,7% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 2,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (42,3% των
απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Νοτίου Αιγαίου (41,3% των απασχολουμένων
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 1,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (40,1% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (39,6% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ.

μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου
(39,0% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (38,6% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (37,7% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (37,4% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (37,3%
των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
υπολειπόμενη κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ιονίων νήσων (35,0% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη
κατά 5,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 11 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση των μελών της οικογένειας του κατόχου που
απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 10.649 απασχολούμενους ή κατά -14,5%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (κατά 8.249
απασχολούμενους ή κατά -12,1%), Θεσσαλίας (κατά
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5.299 απασχολούμενους ή κατά -11,1%), Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (κατά 4.168 απασχολούμενους
ή κατά -9,3%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 3.871 απασχολούμενους ή κατά -6,8%), Ηπείρου (κατά 2.730 απασχολούμενους ή κατά -13,0%), Βορείου Αιγαίου (κατά
2.022 απασχολούμενους ή κατά -10,4%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 403 απασχολούμενους ή κατά -2,7%), και οριακά Δυτικής Μακεδονίας (κατά 86 απασχολούμενους ή
κατά -0,5%), Αττικής (κατά 48 απασχολούμενους ή κατά
-0,3%), και Ιονίων νήσων (κατά 30 απασχολούμενους ή
κατά -0,2%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο σε 2 από τις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται

στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, και συγκεκριμένα στην
διοικητική περιφέρεια Κρήτης (κατά 10.720 απασχολούμενους ή κατά 16,7%), και στην περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας (κατά 2.485 απασχολούμενους ή κατά 5,7%).
7.3.1.20.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή επί του συνολικού πλήθους των μελών της
οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις (members of sole holders'
family, excluding the holder, directly employed by the
farm) ως προς το φύλο των μελών, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.216: Ποσοστιαία κατανομή επί του συνολικού πλήθους των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το φύλο των μελών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το ποσοστό των ανδρών (44,7%) επί του συνολικού πλήθους των μελών της οικογένειας του κατόχου
που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην ΕΕ-28, υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (55,3%) κατά 10,6 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών επί του συνολικού πλήθους των μελών
της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, υπολείπεται σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Δανία (κατά 35,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά
34,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 33,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 28,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 27,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
22,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 18,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 17,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
(κατά 13,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 10,6 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Πορτογαλία (κατά 10,0
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
5,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,2
ποσ. μονάδες), και η Λετονία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες).
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών επί του συνολικού πλήθους των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, υπερέχει σημαντικά
έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 27,8
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 25,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 15,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Μάλτα (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 8,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 4,0
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 2,2
ποσ. μονάδες), και η Κύπρος (κατά 2,2 ποσ. μονάδες),
ενώ στην Εσθονία και τη Λιθουανία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση των φύλων (απόκλιση ίση ή μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ποσοστιαία κατανομή επί του συνολικού πλήθους των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (members of sole holders' family,
excluding the holder, directly employed by the farm) ως
προς το φύλο των μελών, στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, το 2016.
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Γράφημα 7.217: Ποσοστιαία κατανομή επί του συνολικού πλήθους των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το φύλο των μελών στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2016

Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το ποσοστό των ανδρών (57,7%) επί του συνολικού πλήθους των μελών της οικογένειας του κατόχου
που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην Ελλάδα, υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (42,3%) κατά 30,4 ποσ. μονάδες. Την ίδια χρονιά, σε 11 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας
το ποσοστό των ανδρών επί του συνολικού πλήθους των
μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, υπερέχει ιδιαίτερα
σημαντικά έως και μέτρια του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (κατά 44,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου (κατά 36,8 ποσ. μονάδες),
Νοτίου Αιγαίου (κατά 32,8 ποσ. μονάδες), Κεντρικής
Μακεδονίας (κατά 31,2 ποσ. μονάδες), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 21,8 ποσ. μονάδες), Θεσσαλίας (κατά 20,6 ποσ. μονάδες), Αττικής (κατά 17,0 ποσ.
μονάδες), Στερεάς Ελλάδας (κατά 13,2 ποσ. μονάδες),
Κρήτης (κατά 13,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα Ηπείρου (κατά 4,6 ποσ. μονάδες).

Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των ανδρών επί
του συνολικού πλήθους των μελών της οικογένειας του
κατόχου που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, στη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), ενώ στις διοικητικές περιφέρειες Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση των φύλων (απόκλιση
ίση ή μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

7.3.1.20.2 ΑΜΙΓΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που
απασχολούνται (members of sole holders' family, excluding the holder, directly employed by the farm), στις
αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία
αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του
ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.218: Συνολικό πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 είναι 4.115.820
απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 37,1% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις (11.080.000 απασχολούμενοι) στα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μελών της
οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις
αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα

(399.380 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 40,2% του
συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις (992.790 απασχολούμενοι) στη χώρα, υπερέχοντας κατά 3,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28,
κατέχοντας την 9η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 50,1% είναι: η Σλοβενία (61,7%),
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

η Κροατία (50,1%), η Πολωνία (47,7%), η Κύπρος
(47,2%), και η Πορτογαλία (43,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 19,1%, και συγκεκριμένα: η Γαλλία (13,1%),η Δανία (16,9%), το Βέλγιο (19,4%),
το Λουξεμβούργο (22,3%), και η Τσεχία (23,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που
απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -13,0% (ή κατά
612.620 απασχολούμενους) από 4.782.640 απασχολούμενους το 2013, σε 4.115.820 απασχολούμενους το
2016. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των μελών
της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις
αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,7% (ή κατά 11.070 απασχολούμενους) από 410.450 απασχολούμενους το
2013, σε 399.380 απασχολούμενους το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 20 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των μελών της οικογένειας του κατόχου που
απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Ιταλία
(κατά 261.880 απασχολούμενους ή κατά -31,9%), και
κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 236.130 απασχολούμενους
ή κατά -21,3%), η Ουγγαρία (κατά 77.000 απασχολούμενους ή κατά -36,7%), η Κροατία (κατά 34.300 απασχολούμενους ή κατά -30,9%), η Βουλγαρία (κατά
24.120 απασχολούμενους ή κατά -23,8%), η Πορτογαλία
(κατά 17.390 απασχολούμενους ή κατά -9,9%), η Γερμανία (κατά 12.360 απασχολούμενους ή κατά -15,5%), η
Ελλάδα (κατά 11.070 απασχολ/νους ή κατά -2,7%), η
Γαλλία (κατά 10.510 απασχολ/νους ή κατά -15,1%), η

Λιθουανία (κατά 7.760 απασχολ/νους ή κατά -21,0%),
η Κύπρος (κατά 5.640 απασχολ/νους ή κατά -17,0%),
το Βέλγιο (κατά 2.700 απασχολ/νους ή κατά -33,0%), η
Φινλανδία (κατά 1.890 απασχολούμενους ή -6,6%), η
Δανία (κατά 1.400 απασχολούμενους ή κατά -20,5%), η
Ρουμανία (κατά 1.130 απασχολ/νους ή κατά -0,2%), και
ελαφρότερα η Αυστρία (κατά 430 απασχολούμενους ή
κατά -1,0%), η Ολλανδία (κατά 340 απασχολούμενους
ή κατά -1,5%), η Τσεχία (κατά 150 απασχολούμενους ή
κατά -1,4%), και οριακά η Εσθονία (κατά 70 απασχολούμενους ή κατά -1,1%), και το Λουξεμβούργο (κατά
30 απασχολούμενους ή κατά -9,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται
στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 85.690 απασχολούμενους ή κατά 15,6%),και κατά φθίνουσα σειρά
της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 2.320 απασχολούμενους ή κατά 37,9%), η Σλοβενία
(κατά 1.300 απασχολούμενους ή κατά 2,9%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 1.260 απασχολούμενους ή κατά 3,5%),
η Σουηδία (κατά 1.040 απασχολούμενους ή κατά 6,3%), η
Λετονία (κατά 960 απασχολούμενους ή κατά 3,3%), η
Μάλτα (κατά 860 απασχολούμενους ή κατά 24,2%), και
οριακά η Ιρλανδία (κατά 50 απασχολούμενους ή κατά
0,6%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των μελών της οικογένειας του
κατόχου που απασχολούνται (members of sole holders'
family, excluding the holder, directly employed by the
farm) στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος
του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) στην
Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.219: Συνολικό πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές
εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις
ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, κατα-
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γράφεται στην περιφέρεια Κρήτης (45,0% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις
υπερέχουσα κατά 4,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του
δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου
(44,2% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές
εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 4,0 ποσ. μονάδες
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απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις,
με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 8.444 απασχολούμενους ή κατά -13,0%), και κατά φθίνουσα σειρά
ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (κατά 6.694
απασχολούμενους ή κατά -10,9%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 2.993 απασχολούμενους ή κατά
-8,4%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 2.663 απασχολούμενους
ή κατά -6,5%), Θεσσαλίας (κατά 2.453 απασχολούμενους ή κατά -6,9%), Βορείου Αιγαίου (κατά 1.381 απασχολούμενους ή κατά -8,9%), και ελαφρότερα Ηπείρου
(κατά 461 απασχολούμενους ή κατά -4,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 6 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Κρήτης (κατά
9.866 απασχολούμενους ή κατά 17,9%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 2.627 απασχολούμενους ή κατά 7,1%), και
ελαφρότερα Νοτίου Αιγαίου (κατά 629 απασχολούμενους ή κατά 5,6%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 519 απασχολούμενους ή κατά 4,0%), Ιονίων νήσων (κατά 289
απασχολούμενους ή κατά 2,2%), και οριακά Αττικής (κατά 89 απασχολούμενους ή κατά 0,6%).

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (44,1% των
απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 3,9 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(43,0% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές
εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 2,8 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας
(42,9% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές
εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 2,7 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας
(39,9% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές
εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (39,7% των
απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (38,7% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (38,3%
των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (37,9%
των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (37,4%
των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (37,1% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις
υπολειπόμενη κατά 3,1 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και Ιονίων νήσων (34,6% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις
υπολειπόμενη κατά 5,6 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 7 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση των μελών της οικογένειας του κατόχου που

7.3.1.20.3 ΑΜΙΓΩΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που
απασχολούνται (members of sole holders' family, excluding the holder, directly employed by the farm), στις
αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2016.

Γράφημα 7.220: Συνολικό πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των μελών της οικογένειας
του κατόχου που απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 είναι 2.314.730
απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 42,2% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (5.489.810 απασχολούμενοι) στα 28

κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μελών της οικογένειας του
κατόχου που απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (48.060 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 39,7% του συνολικού ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύ-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

σεις (121.130 απασχολούμενοι) στη χώρα, υπολειπόμενη
κατά 2,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 17η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 55,7% είναι: η Σλοβενία (67,0%), η
Αυστρία (58,0%), η Πολωνία (52,8%), η Κροατία (52,1%),
και η Ολλανδία (48,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 20,6%, και συγκεκριμένα: η Γαλλία
(14,4%), η Σλοβακία (19,3%), η Δανία (21,1%), η Τσεχία
(22,6%), και η Εσθονία (25,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,7 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

(κατά 9.580 απασχολούμενους ή κατά -24,4%), η Ελλάδα (κατά 8.840 απασχολούμενους ή κατά -15,5%), η
Γαλλία (κατά 8.750 απασχολούμενους ή κατά -15,9%),
η Σλοβενία (κατά 7.840 απασχολ/νους ή κατά -13,5%),
η Αυστρία (κατά 6.290 απασχολ/νους ή κατά -5,5%), η
Λιθουανία (κατά 6.230 απασχολ/νους ή κατά -24,7%),
η Φινλανδία (κατά 3.600 απασχολ/νους ή κατά -19,8%), η
Ιρλανδία (κατά 3.000 απασχολούμενους ή κατά -3,0%), η
Ολλανδία (κατά 2.980 απασχολ/νους ή κατά -6,6%), το
Βέλγιο (κατά 2.820 απασχολούμενους ή κατά -20,3%), η
Εσθονία (κατά 1.670 απασχολούμενους ή κατά -33,3%), η
Δανία (κατά 1.080 απασχολούμενους ή κατά -13,0%), η
Σλοβακία (κατά 940 απασχολ/νους ή κατά -17,3%), και
ελαφρότερα η Πορτογαλία (κατά 690 απασχολούμενους ή κατά -1,2%), η Τσεχία (κατά 120 απασχολούμενους ή κατά 3,5%), και οριακά η Ισπανία (κατά 70 απασχολούμενους ή κατά -0,1%), και το Λουξεμβούργο
(κατά 20 απασχολούμενους ή κατά -1,5%).
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται
στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 4.020 απασχολούμενους ή κατά 4,1%), και κατά
φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν:
η Λετονία (κατά 1.740 απασχολούμενους ή κατά 7,8%),
η Σουηδία (κατά 1.430 απασχολούμενους ή 5,3%), η
Κύπρος (κατά 930 απασχολούμενους ή κατά 40,1%), και
ελαφρότερα η Μάλτα (κατά 260 απασχολούμενους ή
κατά 35,6%).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που
απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -14,8% (ή
κατά 403.680 απασχολούμενους) από 2.718.410 απασχολούμενους το 2013, σε 2.314.730 απασχολούμενους
το 2016. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται
στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -15,5% (ή κατά 8.840 απασχολούμενους) από 56.900 απασχολούμενους το 2013,
σε 48.060 απασχολούμενους το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Ρουμανία
(κατά 148.310 απασχολούμενους ή κατά -12,8%), και
κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 68.550 απασχολούμενους
ή κατά -42,5%), η Πολωνία (κατά 47.510 απασχολούμενους ή κατά -14,9%), η Ιταλία (κατά 38.510 απασχολούμενους ή κατά -28,6%), η Γερμανία (κατά 23.560
απασχολούμενους ή κατά -17,6%), η Βουλγαρία (κατά
10.650 απασχολούμενους ή κατά -15,0%), η Κροατία

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των μελών της οικογένειας του
κατόχου που απασχολούνται (members of sole
holders' family, excluding the holder, directly employed
by the farm) στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.221: Συνολικό πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία
αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
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δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται
σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας,
καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας (43,1% των

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

λειπόμενη κατά 6,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα).

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 3,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά
της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ιονίων νήσων (43,0% των απασχολουμένων στις αμιγώς
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 3,3
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (42,6% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 2,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (41,3% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Αττικής (41,0% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (40,9% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (40,8% των απασχολουμένων
στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Πελοποννήσου (40,1% των απασχολουμένων
στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας (39,8% των απασχολουμένων
στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ηπείρου (37,7% των απασχολουμένων στις
αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη
κατά 2,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Βορείου Αιγαίου (37,3% των απασχολουμένων στις
αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη
κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Νοτίου Αιγαίου (36,0% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη
κατά 3,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και Κεντρικής Μακεδονίας (32,8% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπο-
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 12 από
τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση των μελών της οικογένειας του κατόχου
που απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην διοικητική περιφέρεια Ηπείρου (κατά 2.084 απασχολούμενους ή κατά -28,5%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας
(κατά 1.568 απασχολούμενους ή κατά -16,2%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 1.277 απασχολούμενους ή
κατά -21,1%), Πελοποννήσου (κατά 989 απασχολούμενους ή κατά -30,4%), Θεσσαλίας (κατά 858 απασχολούμενους ή κατά -10,7%), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 846 απασχολούμενους ή κατά -14,1%),
και ελαφρότερα Νοτίου Αιγαίου (κατά 382 απασχολούμενους ή κατά -19,1%), Κρήτης (κατά 349 απασχολούμενους ή κατά -7,1%), Βορείου Αιγαίου (κατά 220
απασχολούμενους ή κατά -12,9%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 208 απασχολούμενους ή κατά -6,8%), και
οριακά Ιονίων νήσων (κατά 64 απασχολούμενους ή
κατά -9,0%), και Στερεάς Ελλάδας (κατά 22 απασχολούμενους ή κατά -0,6%). Τη συγκεκριμένη χρονιά, καταγράφεται οριακή αύξηση των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 27 απασχολ/νους ή κατά 5,7%).
7.3.1.20.4 ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που
απασχολούνται (members of sole holders' family, excluding the holder, directly employed by the farm), στις
μεικτές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία
του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.222: Συνολικό πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 το 2016
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 είναι 1.815.540 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 48,6% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις

(3.733.950 απασχολούμενοι) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μελών της
οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις
μεικτές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (32.290 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 41,4% του συνολικού
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ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις (77.920 απασχολούμενοι) στη χώρα, τιμή υπολειπόμενη κατά 7,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 14η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 59,0% είναι: η Σλοβενία
(66,4%), η Πολωνία (59,2%), η Κροατία (58,9%), η Αυστρία (55,2%), και η Πορτογαλία (55,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 20,5%, και
συγκεκριμένα: η Τσεχία (11,9%), η Γαλλία (12,2%), η
Σλοβακία (23,1%), η Δανία (26,8%), και η Γερμανία
(28,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που
απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ28, καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -20,7% (ή κατά
472.770 απασχολούμενους) από 2.288.310 απασχολούμενους το 2013, σε 1.815.540 απασχολούμενους το
2016. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των μελών
της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις
μεικτές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -12,0% (ή κατά 4.390 απασχολούμενους) από
36.680 απασχολούμενους το 2013, σε 32.290 απασχολούμενους το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους
των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη
να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 184.380 απασχολούμενους ή κατά -30,6%), και κατά φθίνουσα σειρά της
απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά
146.220 απασχολούμενους ή κατά -13,6%), η Ουγγαρία
(κατά 44.010 απασχολούμενους ή κατά -45,2%), η Βουλγαρία (κατά 34.680 απασχολούμενους ή κατά -43,9%), η
Πορτογαλία (κατά 12.010 απασχολ/νους ή κατά -15,7%),

η Ιταλία (κατά 10.360 απασχολούμενους ή κατά -27,0%),
η Κροατία (κατά 9.710 απασχολ/νους ή κατά -13,3%),
η Γερμανία (κατά 9.070 απασχολ/νους ή κατά -25,5%), η
Λιθουανία (κατά 8.660 απασχολ/νους ή κατά -27,3%),
η Ελλάδα (κατά 4.390 απασχολούμενους ή κατά -12,0%),
η Γαλλία (κατά 2.360 απασχολούμενους ή κατά -18,3%), η
Αυστρία (κατά 1.910 απασχολούμενους ή κατά -12,9%), η
Σλοβακία (κατά 1.900 απασχολούμενους ή κατά -28,9%),
η Λετονία (κατά 1.780 απασχολ/νους ή κατά -10,0%),το
Βέλγιο (κατά 950 απασχολούμενους ή κατά -5,1%), η
Εσθονία (κατά 890 απασχολούμενους ή κατά -35,7%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 850 απασχολούμενους ή
κατά -7,3%), η Τσεχία (κατά 770 απασχολούμενους ή
κατά -12,4%), και ελαφρότερα η Ιρλανδία (κατά 450 απασχολούμενους ή κατά -16,4%), η Ισπανία (κατά 440
απασχολούμενους ή κατά -1,7%), η Δανία (κατά 150 απασχολούμενους ή κατά -7,6%), και οριακά η Ολλανδία
(κατά 90 απασχολούμενους ή κατά -2,9%), η Μάλτα
(κατά 80 απασχολούμενους ή κατά -24,2%), και το Λουξεμβούργο (κατά 10 απασχολούμενους ή κατά -7,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται
στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Σλοβενία (κατά 2.000 απασχολούμενους ή κατά 7,1%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 680 απασχολούμενους ή 32,7%), η Κύπρος (κατά 580 απασχολούμενους ή κατά 22,3%), και οριακά η Φινλανδία (κατά 80 απασχολούμενους ή κατά 4,8%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των μελών της οικογένειας του
κατόχου που απασχολούνται (members of sole holders'
family, excluding the holder, directly employed by the
farm) στις μεικτές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία
αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) στην
Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.223: Συνολικό πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του ως
προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην
ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις ως προς
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το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περι-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 11 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση των μελών της οικογένειας του κατόχου που
απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Θεσσαλίας (κατά 1.950 απασχολούμενους ή κατά 46,2%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 762 απασχολούμενους ή κατά -30,2%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 649 απασχολούμενους ή κατά -35,1%), Πελοποννήσου (κατά
597 απασχολούμενους ή κατά -16,6%), Βορείου Αιγαίου (κατά 400 απασχολούμενους ή κατά -18,7%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 398 απασχολούμενους ή κατά
-22,1%), Ιονίων νήσων (κατά 366 απασχολούμενους ή
κατά -27,0%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά
343 απασχολούμενους ή κατά -122%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 223 απασχολούμενους ή κατά -7,8%), Ηπείρου (κατά 210 απασχολούμενους ή κατά -9,5%), και
Αττικής (κατά 152 απασχολούμενους ή κατά -31,7%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 2 από τις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση των μελών της οικογένειας του κατόχου που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη
να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Κρήτης
(κατά 1.311 απασχολούμενους ή κατά 31,5%), και ελαφρότερα η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 349
απασχολούμενους ή κατά 5,2%).
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

φέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (48,3% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 6,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (45,9%
των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις
υπερέχουσα κατά 4,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (45,3% των απασχολουμένων
στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 3,9
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Μακεδονίας (44,0% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 2,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (41,5%
των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις
υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (41,1% των
απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (40,6% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ιονίων νήσων (40,6% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (40,3%
των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις
υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (37,8% των
απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 3,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (36,9% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 4,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Αττικής (34,7% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 6,7 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Νοτίου Αιγαίου
(29,2% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 12,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

7.3.1.21 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει
στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις (non-family farm labour force, directly
employed by the farm on a regular basis), και η ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.
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Γράφημα 7.224: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το
οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 είναι
2.157.900 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 10,5%

του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (20.471.850 απασχολούμενοι) στα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
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Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται
σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην
Ελλάδα (33.760 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
2,8% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (1.198.320 απασχολούμενοι) στη χώρα, υπολειπόμενη κατά 7,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 26η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 45,8% είναι: η Τσεχία
(62,8%), η Σλοβακία (49,1%), η Γαλλία (47,0%), η Δανία (35,2%), και η Εσθονία (35,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,8%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (1,3%), η Σλοβενία (1,5%), η Ελλάδα (2,8%), η Πολωνία (4,0%), και η Μάλτα (4,5%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (16,3 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση
κατά 8,1% (ή κατά 161.775 απασχολούμενους) από
1.996.125 απασχολούμενους το 2013, σε 2.157.900
απασχολούμενους το 2016.
Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του
κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται
σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην
Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 34,6% (ή
κατά 8.680 απασχολούμενους) από 25.080 απασχολούμενους το 2013, σε 33.760 απασχολούμενους το
2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους
του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 12.250 απασχολούμενους ή κατά -2,9%), και κατά
φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν:
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 10.650 απασχολούμενους
ή κατά -9,7%), η Ρουμανία (κατά 9.080 απασχολούμενους ή κατά -10,1%), η Ολλανδία (κατά 5.470 απασχολούμενους ή κατά -9,1%), η Αυστρία (κατά 2.500 απασχολούμενους ή κατά -8,6%), η Σλοβακία (κατά 2.030
απασχολούμενους ή κατά -5,0%), η Τσεχία (κατά 860
απασχολούμενους ή κατά -1,0%), και ελαφρότερα η
Μάλτα (κατά 465 απασχολούμενους ή κατά -40,3%), η
Δανία (κατά 150 απασχολούμενους ή κατά -0,6%), και
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οριακά η Λιθουανία (κατά 20 απασχολούμενους ή κατά -0,1%),
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην
οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 85.350 απασχολούμενους ή κατά 58,3%), και
κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 47.250 απασχολούμενους ή
κατά 62,8%), η Ουγγαρία (κατά 19.200 απασχολούμενους ή κατά 20,8%), η Πορτογαλία (κατά 16.380 απασχολούμενους ή κατά 27,4%), η Ελλάδα (κατά 8.680
απασχολούμενους ή κατά 34,6%), η Βουλγαρία (κατά
6.380 απασχολούμενους ή κατά 11,0%), η Ισπανία (κατά
5.700 απασχολούμενους ή κατά 1,6%), η Κροατία (κατά
4.410 απασχολούμενους ή κατά 32,8%), το Βέλγιο (κατά
4.230 απασχολούμενους ή κατά 27,2%), η Γερμανία
(κατά 2.000 απασχολούμενους ή κατά 1,0%), η Φινλανδία (κατά 1.710 απασχολούμενους ή κατά 9,0%), η Ιρλανδία (κατά 1.290 απασχολούμενους ή κατά 7,5%), η
Λετονία (κατά 1.090 απασχολούμενους ή κατά 5,4%), η
Εσθονία (κατά 820 απασχολούμενους ή κατά 6,5%), και
ελαφρότερα η Σλοβενία (κατά 310 απασχολούμενους ή
κατά 12,1%), η Κύπρος (κατά 250 απασχολούμενους ή
κατά 5,8%), η Σουηδία (κατά 170 απασχολούμενους ή
κατά 0,8%), και οριακά το Λουξεμβούργο (κατά 30 απασχολούμενους ή κατά 2,6%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που
δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (non-family farm labour
force, directly employed by the farm on a regular basis)
και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.
Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην
οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας,
καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (5,1% των
απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του
δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (4,6% των απασχολουμένων στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 1,8 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας
(3,2% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλ-
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μής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (2,2% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Πελοποννήσου (2,1% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Βορείου Αιγαίου (1,9% των απασχολουμένων στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 0,9
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου
Αιγαίου (1,4% των απασχολουμένων στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ιονίων νήσων
(0,6% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

λεύσεις υπερέχουσα κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (3,0% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (2,8%
των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς
Ελλάδας (2,7% των απασχολουμένων στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(2,6% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας
(2,5% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τι-

Γράφημα 7.225: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 2 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει
στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 1.601 απασχολούμενους ή κατά -44,8%), και ελαφρότερα ακολουθεί η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (κατά 110 απασχολούμενους ή κατά -11,1%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο σε 11 από τις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια
του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις,
με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 2.668 απασχολούμενους ή κατά 52,7%), και κατά φθίνουσα σειρά
ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά
1.906 απασχολούμενους ή κατά 157,0%), Κρήτης (κατά
1.564 απασχολούμενους ή κατά 55,7%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 1.512 απασχολούμενους ή κατά 78,8%), Πελοποννήσου (κατά 1.076 απασχολούμενους ή κατά
49,0%), και ελαφρότερα Θεσσαλίας (κατά 660 απασχολούμενους ή κατά 26,2%), Ανατολικής Μακεδονίας &

Θράκης (κατά 457 απασχολούμενους ή κατά 21,0%),
Νοτίου Αιγαίου (κατά 235 απασχολούμενους ή κατά
88,7%), Ηπείρου (κατά 203 απασχολούμενους ή κατά
24,0%), και οριακά Δυτικής Μακεδονίας (κατά 74 απασχολούμενους ή κατά 57%), και Ιονίων νήσων (κατά 36
απασχολούμενους ή κατά 16,1%).
7.3.1.21.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του
κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται
σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (nonfamily farm labour force, directly employed by the farm
on a regular basis) ως προς το φύλο των μελών, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016, το ποσοστό των ανδρών (73,8%) επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (26,2%) κατά 47,6 ποσ. μονάδες.
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Γράφημα 7.226: Ποσοστιαία κατανομή επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το φύλο των μελών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου
δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται
σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά έως και ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ιρλανδία (κατά 78,8 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 77,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 69,0 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 68,6
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 62,4 ποσ. μονάδες),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 61,2 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 56,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 55,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 55,0 ποσ.
μονάδες), η Δανία (κατά 54,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 51,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
49,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 47,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 47,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία

(κατά 45,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 44,6 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 42,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 41,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
40,6 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 39,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 39,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 33,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 32,4
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 31,2 ποσ. μονάδες),
η Γερμανία (κατά 29,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
27,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 26,4 ποσ. μονάδες), και η Λετονία (κατά 26,4 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης των φύλων
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ποσοστιαία
κατανομή επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του
κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται
σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (nonfamily farm labour force, directly employed by the
farm on a regular basis) ως προς το φύλο των μελών,
στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας,
το 2016.

Γράφημα 7.227: Ποσοστιαία κατανομή επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το φύλο των μελών στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το
2016
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Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το ποσοστό των ανδρών (88,6%) επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα, υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (11,4%) κατά 77,2 ποσ. μονάδες. Την ίδια χρονιά, και στις 13 διοικητικές περιφέρειες
της χώρας το ποσοστό των ανδρών επί του συνολικού
πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει
στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλι-
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ση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Ιονίων νήσων (κατά
92,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (κατά 87,8 ποσ. μονάδες), Αττικής (κατά 86,1 ποσ. μονάδες), Βορείου Αιγαίου
(κατά 84,5 ποσ. μονάδες), Δυτικής Μακεδονίας (κατά
81,4 ποσ. μονάδες), Νοτίου Αιγαίου (κατά 80,4 ποσ. μονάδες), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 79,2
ποσ. μονάδες), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 78,8 ποσ.
μονάδες), Ηπείρου (κατά 77,6 ποσ. μονάδες), Δυτικής
Ελλάδας (κατά 73,7 ποσ. μονάδες), Κρήτης (κατά 73,1
ποσ. μονάδες), Πελοποννήσου (κατά 68,7 ποσ. μονάδες),
και Στερεάς Ελλάδας (κατά 68,5 ποσ. μονάδες).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

7.3.1.21.2 ΑΜΙΓΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

basis), στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η
ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος
(persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς
γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2016.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει
στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση (non-family farm
labour force, directly employed by the farm on a regular
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Γράφημα 7.228: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το
οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ28 είναι 1.285.040 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί
στο 11,6% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις (11.080.000
απασχολούμενοι) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται
σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (21.090 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 2,1% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού
που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις (992.790
απασχολούμενοι) στη χώρα, τιμή υπολειπόμενη κατά
9,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 47,7% είναι: η Ουγγαρία (53,5%),
η Εσθονία (50,1%), η Λιθουανία (49,8%), η Ιταλία
(42,7%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (42,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,7%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (2,1%),η Ιρλανδία (2,5%), η Σουηδία
(2,6%), η Λετονία (2,8%), και η Τσεχία (3,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (17,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει

στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 9,0% (ή κατά 110.675 απασχολούμενους) από
1.174.365 απασχολούμενους το 2013, σε 1.285.040 απασχολούμενους το 2016. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 30,6% (ή κατά 4.940 απασχολούμενους) από 16.150 απασχολούμενους το 2013,
σε 21.090 απασχολούμενους το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις,
με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Λιθουανία
(κατά 6.860 απασχολούμενους ή κατά -3,0%), και κατά
φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Λετονία (κατά 5.410 απασχολούμενους ή κατά
-8,1%), η Εσθονία (κατά 4.640 απασχολούμενους ή κατά -10,4%),το Λουξεμβούργο (κατά 2.380 απασχολούμενους ή κατά -11,6%), η Ισπανία (κατά 1.750 απασχολούμενους ή κατά -3,3%), η Κροατία (κατά 830 απασχολούμενους ή κατά -8,6%), και ελαφρότερα η Τσεχία (κατά 605 απασχολούμενους ή κατά -59,6%), και η Γερμανία (κατά 100 απασχολούμενους ή κατά -4,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 20 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού που
δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στο Βέλγιο (κατά 79.700 απασχολούμενους ή κατά 74,9%), και κατά φθίνουσα σειρά της
απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά
12.550 απασχολούμενους ή κατά 26,2%), η Μάλτα (κα-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

τά 11.590 απασχολούμενους ή κατά 29,4%), η Ελλάδα
(κατά 4.940 απασχολούμενους ή κατά 30,6%), η Πολωνία (κατά 4.420 απασχολούμενους ή κατά 10,2%), η Κύπρος (κατά 4.390 απασχολούμενους ή κατά 51,3%), η
Ιταλία (κατά 2.520 απασχολούμενους ή κατά 26,3%), η
Ιρλανδία (κατά 1.970 απασχολούμενους ή κατά 4,5%), η
Σλοβενία (κατά 1.970 απασχολούμενους ή κατά 18,5%),
η Πορτογαλία (κατά 1.950 απασχολούμενους ή κατά
59,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1.450 απασχολούμενους ή κατά 10,9%), η Βουλγαρία (κατά 1.300 απασχολούμενους ή κατά 1,8%), η Δανία (κατά 1.170 απασχολούμενους ή κατά 13,2%), η Ουγγαρία (κατά 1.120
απασχολούμενους ή κατά 4,8%), η Γαλλία (κατά 1.110
απασχολούμενους ή κατά 0,4%), και ελαφρότερα η
Ρουμανία (κατά 490 απασχολούμενους ή κατά 3,2%), η
Σουηδία (κατά 270 απασχολούμενους ή κατά 16,5%), η

Σλοβακία (κατά 190 απασχολούμενους ή κατά 2,4%), η
Αυστρία (κατά 110 απασχολούμενους ή κατά 25,0%),
και οριακά η Φινλανδία (κατά 40 απασχολούμενους ή
κατά 1,5%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που
δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
(non-family farm labour force, directly employed by the
farm on a regular basis) στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το
συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.229: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και
2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην
οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό πλήθος
του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες
της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής
(4,9% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές
εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 2,8 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (3,2% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Ελλάδας (2,4% των απασχολουμένων
στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα
κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (2,3% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα οριακά
κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κρήτης (2,0% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη οριακά κατά
0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (1,9% των απασχολουμένων στις αμιγώς
γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη οριακά κατά
0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυ-
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τικής Μακεδονίας (1,7% των απασχολουμένων στις
αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά
0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (1,6% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Θεσσαλίας (1,5% των απασχολουμένων
στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη
κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Βορείου Αιγαίου(1,5% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 0,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου
(1,1% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές
εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,0 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (0,8%
των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ιονίων νήσων (0,5% των
απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 5 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει
στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά
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λοποννήσου (κατά 844 απασχολούμενους ή κατά
45,0%), και ελαφρότερα Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 120 απασχολούμενους ή κατά 10,9%),
Ηπείρου (κατά 118 απασχολούμενους ή κατά 55,7%),
και οριακά Ιονίων νήσων (κατά 39 απασχολούμενους ή
κατά 24,2%).

Κεφάλαιο 7ο
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1.206 απασχολούμενους ή κατά -40,5%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (κατά 136 απασχολούμενους ή κατά -20,4%),
και οριακά Βορείου Αιγαίου (κατά 25 απασχολούμενους
ή κατά -4,3%), Θεσσαλίας (κατά 21 απασχολούμενους ή
κατά -1,7%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 2 απασχολούμενους
ή κατά -0,9%).
Την ίδια περίοδο, σε 6 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του ανθρώπινου
δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται
σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (κατά 1.503 απασχολούμενους ή κατά 193,4%), και κατά φθίνουσα σειρά
ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας
(κατά 1.463 απασχολούμενους ή κατά 45,3%), Δυτικής
Ελλάδας (κατά 1.260 απασχολούμενους ή κατά 108,6%),
Κρήτης (κατά 983 απασχολούμενους ή κατά 50,0%), Πε-

7.3.1.21.3 ΑΜΙΓΩΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει
στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση (non-family farm
labour force, directly employed by the farm on a regular
basis), στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και
η ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος
(persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2016.
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Γράφημα 7.230: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το
οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην
ΕΕ-28 είναι 633.280 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί
στο 11,5% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (5.489.810
απασχολούμενοι) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος του
ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (10.630 απασχολούμενοι)
αντιστοιχεί στο 8,8% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
(121.130 απασχολούμενοι) στη χώρα, τιμή υπολειπόμενη
κατά 2,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 49,7% είναι: η Τσεχία (55,2%), η
Σλοβακία (54,1%), η Εσθονία (51,6%), η Δανία (52,1%),

και η Γαλλία (42,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,8%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία
(0,6%), η Σλοβενία (0,9%), η Αυστρία (3,8%), η Ιρλανδία
(6,6%), και η Κροατία (7,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (13,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει
στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 9,9% (ή κατά 57.130 απασχολούμενους) από
576.150 απασχολούμενους το 2013, σε 633.280 απασχολούμενους το 2016. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην
οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 40,4% (ή κατά 3.060
απασχολούμενους) από 7.570 απασχολούμενους το
2013, σε 10.630 απασχολούμενους το 2016.
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265,4%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 5.610 απασχολούμενους ή κατά 8,9%), η Πορτογαλία (κατά 4.690
απασχολούμενους ή κατά 30,0%), η Ουγγαρία (κατά
3.450 απασχολούμενους ή κατά 14,8%), η Γερμανία
(κατά 3.160 απασχολούμενους ή κατά 4,8%), η Ελλάδα
(κατά 3.060 απασχολούμενους ή κατά 40,4%), η Ιταλία
(κατά 2.200 απασχολούμενους ή κατά 6,8%), η Βουλγαρία (κατά 1.500 απασχολούμενους ή κατά 13,2%), η
Ιρλανδία (κατά 1.430 απασχολούμενους ή κατά 10,1%), το
Βέλγιο (κατά 1.300 απασχολούμενους ή κατά 26,5%), η
Δανία (κατά 850 απασχολούμενους ή κατά 5,9%), και ελαφρότερα η Λιθουανία (κατά 580 απασχολούμενους
ή κατά 5,6%), η Κροατία (κατά 350 απασχολούμενους ή
κατά 9,7%), η Μάλτα (κατά 100 απασχολούμενους ή
κατά 76,9%), και οριακά η Κύπρος (κατά 90 απασχολούμενους ή κατά 5,6%).

Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει
στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 6.880 απασχολούμενους ή κατά -14,5%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ρουμανία
(κατά 1.570 απασχολούμενους ή κατά -11,6%), η Γαλλία
(κατά 1.470 απασχολούμενους ή κατά -1,1%), η Εσθονία (κατά 860 απασχολούμενους ή κατά -11,3%), η Ολλανδία (κατά 840 απασχολούμενους ή κατά -6,1%),
και ελαφρότερα η Σλοβακία (κατά 470 απασχολούμενους ή κατά -3,6%), η Σουηδία (κατά 290 απασχολούμενους ή -2,3%), η Αυστρία (κατά 200 απασχολούμενους ή κατά -2,7%), η Φινλανδία (κατά 190 απασχολούμενους ή κατά -2,5%), η Λετονία (κατά 170 απασχολούμενους ή κατά -2,2%), η Τσεχία (κατά 130 απασχολούμενους ή κατά 3,5%), και οριακά το Λουξεμβούργο (κατά 50 απασχολούμενους ή κατά -8,2%), και η Σλοβενία
(κατά 30 απασχολούμενους ή κατά -4,4%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που
δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
(non-family farm labour force, directly employed by
the farm on a regular basis) στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία τους
ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) στην Ελλάδα, τα έτη
2016 και 2013.

Την ίδια περίοδο, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους του
ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην Πολωνία (κατά 41.910 απασχολούμενους ή κατά

Γράφημα 7.231: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού
που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη
2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος
του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό πλήθος του
ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (18,7% των απασχολουμένων στις αμιγώς
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 9,9
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι
περιφέρειες: Αττικής (13,9% των απασχολουμένων στις
αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κα-

236

τά 5,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Θεσσαλίας (10,8% των απασχολουμένων στις αμιγώς
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 2,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Μακεδονίας (10,4% των απασχολουμένων στις αμιγώς
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 1,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (10,3% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κρήτης (8,8% των απασχολουμένων στις αμιγώς
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τιμή ταυτόσημη κατά
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (7,8%
των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,0 ποσ. μονάδες της
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ρη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 1.148 απασχολούμενους ή
κατά 73,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι
περιφέρειες: Θεσσαλίας (κατά 588 απασχολούμενους
ή κατά 48,9%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 340 απασχολούμενους ή κατά 89,5%), Κρήτης (κατά 312 απασχολούμενους ή κατά 46,7%), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 295 απασχολούμενους ή κατά 30,9%),
Δυτικής Ελλάδας (κατά 215 απασχολούμενους ή κατά
36,8%), Πελοποννήσου (κατά 184 απασχολούμενους ή
κατά 85,2%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 179 απασχολούμενους ή κατά 436,6%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά
145 απασχολούμενους ή κατά 25,2%), και Ηπείρου
(κατά 95 απασχολούμενους ή κατά 16,5%).
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τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (7,1% των
απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,7 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (4,9% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 3,9 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (4,8% των απασχολουμένων
στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 4,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Ελλάδας (4,0% των απασχολουμένων
στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 4,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (3,8% των απασχολουμένων στις
αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη
κατά 5,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και Ιονίων νήσων (2,6% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά
6,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

7.3.1.21.4 ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει
στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση (non-family farm
labour force, directly employed by the farm on a regular
basis), στις μεικτές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία
αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του
ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 3 από
τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια
Αττικής (κατά 323 απασχολούμενους ή κατά -65,5%),
και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου (κατά 117 απασχολούμενους ή
κατά -43,8%), και οριακά Ιονίων νήσων (κατά 1 απασχολούμενο ή κατά -2,4%).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 10 από
τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότε-

Το 2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το
οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 είναι
230.440 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 6,2% του
συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις (3.733.950 απασχολούμενοι) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
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Γράφημα 7.232: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται
σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (2.040 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 2,6%
του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις
μεικτές εκμεταλλεύσεις (77.920 απασχολούμενοι) στη

χώρα, τιμή υπολειπόμενη κατά 3,6 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας
την 25η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 50,6% είναι: η Τσεχία
(78,7%), η Σλοβενία (55,9%), η Γαλλία (49,1%), η Γερ-
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μανία (37,8%), και η Εσθονία (31,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,4%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,2%), η Σλοβενία (0,7%), η
Κροατία (0,8%), η Ελλάδα (2,6%), και η Πολωνία
(2,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (36,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει
στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή μείωση
κατά 2,7% (ή κατά 6.420 απασχολούμενους) από
236.860 απασχολούμενους το 2013, σε 230.440 απασχολούμενους το 2016. Την ίδια περίοδο, το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει
στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 51,1% (ή κατά 690 απασχολούμενους) από 1.350 απασχολούμενους το 2013, σε 2.040
απασχολούμενους το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην
οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη
Γαλλία (κατά 4.320 απασχολούμενους ή κατά -9,3%),
και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 3.010 απασχολούμενους ή
κατά -21,0%), η Γερμανία (κατά 2.660 απασχολούμενους
ή κατά -7,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2.560 απασχολούμενους ή κατά -27,1%), η Τσεχία (κατά 1.920
απασχολούμενους ή κατά -5,1%), η Λιθουανία (κατά
1.170 απασχολούμενους ή κατά -14,1%), η Ρουμανία
(κατά 960 απασχολούμενους ή κατά -18,7%), και ελαφρότερα η Ισπανία (κατά 560 απασχολούμενους ή κατά
-4,9%), η Κροατία (κατά 380 απασχολούμενους ή κα-

τά -29,5%), η Δανία (κατά 200 απασχολούμενους ή κατά
-11,2%), και οριακά η Εσθονία (κατά 90 απασχολούμενους ή κατά -6,3%), η Φινλανδία (κατά 70 απασχολούμενους ή κατά -9,2%), η Ιρλανδία (κατά 40 απασχολούμενους ή κατά -7,5%), και το Λουξεμβούργο (κατά 30 απασχολούμενους ή κατά -30,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους του
ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Πολωνία
(κατά 3.450 απασχολούμενους ή κατά 22,8%), και κατά
φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η
Ιταλία (κατά 3.010 απασχολούμενους ή κατά 41,1%), η
Ουγγαρία (κατά 2.700 απασχολούμενους ή κατά 13,0%),
και ελαφρότερα η Ελλάδα (κατά 690 απασχολούμενους ή
κατά 51,1%), η Λετονία (κατά 400 απασχολούμενους ή
κατά 11,9%), το Βέλγιο (κατά 380 απασχολούμενους ή
κατά 35,8%), η Βουλγαρία (κατά 270 απασχολούμενους
ή κατά 8,8%), η Σουηδία (κατά 200 απασχολούμενους ή
13,5%), η Κύπρος (κατά 120 απασχολούμενους ή κατά
200,0%), η Αυστρία (κατά 100 απασχολούμενους ή κατά
8,7%), και οριακά η Σλοβενία (κατά 70 απασχολούμενους ή κατά 28,0%), η Πορτογαλία (κατά 60 απασχολούμενους ή κατά 1,4%), η Ολλανδία (κατά 60 απασχολούμενους ή κατά 6,7%), και η Μάλτα (κατά 40 απασχολούμενους ή κατά 400,0%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που
δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
(non-family farm labour force, directly employed by
the farm on a regular basis) στις μεικτές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.233: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος
του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα
και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλ-
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λεύσεις ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

σχολούμενους ή κατά 100,0%), Δυτικής Μακεδονίας
(κατά 64 απασχολούμενους ή κατά 114,3%), Στερεάς
Ελλάδας (κατά 64 απασχολούμενους ή κατά 114,3%),
Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 61 απασχολούμενους ή
κατά 23,6%), Πελοποννήσου (κατά 60 απασχολούμενους ή κατά 66,7%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 59 απασχολούμενους ή κατά 536,4%), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 36 απασχολούμενους ή κατά 29,0%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 31 απασχολούμενους ή κατά
17,3%), και Βορείου Αιγαίου (κατά 24 απασχολούμενους ή κατά 16,4%).
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περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (6,9% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 4,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν
οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (3,8% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα
κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κρήτης (3,6% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 1,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (3,6% των
απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 1,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Θεσσαλίας (3,3% των απασχολουμένων στις
μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (3,2%
των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (3,1%
των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Πελοποννήσου (2,3% των απασχολουμένων
στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 0,3
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς
Ελλάδας (1,9% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (1,7% των
απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Ελλάδας (1,2% των απασχολουμένων
στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου
(1,0% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και Ιονίων νήσων (40,6% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 3 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει
στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε
άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 49 απασχολούμενους ή κατά -62,0%). και οριακά και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (κατά 18 απασχολούμενους ή κατά -26,5%), και Ιονίων
νήσων (κατά 3 απασχολούμενους ή κατά -13,0%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 10 από τις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού που δεν ανήκει στην οικογένεια του κατόχου το οποίο προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Κρήτης (κατά 271 απασχολούμενους
ή κατά 160,4%), και οριακά και κατά φθίνουσα σειρά
ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (κατά 90 απα-

7.3.1.22 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Ως διαχειριστής της γεωργικής εκμετάλλευσης (manager
of the agricultural holding), νοείται το φυσικό πρόσωπο
το οποίο είναι υπεύθυνο για τις συνήθεις οικονομικές
και παραγωγικές διαδικασίες λειτουργίας της εκμετάλλευσης.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο κάτοχος της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι ταυτόχρονα και ο διαχειριστής της (κάτοχος-διαχειριστής). Ωστόσο, εάν ο κάτοχος δεν είναι ο διαχειριστής, μεταβιβάζει την ευθύνη διαχείρισης της εκμετάλλευσης σε κάποιον άλλο, για παράδειγμα είτε σε μέλος της οικογένειας του (ενδεχομένως στη σύζυγο του), είτε σε πρόσωπο που δεν έχει οικογενειακούς δεσμούς με τον κάτοχο. Στις περιπτώσεις
αυτές, ο διαχειριστής αναλαμβάνει την καθημερινή διαχείριση της εκμετάλλευσης χωρίς να αναλαμβάνει την
οικονομική και νομική ευθύνη για αυτήν, καθώς αυτές
ευθύνη του κατόχου της εκμετάλλευσης.
Σε κάθε περίπτωση, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις μπορούν να έχουν μόνο έναν διαχειριστή, ή και συνδιαχειριστές (co-managers) στην περίπτωση που ο κάτοχος
μοιράζεται τη διοίκηση με τη σύζυγο, ή άλλο μέλος της
οικογένειας του.
Διευκρινίζεται, ότι με βάση τα παραπάνω από τη συγκεκριμένη μεταβλητή του διαχειριστή (farm managers) της
γεωργικής εκμετάλλευσης, εξαιρούνται οι εκμεταλλεύσεις της νομικής μορφής ομάδας φυσικών προσώπων
(group holding). Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι στη μεταβλητή καταγράφεται αδικαιολόγητη μείωση του πλήθους των διαχειριστών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
κατά τα έτη αναφοράς 2013 (10.833.860 διαχειριστές)
και 2016 (3.746.800 διαχειριστές). Ως εκ τούτου, το πλήθος των διαχειριστών προσεγγίστηκε από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με βάση την αναλογία κύριων κατόχων & διαχειριστών του 2013.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (farm managers, excluding
group holding), και η ποσοστιαία αναλογία του ως προς
το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2016.
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Γράφημα 7.234: Συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών που
απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην
ΕΕ-28 είναι 10.453.820 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 51,1% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού
που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (20.471.850 απασχολούμενοι) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών
που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην Ελλάδα (682.420 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί
στο 56,9% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (1.198.320 απασχολούμενοι) στη χώρα, υπερέχοντας κατά 5,9 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας
την 3η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 57,6% είναι: η Μάλτα (59,9%), η
Λιθουανία (58,9%), η Ελλάδα (56,9%), η Ρουμανία
(56,5%), και η Ιταλία (55,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 32,3%, και συγκεκριμένα: η
Τσεχία (20,2%), η Ολλανδία (31,9%), η Σλοβακία
(32,1%), η Σλοβενία (36,8%), και η Εσθονία (40,4%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή
μείωση κατά -3,5% (ή κατά 380.040 διαχειριστές) από
10.833.860 διαχειριστές το 2013, σε 10.453.820 διαχειριστές το 2016. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος
των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση
κατά -3,8% (ή κατά 27.100 διαχειριστές) από 709.520
διαχειριστές το 2013, σε 682.420 διαχειριστές το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 203.530 διαχειριστές ή
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κατά -5,6%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης
μεταβολής ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 59.620 διαχειριστές ή κατά -12,2%), η Βουλγαρία (κατά 56.370
διαχειριστές ή κατά -22,2%), η Ελλάδα (κατά 27.100
διαχειριστές ή κατά -3,8%), η Πολωνία (κατά 23.360
διαχειριστές ή κατά -1,6%), η Κροατία (κατά 22.030
διαχειριστές ή κατά -14,0%), η Λιθουανία (κατά
21.210 διαχειριστές ή κατά -12,3%), η Γαλλία (κατά
19.330 διαχειριστές ή κατά -4,1%), η Ισπανία (κατά
12.690 διαχειριστές ή κατά -1,3%), η Ολλανδία (κατά
12.360 διαχειριστές ή κατά -18,3%), η Λετονία (κατά
11.460 διαχειριστές ή κατά -14,0%), η Γερμανία (κατά
9.480 διαχειριστές ή κατά -3,3%), η Πορτογαλία (κατά
8.410 διαχειριστές ή κατά -3,2%), η Αυστρία (κατά
8.100 διαχειριστές ή κατά -5,8%), η Φινλανδία (κατά
4.650 διαχειριστές ή κατά -8,5%), η Σουηδία (κατά
4.580 διαχειριστές ή κατά -6,8%), η Εσθονία (κατά
3.690 διαχειριστές ή κατά -19,2%), η Δανία (κατά
3.540 διαχειριστές ή κατά -9,2%), η Ιρλανδία (κατά
2.200 διαχειριστές ή κατά -1,6%), το Βέλγιο (κατά
1.990 διαχειριστές ή κατά -5,3%), και ελαφρότερα η
Σλοβενία (κατά 330 διαχειριστές ή κατά -0,5%), η Κύπρος (κατά 260 διαχειριστές ή κατά -0,7%), η Μάλτα
(κατά 130 διαχειριστές ή κατά -1,4%), και το Λουξεμβούργο (κατά 100 διαχειριστές ή κατά -4,8%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην
Ιταλία (κατά 133.210 διαχειριστές ή κατά 13,2%), και
κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 1.810 διαχειριστές ή κατά
7,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1.380 διαχειριστές ή
κατά 0,8%), και οριακά η Τσεχία (κατά 80 διαχειριστές ή
κατά 0,8%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (farm managers, excluding group holding) και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται
σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις
13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) στην Ελλάδα, τα
έτη 2016 και 2013.
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Γράφημα 7.235: Συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό
πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013

Ηπείρου

2016 (%)

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος
των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ηπείρου (79,3% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 22,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (75,0% των απασχολουμένων στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 18,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(73,0% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 16,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (61,6% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα
κατά 4,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (60,4% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 3,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (56,8% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (54,8%
των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (54,1% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη
κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (50,6% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 6,3 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (47,6% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 9,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (45,0% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη
κατά 11,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ιονίων νήσων (36,5% των απασχολουμένων στις γεωρ-

γικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 20,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής
(23,9% των απασχολουμένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 33,0 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 8 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά
17.106 διαχειριστές ή κατά -65,0%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (κατά 14.825
διαχειριστές ή κατά -16,4%), Πελοποννήσου (κατά
14.569 διαχειριστές ή κατά -15,8%), Στερεάς Ελλάδας
(κατά 12.717 διαχειριστές ή κατά -18,7%), Ιονίων νήσων (κατά 12.394 διαχειριστές ή κατά -43,9%), Βορείου
Αιγαίου (κατά 4.441 διαχειριστές ή κατά -15,0%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 1.588 διαχειριστές ή κατά -7,5%), και
Δυτικής Ελλάδας (κατά 999 διαχειριστές ή κατά -1,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 21.407 διαχειριστές ή κατά 21,3%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 18.936 διαχειριστές ή κατά 36,4%), Ηπείρου (κατά 8.123 διαχειριστές ή κατά 26,6%), Θεσσαλίας
(κατά 2.866 διαχειριστές ή κατά 4,6%), και ελαφρότερα
Δυτικής Μακεδονίας (κατά 207 διαχειριστές ή κατά
0,9%).
7.3.1.22.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή επί του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (farm managers, excluding group holding) ως προς
το φύλο των κατόχων, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2016.
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Γράφημα 7.236: Ποσοστιαία κατανομή επί του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το φύλο
των διαχειριστών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
94,7 92,4 92,2 90,4 89,0 88,4 87,8 85,5 84,9 84,6 84,3 82,2 81,1 80,0
78,4 77,2 75,1 73,6 72,8 72,2 71,6 70,5 69,5 69,1 68,8
66,7 66,5

26,4 27,2 27,8 28,4 29,5 30,5 30,9 31,2 33,3 33,5
15,7 17,8 18,9 20,0 21,6 22,8 24,9
5,3 7,6 7,8 9,6 11,0 11,6 12,2 14,5 15,1 15,4

άνδρες

55,2 55,1

44,8 44,9

γυναίκες

Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το ποσοστό των ανδρών (71,6%) επί του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, υπερέχει σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (28,4%)
κατά 43,2 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών επί του συνολικού πλήθους των διαχειριστών
που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις,
υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 89,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Δανία (κατά 84,8 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 84,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
80,8 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 78,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 76,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 75,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 71,0 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 69,8 ποσ. μονάδες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 69,2 ποσ. μονάδες), το Λου-

ξεμβούργο (κατά 68,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά
64,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 62,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 60,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 56,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 54,4 ποσ.
μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 50,2 ποσ. μονάδες), η
Κροατία (κατά 47,2 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά
45,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 44,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 41,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 39,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
38,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 37,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 33,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 33,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Λιθουανία (κατά 10,4 ποσ. μονάδες), και η Λετονία (κατά
10,2 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη απόκλιση των φύλων τη συγκεκριμένη χρονιά).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ποσοστιαία
κατανομή επί του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (farm managers, excluding group holding) ως
προς το φύλο των κατόχων, στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, το 2016.

Γράφημα 7.237: Ποσοστιαία κατανομή επί του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται η στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το φύλο
των κατόχων στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2016
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Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το ποσοστό των ανδρών (72,8%) επί του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα, υπερέχει
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (27,2%) κατά 45,6
ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας το ποσοστό των ανδρών επί του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά
έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στη διοικητική περιφέ-
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ρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 55,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (κατά 51,4 ποσ. μονάδες), Κεντρικής Μακεδονίας
(κατά 50,6 ποσ. μονάδες), Κρήτης (κατά 50,0 ποσ. μονάδες), Πελοποννήσου (κατά 48,2ποσ. μονάδες), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 45,6 ποσ. μονάδες),
Ιονίων νήσων (κατά 44,8 ποσ. μονάδες), Νοτίου Αιγαίου
(κατά 43,0 ποσ. μονάδες), Αττικής (κατά 40,8 ποσ. μονάδες), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 37,2 ποσ. μονάδες),
Στερεάς Ελλάδας (κατά 32,8 ποσ. μονάδες), Βορείου Αιγαίου (κατά 29,4 ποσ. μονάδες) και ελαφρότερα Ηπείρου (κατά 20,8 ποσ. μονάδες).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

7.3.1.22.2 ΑΜΙΓΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 7ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται (farm
managers, excluding group holding), στις αμιγώς γε-

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ωργικές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία
του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές
εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.238: Συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών που
απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 είναι 5.978.700 απασχολούμενοι, που
αντιστοιχεί στο 54,0% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις
(11.080.000 απασχολούμενοι) στα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών
που απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (570.250 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 57,4% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις
(992.790 απασχολούμενοι) στη χώρα, υπερέχοντας
κατά 4,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 6η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 60,6% είναι: η Ρουμανία
(64,6%), η Λιθουανία (61,0%), η Μάλτα (60,7%), η Δανία (58,9%), και η Ιταλία (57,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 33,8%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (25,4%), η Ολλανδία (25,7%), η Σλοβακία (38,6%), το Λουξεμβούργο (39,2%), και η Σλοβενία
(40,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις
αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,6% (ή κατά 152.980 διαχειριστές) από 5.825.720 διαχειριστές το 2013, σε
5.978.700 διαχειριστές το 2016. Την ίδια περίοδο, το
συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,8% (ή κατά

16.460 διαχειριστές) από 586.710 διαχειριστές το
2013, σε 570.250 διαχειριστές το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στην Κροατία (κατά 18.150 διαχειριστές
ή κατά -21,7%), κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 16.460 διαχειριστές ή κατά -2,8%), η Βουλγαρία (κατά 16.230 διαχειριστές ή κατά -16,2%), η Λιθουανία (κατά 14.050 διαχειριστές ή κατά -17,0%), η Ουγγαρία (κατά 13.870 διαχειριστές ή κατά -6,3%), η Γαλλία (κατά 11.500 διαχειριστές ή κατά -4,7%), η Λετονία (κατά 6.440 διαχειριστές
ή κατά -16,0%), η Πορτογαλία (κατά 6.010 διαχειριστές
ή κατά -3,7%), η Ολλανδία (κατά 3.070 διαχειριστές ή
κατά -13,0%), η Ισπανία (κατά 3.010 διαχειριστές ή κατά -0,4%), η Κύπρος (κατά 1.740 διαχειριστές ή κατά 5,7%), η Φινλανδία (κατά 1.700 διαχειριστές ή -4,8%), η
Σουηδία (κατά 1.220 διαχειριστές ή κατά -4,1%), η Δανία (κατά 960 διαχειριστές ή κατά -4,6%), και ελαφρότερα η Ιρλανδία (κατά 290 διαχειριστές ή κατά -2,1%),
η Αυστρία (κατά 160 διαχειριστές ή κατά -0,3%), το
Βέλγιο (κατά 120 διαχειριστές ή κατά -0,9%), και οριακά η Τσεχία (κατά 60 διαχειριστές ή κατά -0,5%), και το
Λουξεμβούργο (κατά 10 διαχειριστές ή κατά -1,9%).
Την ίδια περίοδο, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην Ιταλία (κατά 139.520 διαχειριστές ή κατά 16,3%),
και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 80.400 διαχειριστές ή κατά
9,5%), η Ρουμανία (κατά 36.510 διαχειριστές ή κατά
2,6%), η Σλοβακία (κατά 3.640 διαχειριστές ή κατά
37,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2.420 διαχειριστές ή
κατά 4,4%), η Γερμανία (κατά 1.670 διαχειριστές ή κατά
1,5%), η Εσθονία (κατά 1.590 διαχειριστές ή κατά 21,2%),
η Σλοβενία (κατά 1.440 διαχειριστές ή κατά 2,5%), και η
Μάλτα (κατά 1.160 διαχειριστές ή κατά 19,6%).
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται (farm managers, excluding group holding) στις
αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία
αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος του αν-

θρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και
εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) στην
Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

Γράφημα 7.239: Συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην
ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές
περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (86,8% των
απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 29,4 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της
τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (85,5% των απασχολουμένων στις
αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά
28,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Θεσσαλίας (62,8% των απασχολουμένων στις αμιγώς
γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 5,4 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (58,7% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (52,6%
των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 4,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (50,2%
των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 7,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας
(49,2% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές
εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 8,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας
(46,4% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές
εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 11,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (45,3% των
απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 12,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (44,1% των
απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 13,3 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (38,8% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις
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υπολειπόμενη κατά 18,6 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (33,9% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις
υπολειπόμενη κατά 23,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και Αττικής (25,6% των απασχολουμένων στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 31,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 10 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση των διαχειριστών που απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 15.302 διαχειριστές ή κατά -62,2%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά 13.011 διαχειριστές ή κατά -20,6%), Κρήτης (κατά 12.347 διαχειριστές ή κατά -15,9%), Στερεάς
Ελλάδας (κατά 10.828 διαχειριστές ή κατά -19,0%), Ιονίων νήσων (κατά 10.127 διαχειριστές ή κατά -40,2%),
Βορείου Αιγαίου (κατά 7.356 διαχειριστές ή -30,6%),
Νοτίου Αιγαίου (κατά 6.086 διαχειριστές ή -40,0%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 2.501 διαχειριστές ή -13,8%),
Ηπείρου (κατά 2.191 διαχειριστές ή κατά -12,3%),και
Πελοποννήσου (κατά 1.404 διαχειριστές ή κατά -1,7%).
Την ίδια περίοδο, σε 3 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση των διαχειριστών
που απασχολούνται στις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 37.431
διαχειριστές ή κατά 42,4%), και κατά φθίνουσα σειρά
ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 23.498 διαχειριστές ή κατά 55,1%), και
Θεσσαλίας (κατά 3.764 διαχειριστές ή κατά 7,7%).
7.3.1.22.3 ΑΜΙΓΩΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται (farm
managers, excluding group holding), στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.

του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργά-
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Γράφημα 7.240: Συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28
το 2016

Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών που
απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 είναι 2.631.590 απασχολούμενοι,
που αντιστοιχεί στο 47,9% του συνολικού ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (5.489.810 απασχολούμενοι) στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών
που απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (62.600 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 51,7% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε
μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (121.130 απασχολούμενοι) στη χώρα, υπερέχοντας
κατά 3,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 8η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 55,8% είναι: η Μάλτα (58,1%), η
Ισπανία (56,5%), η Λιθουανία (55,5%), η Ουγγαρία
(54,8%), και η Γαλλία (54,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 30,5%, και συγκεκριμένα: η
Τσεχία (24,3%), η Εσθονία (27,7%), η Σλοβακία (29,9%),
η Σλοβενία (34,5%), και η Δανία (35,7%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -8,5% (ή κατά 244.430 διαχειριστές) από 2.876.020 διαχειριστές το 2013, σε 2.631.590
διαχειριστές το 2016. Την ίδια περίοδο, το συνολικό
πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -11,2% (ή κατά 7.880 διαχειριστές) από 70.480 διαχειριστές το 2013, σε 62.600 διαχειριστές το 2016.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη
να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 148.670 διαχειριστές ή κατά -5,4%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 20.540
διαχειριστές ή κατά -12,5%), η Πολωνία (κατά 10.670
διαχειριστές ή κατά -5,4%), η Βουλγαρία (κατά 9.210 διαχειριστές ή κατά -11,9%), η Ολλανδία (κατά 8.830 διαχειριστές ή κατά -21,4%), η Ελλάδα (κατά 7.880 διαχειριστές ή κατά -11,2%), η Γερμανία (κατά 6.380 διαχειριστές ή κατά -4,7%), η Αυστρία (κατά 6.000 διαχειριστές
ή κατά -7,7%), η Ιταλία (κατά 4.670 διαχειριστές ή κατά 4,1%), η Γαλλία (κατά 4.450 διαχειριστές ή κατά -2,5%),
η Φινλανδία (κατά 3.170 διαχειριστές ή κατά -18,4%), η
Σουηδία (κατά 3.160 διαχειριστές ή -9,7%), η Κροατία
(κατά 3.130 διαχειριστές ή κατά -11,6%), η Σλοβενία
(κατά 3.060 διαχειριστές ή κατά -10,5%), η Λιθουανία
(κατά 2.220 διαχειριστές ή κατά -5,7%), το Βέλγιο (κατά
1.590 διαχειριστές ή κατά -8,3%), η Δανία (κατά 1.570
διαχειριστές ή κατά -11,4%), η Ιρλανδία (κατά 1.550
διαχειριστές ή κατά -1,3%), η Εσθονία (κατά 1.370 διαχειριστές ή κατά -31,2%), και ελαφρότερα η Ισπανία
(κατά 610 διαχειριστές ή κατά -0,4%), η Σλοβακία (κατά
590 διαχειριστές ή κατά -7,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 420 διαχειριστές ή κατά -0,4%), και οριακά η
Μάλτα (κατά 90 διαχειριστές ή κατά -5,1%), και το Λουξεμβούργο (κατά 40 διαχειριστές ή κατά -2,9%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Πορτογαλία (κατά 3.010 διαχειριστές ή
κατά 6,4%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Κύπρος (κατά 1.080 διαχειριστές ή κατά 44,1%), η Λετονία (κατά 1.030 διαχειριστές
ή κατά 4,9%), και ελαφρότερα η Τσεχία (κατά 320 διαχειριστές ή κατά 11,2%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται (farm managers, excluding group holding) στις

245

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2)
στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος του
ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα

Γράφημα 7.241: Συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το
συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013

Θεσσαλίας

46,7

47,8

52,8

52,5

50,7

50,5

54,9

55,9

56,6

58,8

59,6
Τιμή ΕΛΛΑΔΑΣ
(2018)

Αττικής

Αν.Μακεδονίας
& Θράκης

Δυτικής
Μακεδονίας

Στερεάς
Ελλάδας

Κρήτης

Πελοποννήσου

2013

2016

Κεντρικής
Μακεδονίας

Ηπείρου

Δυτικής
Ελλάδας

Ιονίων
νήσων

Βορείου
Αιγαίου

2.684

2.980

2.352

2.810

855

1.034

11.080

11.750

7.613

9.171

7.672

7.876

2.957

3.763

5.653

6.723

4.679

5.388

3.492

3.492

5.784

5.960

570

51,7%
753

7.209

8.780

43,4

50,2

Νοτίου
Αιγαίου

2016 (%)

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος
των διαχειριστών που απασχολούνται στις αμιγώς
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις αμιγώς
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (59,6% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά
7,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν
οι περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου (58,8% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
υπερέχουσα κατά 7,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (56,6% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 4,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (55,9% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 4,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ηπείρου (54,9% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά
3,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (52,8% των απασχολουμένων στις
αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη
κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (52,5% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά
0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (50,7% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,0 ποσ.
μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (50,5% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,2 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (50,2% των απασχολουμένων στις αμιγώς
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (47,8% των απασχολουμέ-
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νων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 3,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Αττικής (46,7% των απασχολουμένων στις
αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη
κατά 5,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και Θεσσαλίας (43,4% των απασχολουμένων στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά
8,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 12 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση των διαχειριστών που απασχολούνται στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια
Θεσσαλίας (κατά 1.571 διαχειριστές ή κατά -17,9%), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (κατά 1.558 διαχειριστές ή κατά -17,0%), Κρήτης
(κατά 1.070 διαχειριστές ή κατά -15,9%), Πελοποννήσου (κατά 806 διαχειριστές ή κατά -21,4%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 70,9 διαχειριστές ή κατά -13,2%), Δυτικής
Ελλάδας (κατά 670 διαχειριστές ή κατά -5,7%), Βορείου Αιγαίου (κατά 458 διαχειριστές ή κατά -16,3%), και
ελαφρότερα Νοτίου Αιγαίου (κατά 286 διαχειριστές ή
κατά -9,9%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 204 διαχειριστές ή κατά -2,6%), Αττικής (κατά 183 διαχειριστές ή
κατά -24,3%), Ιονίων νήσων (κατά 179 διαχειριστές ή
κατά -17,3%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 176 διαχειριστές ή κατά -3,0%), ενώ την ίδια περίοδο στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
7.3.1.22.4 ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται (farm
managers, excluding group holding), στις μεικτές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία του ως προς το
συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού
που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη
βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2016.
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ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 7.242: Συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Labour force by sex, type of the farm and size of the farm and NUTS 2 regions [ef_lf_size]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28
είναι 1.713.780 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο
45,9% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που
προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση
στις μεικτές εκμεταλλεύσεις (3.733.950 απασχολούμενοι) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών
που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην
Ελλάδα (43.870 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 51,4%
του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές
εκμεταλλεύσεις (77.920 απασχολούμενοι) στη χώρα,
υπερέχοντας κατά 10,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 52,8% είναι: η Ελλάδα (56,3%), η
Λιθουανία (53,5%), η Γαλλία (51,7%), το Βέλγιο (51,4%),
και η Ισπανία 51,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 27,6%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία
(11,0%), η Σλοβακία (22,5%), η Γερμανία (34,6%), η
Σλοβενία (34,8%), και η Ολλανδία (35,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις
μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -13,3% (ή κατά 263.410 διαχειριστές) από
1.977.190 διαχειριστές το 2013, σε 1.713.780 διαχειριστές το 2016. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των
διαχειριστών που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -5,0% (ή κατά 2.320 διαχειριστές) από 46.190 διαχειριστές το 2013, σε 43.870 διαχειριστές το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγρά-

φεται στην Πολωνία (κατά 86.110 διαχειριστές ή κατά
-24,0%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 81.340 διαχειριστές ή κατά -8,0%), η Βουλγαρία (κατά 30.350 διαχειριστές ή κατά -39,8%), η Ουγγαρία (κατά 19.730 διαχειριστές ή κατά -22,5%), η Λιθουανία (κατά 13.590 διαχειριστές ή κατά -28,3%), η Γαλλία (κατά 6.180 διαχειριστές ή κατά -12,2%), η Γερμανία (κατά 4.490 διαχειριστές ή κατά -12,4%), η Ισπανία (κατά 4.420 διαχειριστές ή κατά -11,4%), η Ιταλία (κατά 3.840 διαχειριστές
ή κατά -12,1%), η Πορτογαλία (κατά 3.780 διαχειριστές ή κατά -7,2%), η Ελλάδα (κατά 2.320 διαχειριστές
ή κατά -5,0%), η Λετονία (κατά 1.920 διαχειριστές ή
κατά -12,9%), η Αυστρία (κατά 1.670 διαχειριστές ή
κατά -15,3%), η Σλοβακία (κατά 1.400 διαχειριστές ή
κατά -23,5%), και ελαφρότερα η Δανία (κατά 700 διαχειριστές ή κατά -16,6%), η Κροατία (κατά 690 διαχειριστές ή κατά -1,5%), η Εσθονία (κατά 640 διαχειριστές ή κατά -29,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 510
διαχειριστές ή κατά -4,7%), η Ιρλανδία (κατά 360 διαχειριστές ή κατά -12,3%), η Ολλανδία (κατά 350 διαχειριστές ή κατά -14,3%), το Βέλγιο (κατά 260 διαχειριστές ή κατά -5,1%), η Τσεχία (κατά 220 διαχειριστές
ή κατά -4,2%), η Μάλτα (κατά 180 διαχειριστές ή κατά
-36,7%), και οριακά η Σουηδία (κατά 50 διαχειριστές ή
-1,9%), το Λουξεμβούργο (κατά 40 διαχειριστές ή κατά
-23,5%), και η Φινλανδία (κατά 30 διαχειριστές ή κατά
-1,7%). Την ίδια περίοδο, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, και συγκεκριμένα στη Σλοβενία
(κατά 1.350 διαχειριστές ή κατά 9,3%), και η Κύπρος
(κατά 410 διαχειριστές ή κατά 17,2%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται (farm managers, excluding group holding) στις
μεικτές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία
τους ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται
σε μόνιμη βάση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις
13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) στην Ελλάδα, τα
έτη 2016 και 2013.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 7.243: Συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική
περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος
των διαχειριστών που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που προσλήφθηκε άμεσα και εργάζεται σε μόνιμη βάση στις μεικτές εκμεταλλεύσεις στις
13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται
στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (73,0% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 167 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (71,4% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα
κατά 15,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κεντρικής Μακεδονίας (68,0% των απασχολουμένων
στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 11,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς
Ελλάδας (65,9% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 9,6 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (65,2% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα
κατά 8,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (60,6% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 4,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (57,8%
των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπερέχουσα κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (55,0%
των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (48,9% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά
7,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (48,4% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 7,9 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (47,0% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 9,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (44,6% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά
11,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
Αττικής (35,9% των απασχολουμένων στις μεικτές εκμεταλλεύσεις υπολειπόμενη κατά 20,4 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 7 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται

248

μείωση των διαχειριστών που απασχολούνται στις
μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Θεσσαλίας (κατά
1.282 διαχειριστές ή κατά -28,9%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ιονίων νήσων (κατά
744 διαχειριστές ή κατά -38,4%), Δυτικής Μακεδονίας
(κατά 487 διαχειριστές ή κατά -25,6%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 467 διαχειριστές ή κατά -5,4%), Αττικής (κατά 371 διαχειριστές ή κατά -52,1%), Στερεάς Ελλάδας
(κατά 123 διαχειριστές ή κατά -2,8%), και Ηπείρου
(κατά 115 διαχειριστές ή κατά -3,4%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 6 από τις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση των διαχειριστών που απασχολούνται στις μεικτές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (κατά 676 διαχειριστές ή κατά 24,4%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 172 διαχειριστές ή κατά 6,5%), Κεντρικής
Μακεδονίας (κατά 142 διαχειριστές ή κατά 4,7%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 135 διαχειριστές ή κατά 4,8%), Κρήτης (κατά 111 διαχειριστές ή κατά 1,9%), και οριακά
Πελοποννήσου (κατά 33 διαχειριστές ή κατά 0,8%).
7.3.1.22.5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Στη συγκεκριμένη ενότητα το πλήθος των διαχειριστών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κατανέμεται σε
3 ηλικιακές ομάδες: (1) στη νεότερη ηλικιακή ομάδα
στην οποία περιλαμβάνονται διαχειριστές ηλικίας έως& 34 ετών, (2) την ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα στην
οποία περιλαμβάνονται διαχειριστές ηλικίας από 35
έως& και 54 ετών, και (3) στη γηραιότερη ηλικιακή
ομάδα στην οποία περιλαμβάνονται διαχειριστές ηλικίας από 55 ετών & άνω.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των διαχειριστών της νεότερης ηλικιακής ομάδας (έως& 34 ετών) που απασχολούνται στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία του ως προς
το συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2016.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 7.244: Συνολικό πλήθος των διαχειριστών της νεότερης ηλικιακής ομάδας (έως& 34 ετών) που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη στην ΕΕ-28 το
2016

Πηγή: Eurostat - Training sex & age of farm managers and NUTS 2 regions [ef_mp_training]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών της
νεότερης ηλικιακής ομάδας (έως& 34 ετών) που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28
είναι 524.820 διαχειριστές, που αντιστοιχεί στο 5,0%
του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (10.439.950 διαχειριστές) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τους οποίους
διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών
της νεότερης ηλικιακής ομάδας (έως& 34 ετών) που
απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (25.060 διαχειριστές) αντιστοιχεί στο 3,7% του
συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη χώρα (684.840
διαχειριστές), τιμή υπολειπόμενη κατά 1,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 23η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 9,8% είναι: η Σλοβακία (11,1%),
η Αυστρία (10,7%), η Πολωνία (10,2%), η Εσθονία
(8,6%), και το Λουξεμβούργο (8,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,4%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (1,3%), η Πορτογαλία (1,7%), η Δανία
(2,7%), η Ρουμανία (3,0%), και η Ισπανία (3,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (4,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος των διαχειριστών της νεότερης ηλικιακής ομάδας (έως& 34 ετών) που απασχολούνται στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά
18,5% (ή κατά 118.930 διαχειριστές) από 643.750 διαχειριστές το 2013, σε 524.820 διαχειριστές το 2016. Την
ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών της
νεότερης ηλικιακής ομάδας (έως& 34 ετών) που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα
καταγράφει σημαντική μείωση κατά -32,1% (ή κατά
11.840 διαχειριστές) από 36.900 διαχειριστές το 2013,
σε 25.060 διαχειριστές το 2016.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους
των διαχειριστών της νεότερης ηλικιακής ομάδας (έως& 34 ετών) που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη
Ρουμανία (κατά 61.970 διαχειριστές ή κατά -37,6%), και
κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 29.140 διαχειριστές ή κατά -16,8%), η Ελλάδα (κατά 11.840 διαχειριστές ή κατά -2,8%), η Γαλλία (κατά 4.860 διαχ/στές ή κατά -11,7%),
η Ουγγαρία (κατά 3.690 διαχειριστές ή κατά -13,3%), η
Ισπανία (κατά 3.100 διαχειριστές ή κατά -8,7%), η Φινλανδία (κατά 2.710 διαχειριστές ή -58,7%), η Πορτογαλία (κατά 2.220 διαχειριστές ή κατά -34,1%), η Αυστρία
(κατά 1.680 διαχειριστές ή κατά -10,9%), η Βουλγαρία
(κατά 1.580 διαχειριστές ή κατά -9,7%), και ελαφρότερα
η Λετονία (κατά 760 διαχειριστές ή κατά -18,5%), η Ιρλανδία (κατά 480 διαχειριστές ή κατά -5,5%), η Κροατία (κατά 450 διαχειριστές ή κατά -6,1%), η Σλοβενία
(κατά 210 διαχειριστές ή κατά -6,1%), η Κύπρος (κατά
130 διαχειριστές ή κατά -22,4%), και οριακά η Δανία
(κατά 70 διαχειριστές ή κατά -7,3%), η Τσεχία (κατά 20
διαχειριστές ή κατά -1,7%), και το Λουξεμβούργο (κατά 10 διαχειριστές ή κατά -5,6%).
Την ίδια περίοδο, σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των διαχειριστών της νεότερης ηλικιακής ομάδας (έως& 34
ετών) που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Λιθουανία
(κατά 1.330 διαχειριστές ή κατά 13,8%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η
Γερμανία (κατά 1.010 διαχειριστές ή κατά 5,2%), η Σλοβακία (κατά 930 διαχειριστές ή κατά 48,7%), η Ιταλία
(κατά 860 διαχειριστές ή κατά 1,9%), και ελαφρότερα το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 780 διαχειριστές ή κατά
10,9%), το Βέλγιο (κατά 700 διαχειριστές ή κατά 46,4%),
η Σουηδία (κατά 400 διαχειριστές ή κατά 13,6%), η Ολλανδία (κατά 200 διαχειριστές ή κατά 9,5%), και οριακά η Μάλτα (κατά 30 διαχειριστές ή κατά 9,7%), και η
Εσθονία (κατά 20 διαχειριστές ή κατά 1,4%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των διαχειριστών της νεότερης
ηλικιακής ομάδας (έως& 34 ετών) που απασχολούνται
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία ανα-
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σεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.

λογία τους ως προς το συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύ-

Γράφημα 7.245: Συνολικό πλήθος των διαχειριστών της νεότερης ηλικιακής ομάδας (έως& 34 ετών) που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Training sex & age of farm managers and NUTS 2 regions [ef_mp_training]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των διαχειριστών της νεότερης ηλικιακής ομάδας
(έως& 34 ετών) που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
(5,5% του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (5,1% του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (4,6% του συνόλου των
διαχειριστών υπερέχουσα κατά 0,9 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (4,3% του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 0,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (4,2% του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κρήτης (4,0% του συνόλου των διαχειριστών
υπερέχουσα κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (3,5% του συνόλου
των διαχειριστών υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (3,0% του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Αττικής (3,0% του συνόλου των διαχειριστών
υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (2,8% του συνόλου
των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (2,3%
του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 1,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς
Ελλάδας (2,2% του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Ιονίων νήσων (2,0% του συνόλου των
διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 1,7 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα),
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), και στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση των διαχειριστών της νεότερης ηλικιακής ομάδας
(έως& 34 ετών) που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην
διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά
2.500 διαχειριστές ή κατά -36,3%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (κατά 2.010
διαχειριστές ή κατά -36,4%), Δυτικής Ελλάδας (κατά
1.970 διαχειριστές ή κατά -41,2%), Πελοποννήσου (κατά 1.630 διαχειριστές ή κατά -37,6%), Στερεάς Ελλάδας
(κατά 910 διαχειριστές ή κατά -38,1%), Θεσσαλίας (κατά 840 διαχειριστές ή κατά -24,3%), Αττικής (κατά 510
διαχειριστές ή κατά -46,4%), Βορείου Αιγαίου (κατά
380 διαχειριστές ή -24,2%), Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης (κατά 370 διαχειριστές ή κατά -12,3%), Ηπείρου (κατά 320 διαχειριστές ή κατά -31,7%), Νοτίου
Αιγαίου (κατά 230 διαχειριστές ή -28,8%), και οριακά
Ιονίων νήσων (κατά 80 διαχειριστές ή κατά -12,5%),
και Δυτικής Μακεδονίας (κατά 20 διαχειριστές ή -1,5%).
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των διαχειριστών της ενδιάμεσης ηλικιακής
ομάδας (από 35 έως& 54 ετών) που απασχολούνται
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών της ενδιάμεσης ηλικιακής ομάδας (από 35 έως& 54 ετών)
που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στην ΕΕ-28 είναι 3.859.860 διαχειριστές, που αντιστοιχεί στο 37,0% του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (10.439.950 διαχειριστές) στα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 7.246: Συνολικό πλήθος των διαχειριστών της ενδιάμεσης ηλικιακής ομάδας (από 35 έως& 54 ετών) που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη στην
ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Training sex & age of farm managers and NUTS 2 regions [ef_mp_training]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών
της ενδιάμεσης ηλικιακής ομάδας (από 35 έως& 54
ετών) που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (242.760 διαχειριστές) αντιστοιχεί
στο 35,4% του συνολικού πλήθους των διαχειριστών
που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη
χώρα (684.840 διαχειριστές), τιμή υπολειπόμενη κατά
1,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 19η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 54,9% είναι: η Φινλανδία
(62,8%), η Αυστρία (59,0%), η Γερμανία (53,1%), η Πολωνία (51,3%), και η Ολλανδία (48,2%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 27,2%, και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (22,0%), η Κύπρος (22,4%), η
Ρουμανία (30,2%), η Μάλτα (30,6%), και η Ιταλία
(31,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος των διαχειριστών της ενδιάμεσης ηλικιακής
ομάδας (από 35 έως& 54 ετών) που απασχολούνται στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά 18,5% (ή κατά 118.930 διαχειριστές) από
643.750 διαχειριστές το 2013, σε 524.820 διαχειριστές
το 2016. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών της ενδιάμεσης ηλικιακής ομάδας (από 35
έως& 54 ετών) που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά
-6,8% (ή κατά 282.330 διαχειριστές) από 4.142.190 διαχειριστές το 2013, σε 3.859.860 διαχειριστές το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των διαχειριστών της ενδιάμεσης ηλικιακής ομάδας (από 35 έως& 54 ετών) που απασχολούνται στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 91.270 διαχειριστές ή
κατά -8,1%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης με-

ταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 46.950 διαχειριστές ή κατά -6,1%), η Ελλάδα (κατά 31.250 διαχειριστές ή κατά -11,4%), η Γαλλία (κατά 29.360 διαχειριστές
ή κατά -12,0%), η Βουλγαρία (κατά 15.920 διαχειριστές
ή κατά -19,7%), η Γερμανία (κατά 15.560 διαχειριστές ή
κατά -9,6%), η Ουγγαρία (κατά 12.250 διαχειριστές ή
κατά -7,3%), η Λιθουανία (κατά 10.540 διαχειριστές ή
κατά -15,5%), η Αυστρία (κατά 10.200 διαχειριστές ή
κατά -11,9%), η Κροατία (κατά 8.960 διαχειριστές ή κατά -16,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 7.360 διαχειριστές ή κατά -10,7%), η Λετονία (κατά 6.500 διαχειριστές ή κατά -19,6%), η Πορτογαλία (κατά 6.450 διαχειριστές ή κατά -10,2%), η Ολλανδία (κατά 6.270 διαχειριστές ή κατά -18,9%), η Δανία (κατά 4.180 διαχειριστές ή κατά -23,9%), η Ιρλανδία (κατά 3.630 διαχειριστές ή κατά -6,2%), η Σουηδία (κατά 3.600 διαχειριστές ή κατά -14,3%), η Σλοβενία (κατά 2.900 διαχειριστές ή κατά -9,8%), το Βέλγιο (κατά 2.640 διαχειριστές
ή κατά -14,5%), η Κύπρος (κατά 2.180 διαχειριστές ή
κατά -21,8%), και ελαφρότερα η Εσθονία (κατά 810 διαχειριστές ή κατά -10,5%), η Μάλτα (κατά 670 διαχειριστές ή κατά -19,1%), η Τσεχία (κατά 380 διαχειριστές ή
κατά -3,8%), και το Λουξεμβούργο (κατά 150 διαχειριστές ή κατά -14,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των διαχειριστών της ενδιάμεσης ηλικιακής ομάδας (από 35
έως& 54 ετών) που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην
Ιταλία (κατά 26.980 διαχειριστές ή κατά 1,9%), και κατά
φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν:
η Ισπανία (κατά 6.850 διαχειριστές ή κατά 1,9%), η
Φινλανδία (κατά 2.830 διαχειριστές ή 10,0%), και η
Σλοβακία (κατά 1.330 διαχειριστές ή κατά 14,0%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των διαχειριστών της ενδιάμεσης
ηλικιακής ομάδας (από 35 έως& 54 ετών) που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος των
διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2)
στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.
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Γράφημα 7.247: Συνολικό πλήθος των διαχειριστών της ενδιάμεσης ηλικιακής ομάδας (από 35 έως& 54 ετών) που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ ανά
διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Training sex & age of farm managers and NUTS 2 regions [ef_mp_training]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των διαχειριστών της ενδιάμεσης ηλικιακής ομάδας (από 35 έως& 54 ετών) που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό πλήθος
των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας (44,2% του συνόλου των διαχειριστών
υπερέχουσα κατά 8,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του
δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (42,6% του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 7,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (40,5% του
συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 5,1 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(38,3% του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα
κατά 2,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Βορείου Αιγαίου (37,7% του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κρήτης (36,7% του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (33,6%
του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 1,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής
(33,4% του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη
κατά 2,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Νοτίου Αιγαίου (31,6% του συνόλου των διαχειριστών
υπολειπόμενη κατά 3,8 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (31,1% του συνόλου
των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 4,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας
(30,5% του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη
κατά 4,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ηπείρου (25,8% του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 9,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Ιονίων νήσων (23,2% του συνόλου των
διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 12,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), και στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση των διαχειριστών της ενδιάμεσης ηλικιακής ομάδας (από 35 έως& 54 ετών) που απασχολούνται
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να
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καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου (κατά 4.307 διαχειριστές ή κατά -13,2%), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες:
Θεσσαλίας (κατά 4.287 διαχειριστές ή κατά -15,6%),
Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 3.585 διαχειριστές ή κατά -7,8%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 3.467 διαχειριστές ή
κατά -11,3%), Αττικής (κατά 3.159 διαχειριστές ή κατά
-32,4%), Κρήτης (κατά 3.066 διαχ/στές ή κατά -8,7%),
Στερεάς Ελλάδας (κατά 2.027 διαχ/στές ή κατά -9,0%),
Ηπείρου (κατά 2.019 διαχειριστές ή κατά -20,9%), Ιονίων νήσων (κατά 1.679 διαχειριστές ή κατά -20,6%),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 1.337 διαχειριστές ή κατά -6,0%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά
1.029 διαχειριστές ή -9,4%), και ελαφρότερα Βορείου
Αιγαίου (κατά 739 διαχειριστές ή -6,5%), και Νοτίου
Αιγαίου (κατά 549 διαχειριστές ή -7,8%).
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΓΗΡΑΙΟΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των διαχειριστών της γηραιότερης ηλικιακής
ομάδας (από 55 ετών & άνω) που απασχολούνται στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία
του ως προς το συνολικό πλήθος των διαχειριστών που
απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών της γηραιότερης ηλικιακής ομάδας (από 55 ετών & άνω) που
απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην
ΕΕ-28 είναι 6.055.270 διαχειριστές, που αντιστοιχεί στο
58,0% του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που
απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
(10.439.950 διαχειριστές) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των
διαχειριστών της γηραιότερης ηλικιακής ομάδας (από
55 ετών & άνω) που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (417.020 διαχειριστές) αντιστοιχεί στο 60,9% του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη χώρα (684.840 διαχειριστές), τιμή υπερέχουσα κατά 2,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 7η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Γράφημα 7.248: Συνολικό πλήθος των διαχειριστών της γηραιότερης ηλικιακής ομάδας (από 55 ετών & άνω) που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη στην ΕΕ28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Training sex & age of farm managers and NUTS 2 regions [ef_mp_training]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 70,0% είναι: η Κύπρος (76,3%), η
Πορτογαλία (76,3%), η Ρουμανία (66,8%), η Μάλτα
(65,8%), και η Ιταλία (64,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 37,2%, και συγκεκριμένα: η
Αυστρία (30,2%), η Φινλανδία (33,4%), η Πολωνία
(38,4%), η Γερμανία (39,5%), και η Γαλλία (44,5%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος των διαχειριστών της γηραιότερης ηλικιακής
ομάδας (από 55 ετών & άνω) που απασχολούνται στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,1% (ή κατά 7.520 διαχειριστές) από
6.047.750 διαχειριστές το 2013, σε 6.055.270 διαχειριστές το 2016. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των
διαχειριστών της γηραιότερης ηλικιακής ομάδας (από
55 ετών & άνω) που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση
κατά 4,6% (ή κατά 18.400 διαχειριστές) από 398.020 διαχειριστές το 2013, σε 417.020 διαχειριστές το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των διαχειριστών της γηραιότερης ηλικιακής
ομάδας (από 55 ετών & άνω) που απασχολούνται στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 59.990 διαχειριστές ή
κατά -2,6%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 40.510 διαχειριστές ή κατά -14,0%), η Βουλγαρία (κατά 36.170 διαχειριστές ή κατά -23,0%), η Ισπανία (κατά 30.490 διαχειριστές ή κατά -5,4%), η Κροατία (κατά 13.560 διαχειριστές ή κατά -14,3%), η Λιθουανία (κατά 12.240 διαχειριστές ή κατά -13,0%), η Ολλανδία (κατά 5.730 διαχειριστές ή κατά -17,7%), η Φινλανδία (κατά 4.820
διαχειριστές ή -22,5%), η Λετονία (κατά 4.570 διαχειριστές ή κατά -10,3%), η Εσθονία (κατά 1.690 διαχειριστές ή κατά -16,9%), η Σουηδία (κατά 1.010 διαχειριστές
ή κατά -2,6%), η Αυστρία (κατά 960 διαχειριστές ή κατά
-2,4%), η Δανία (κατά 840 διαχειριστές ή κατά -4,2%),

και ελαφρότερα η Σλοβακία (κατά 180 διαχειριστές ή
κατά -1,5%), και το Βέλγιο (κατά 120 διαχειριστές ή κατά -0,7%).
Την ίδια περίοδο, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
διαχειριστών της γηραιότερης ηλικιακής ομάδας (από 55 ετών & άνω) που απασχολούνται στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην Ιταλία (κατά 107.220 διαχειριστές ή κατά 16,8%),
και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής
ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 57.680 διαχειριστές ή
κατά 11,9%), η Ελλάδα (κατά 18.400 διαχειριστές ή
κατά 4,6%), η Γαλλία (κατά 16.270 διαχειριστές ή κατά
8,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 7.260 διαχειριστές
ή κατά 6,8%), η Γερμανία (κατά 5.620 διαχειριστές ή
κατά 5,4%), η Ιρλανδία (κατά 2.070 διαχειριστές ή κατά 2,9%), η Πορτογαλία (κατά 1.950 διαχειριστές ή κατά 1,0%), η Κύπρος (κατά 1.870 διαχειριστές ή κατά
7,5%), και ελαφρότερα η Σλοβενία (κατά 680 διαχειριστές ή κατά 1,7%), η Μάλτα (κατά 670 διαχειριστές ή
κατά 12,3%), η Τσεχία (κατά 650 διαχειριστές ή κατά
4,4%), και οριακά το Λουξεμβούργο (κατά 60 διαχειριστές ή κατά 6,9%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των διαχειριστών της γηραιότερης ηλικιακής ομάδας (από 55 ετών & άνω) που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος των
διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2)
στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και 2013.
Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των διαχειριστών της γηραιότερης ηλικιακής ομάδας (από 55 ετών & άνω) που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς το συνολικό πλήθος
των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ιονίων νήσων (74,8% του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 13,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (71,8% του συ-
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αχειριστών υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (58,1%
του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 2,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (57,3% του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 3,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (54,3% του
συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 6,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Μακεδονίας (51,8% του συνόλου των διαχειριστών
υπολειπόμενη κατά 9,1 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και Κεντρικής Μακεδονίας (51,2%
του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 9,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

νόλου των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 10,9 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (67,3% του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 6,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Πελοποννήσου (66,0% του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 5,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (65,6% του
συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 4,7 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής
(63,6% του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα
κατά 2,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (62,9% του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 2,0 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κρήτης (59,3% του συνόλου των δι-

Γράφημα 7.249: Συνολικό πλήθος των διαχειριστών της γηραιότερης ηλικιακής ομάδας (από 55 ετών & άνω) που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Training sex & age of farm managers and NUTS 2 regions [ef_mp_training]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 2 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση των διαχειριστών της γηραιότερης ηλικιακής
ομάδας (από 55 ετών & άνω) που απασχολούνται στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά
2.883 διαχειριστές ή κατά -18,7%), και ελαφρότερα
ακολουθεί η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (κατά 244
διαχειριστές ή -1,5%).
Την ίδια περίοδο, σε 11 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση των διαχειριστών της γηραιότερης ηλικιακής ομάδας (από 55 ετών & άνω) που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην
διοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου (κατά 4.328 διαχειριστές ή κατά 7,8%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (κατά 3.114 διαχειριστές ή κατά 9,9%), Κρήτης (κατά 3.101 διαχειριστές ή κατά 6,3%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 2.560 διαχειριστές ή κατά 5,3%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 2.102
διαχειριστές κατά 4,9%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά
2.050 διαχειριστές ή κατά 4,3%), Ιονίων νήσων (κατά
1.376 διαχειριστές ή κατά 7,0%), Ηπείρου (κατά 1.266
διαχειριστές ή κατά 6,4%), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 1.245 διαχειριστές ή κατά 6,0%), και
ελαφρότερα Δυτικής Μακεδονίας (κατά 328 διαχειριστές ή 2,8%), και οριακά Νοτίου Αιγαίου (κατά 57 διαχειριστές ή 0,4%).
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7.3.1.22.6 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η γεωργική κατάρτιση (agricultural training) των διαχειριστών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εκτός των άλλων, θεωρείται ότι συμβάλλει
και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Το υψηλότερο επίπεδο γεωργικής εκπαίδευσης/ κατάρτισης που έχει επιτευχθεί από τον διαχειριστή μιας γεωργικής εκμετάλλευσης κατηγοριοποιείται ως εξής στις
ακόλουθες 3 κατηγορίες:
 αποκλειστικά πρακτική γεωργική εμπειρία (PRACT Only practical agricultural experience): όταν η εμπειρία
του διαχειριστή αποκτήθηκε μόνο μέσω της πρακτικής
εργασίας στην εκμετάλλευση,
 βασική γεωργική κατάρτιση (BASIC - Basic agricultural
training): όταν ο διαχειριστής παρακολούθησε μαθήματα κατάρτισης που ολοκληρώθηκαν σε γενική γεωργική
σχολή ή/και σε ίδρυμα εξειδικευμένο σε ορισμένα θέματα (συμπεριλαμβανομένης της καλλιέργειας κηπευτικών,
της αμπελουργίας, της δασοκομίας, της ιχθυοκαλλιέργειας, της κτηνιατρικής, της γεωργικής τεχνολογίας και
συναφών θεμάτων). Διευκρινίζεται ότι η ολοκλήρωση
μιας γεωργικής μαθητείας (completed agricultural apprenticeship) εντάσσεται επίσης στο συγκεκριμένο επίπεδο κατάρτισης, και
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training ): όταν ο διαχειριστής παρακολούθησε συνεχώς
κύκλο κατάρτισης σε ισοδύναμο εκπαίδευσης τουλάχιστον 2 ετών πλήρους φοίτησης μετά το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και το οποίο ολοκληρώθηκε σε
γεωργική σχολή, πανεπιστήμιο ή άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους τομείς της γεωργίας, της κηπουρικής, της αμπελουργίας, της δασοκομίας, της ιχθυοκαλλιέργειας, των κτηνιατρικών επιστημών, της γεωργικής τεχνολογίας ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

σχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των
διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.

 πλήρης γεωργική κατάρτιση (FULL - Full agricultural

Το 2016, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών με επίπεδο κατάρτισης αποκλειστικά από πρακτική γεωργική εμπειρία που απασχολούνται στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 είναι 7.146.180 διαχειριστές, που αντιστοιχεί στο 68,4% του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (10.453.860 διαχειριστές) στα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τους οποίους διατίθενται
σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών
με επίπεδο κατάρτισης αποκλειστικά από πρακτική
γεωργική εμπειρία που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (638.350 διαχειριστές) αντιστοιχεί στο 93,2% του συνολικού πλήθους
των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις στη χώρα (684.890 διαχειριστές), τιμή
υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 24,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι οι διαχειριστές γεωργικών
εκμεταλλεύσεων μπορούν επίσης να παρακολουθούν
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (vocational
training), δηλαδή μετρήσιμες ως προς την αποτελεσματικότητα δραστηριότητες κατάρτισης (training measure),
που παρέχονται από εκπαιδευτή, ή από ίδρυμα κατάρτισης με πρωταρχικό στόχο την απόκτηση νέων δεξιοτήτων
που σχετίζονται με τις γεωργικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με την εκμετάλλευση
ή την ανάπτυξη και βελτίωση υφιστάμενων δεξιοτήτων.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των διαχειριστών με επίπεδο κατάρτισης αποκλειστικά από πρακτική γεωργική εμπειρία που απα-

Γράφημα 7.250: Συνολικό πλήθος των διαχειριστών με επίπεδο κατάρτισης αποκλειστικά από πρακτική γεωργική εμπειρία που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη στην ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Training sex & age of farm managers and NUTS 2 regions [ef_mp_training]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 89,7% είναι: η Ρουμανία
(96,8%), η Ελλάδα (93,2%), η Βουλγαρία (90,7%), η
Κροατία (89,1%), και η Ουγγαρία (78,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 26,4%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (2,4%), η Ολλανδία (21,7%), η
Γερμανία (34,6%), το Λουξεμβούργο (36,5%), και η
Γαλλία (36,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (3,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος των διαχειριστών με επίπεδο κατάρτισης αποκλειστικά από πρακτική γεωργική εμπειρία που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28,
καταγράφει μείωση κατά -7,1% (ή κατά 545.710 διαχειριστές) από 7.691.890 διαχειριστές το 2013, σε
7.146.180 διαχειριστές το 2016. Την ίδια περίοδο, το συ-

νολικό πλήθος των διαχειριστών με επίπεδο κατάρτισης αποκλειστικά από πρακτική γεωργική εμπειρία
που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην
Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,2% (ή κατά
29.920 διαχειριστές) από 666.270 διαχειριστές το 2013,
σε 638.350 διαχειριστές το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των διαχειριστών με επίπεδο κατάρτισης αποκλειστικά από πρακτική γεωργική εμπειρία που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά
190.070 διαχειριστές ή κατά -5,4%), και κατά φθίνουσα
σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 85.760 διαχειριστές ή κατά -39,2%), η Ουγγαρία (κατά 61.930 διαχειριστές ή κατά -15,5%), η Ισπανία (κατά 56.170 διαχειριστές ή κατά -7,1%), η
Βουλγαρία (κατά 53.990 διαχειριστές ή κατά -22,8%), η
Κροατία (κατά 28.180 διαχειριστές ή κατά -19,0%), η
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Ελλάδα (κατά 27.920 διαχειριστές ή κατά -4,2%), η Λιθουανία (κατά 20.040 διαχειριστές ή κατά -17,8%), η
Γαλλία (κατά 15.00 διαχειριστές ή κατά -8,3%), η Λετονία (κατά 10.580 διαχειριστές ή κατά -22,1%), η Κύπρος
(κατά 7.410 διαχειριστές ή κατά -22,6%), η Ολλανδία
(κατά 6.930 διαχειριστές ή κατά -36,5%), η Σουηδία
(κατά 3.840 διαχειριστές ή κατά -8,3%), η Ιταλία (κατά
3.800 διαχειριστές ή κατά -12,2%), το Βέλγιο (κατά
3.180 διαχειριστές ή κατά -14,3%), η Δανία (κατά 2.750
διαχειριστές ή κατά -14,4%), η Μάλτα (κατά 1.720 διαχειριστές ή κατά -21,2%), η Εσθονία (κατά 1.520 διαχειριστές ή κατά -13,1%), η Αυστρία (κατά 1.480 διαχειριστές ή κατά -2,1%), η Σλοβενία (κατά 1.180 διαχειριστές
ή κατά -3,3%), η Ιρλανδία (κατά 1.170 διαχειριστές ή
κατά -1,7%), και ελαφρότερα η Τσεχία (κατά 890 διαχειριστές ή κατά -7,3%), η Φινλανδία (κατά 860 διαχειριστές ή -3,1%), και οριακά το Λουξεμβούργο (κατά 60
διαχειριστές ή κατά -7,6%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των δια-

χειριστών με επίπεδο κατάρτισης αποκλειστικά από
πρακτική γεωργική εμπειρία που απασχολούνται στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 33.170 διαχειριστές ή
κατά 4,4%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Γερμανία (κατά 4.580 διαχειριστές ή κατά 5,0%), η Σλοβακία (κατά 1.900 διαχειριστές
ή κατά 10,9%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1.070
διαχειριστές ή κατά 0,9%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των διαχειριστών με επίπεδο κατάρτισης αποκλειστικά από πρακτική γεωργική εμπειρία που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το
συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2) στην Ελλάδα, τα έτη 2016 και
2013.

Γράφημα 7.251: Συνολικό πλήθος των διαχειριστών με επίπεδο κατάρτισης αποκλειστικά από πρακτική γεωργική εμπειρία που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των διαχειριστών με επίπεδο κατάρτισης αποκλειστικά από πρακτική γεωργική εμπειρία που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς
το συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην
περιφέρεια Ιονίων νήσων (98,1% του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 4,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά
της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (97,3% του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 4,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ηπείρου (96,7% του συνόλου των διαχειριστών
υπερέχουσα κατά 3,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (96,2% του συνόλου
των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 3,0 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου
(95,6% του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα
κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (94,7% του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (94,2% του συνόλου
των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 1,0 ποσ. μονάδα
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της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου
(92,6% του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη
κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κρήτης (94,4% του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (92,1%
του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 1,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (89,9% του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 3,3 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (89,5% του συνόλου
των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 3,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Δυτικής Μακεδονίας (88,3% του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 4,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση
των διαχειριστών με επίπεδο κατάρτισης αποκλειστικά
από πρακτική γεωργική εμπειρία που απασχολούνται
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά
6.191 διαχειριστές ή κατά -24,4%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδο-
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φρότερα Ιονίων νήσων (κατά 312 διαχειριστές ή κατά
-1,1%).

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

νίας (κατά 3.654 διαχειριστές ή κατά -4,0%), Θεσσαλίας
(κατά 3.122 διαχειριστές ή κατά -5,5%), Κρήτης (κατά
3.024 διαχειριστές ή κατά -36,4%), Δυτικής Ελλάδας
(κατά 2.973 διαχειριστές ή κατά -3,7%), Βορείου Αιγαίου (κατά 2.431 διαχειριστές ή -8,5%), Πελοποννήσου
(κατά 1.524 διαχειριστές ή κατά -1,7%), Ηπείρου (κατά
1.042 διαχειριστές ή κατά -3,5%), Δυτικής Μακεδονίας
(κατά 971 διαχειριστές ή -4,5%), Στερεάς Ελλάδας (κατά
963 διαχειριστές ή κατά -1,5%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 902 διαχειριστές ή κατά -1,9%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 811 διαχειριστές ή -28,8%), και ελα-

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των διαχειριστών με βασική γεωργική κατάρτιση που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2016.
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών με
βασική γεωργική κατάρτιση που απασχολούνται στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 είναι 2.359.330
διαχειριστές, που αντιστοιχεί στο 22,6% του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (10.453.860 διαχειριστές) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών
με βασική γεωργική κατάρτιση που απασχολούνται
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (42.490
διαχειριστές) αντιστοιχεί στο 6,2% του συνολικού
πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη χώρα (684.890 διαχειριστές), τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 16,4 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28,
κατέχοντας την 26η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 60,3% είναι: η Ιταλία (91,5%), η
Ολλανδία (68,9%), η Γερμανία (48,4%), η Δανία (46,6%),
και η Πορτογαλία (46,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 6,1%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία
(2,4%), η Ολλανδία (21,7%), η Γερμανία (34,6%), το
Λουξεμβούργο (36,5%), και η Γαλλία (36,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (9,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος των διαχειριστών με βασική γεωργική κατάρτιση που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 6,4% (ή κατά
142.400 διαχειριστές) από 2.216.930 διαχειριστές το
2013, σε 2.359.330 διαχειριστές το 2016. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών με βασική
γεωργική κατάρτιση που απασχολούνται στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
8,8% (ή κατά 3.430 διαχειριστές) από 39.060 διαχειριστές το 2013, σε 42.940 διαχειριστές το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των διαχειριστών με βασική γεωργική κατάρτιση
που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με
την υψηλότερη να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά
44.710 διαχειριστές ή κατά -15,5%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 22.930 διαχειριστές ή κατά -15,1%), η Γερμανία (κατά 18.180 διαχειριστές ή κατά -12,0%), η Ρουμανία (κατά 17.200 διαχειριστές ή κατά -15,1%), η Ολλανδία (κατά 4.930 διαχειριστές ή κατά -11,4%), η Φινλανδία (κατά 3.850 διαχειριστές ή -18,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3.740 διαχειριστές ή κατά -12,5%), η Σλοβενία (κατά 2.860 διαχειριστές ή κατά -10,4%), η Ιρλανδία (κατά 1.860 διαχειριστές ή κατά -5,2%), η Αυστρία
(κατά 1.750 διαχειριστές ή κατά -5,5%), η Σουηδία (κατά
1.110 διαχειριστές ή κατά -14,3%), και ελαφρότερα η
Εσθονία (κατά 780 διαχειριστές ή κατά -14,4%), η Δανία (κατά 510 διαχειριστές ή κατά -3,0%), και οριακά το
Λουξεμβούργο (κατά 40 διαχειριστές ή κατά -7,6%),
και η Τσεχία (κατά 20 διαχειριστές ή κατά -0,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των διαχειριστών με βασική γεωργική κατάρτιση που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 130.890 δια-
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χειριστές ή κατά 14,3%), και κατά φθίνουσα σειρά της
απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά
79.860 διαχειριστές ή κατά 203,9%), η Ισπανία (κατά
31.010 διαχειριστές ή κατά 19,9%), η Κύπρος (κατά
6.930 διαχειριστές ή κατά 280,6%), η Κροατία (κατά
5.480 διαχειριστές ή κατά 32,4%), η Ελλάδα (κατά 3.430
διαχειριστές ή κατά 8,8%), η Ουγγαρία (κατά 2.870 διαχειριστές ή κατά 4,1%), το Βέλγιο (κατά 2.480 διαχειριστές ή κατά 33,2%), η Βουλγαρία (κατά 1.980 διαχειριστές ή κατά 58,8%), η Μάλτα (κατά 1.620 διαχειριστές ή
κατά 145,9%), και ελαφρότερα η Λιθουανία (κατά 260
διαχειριστές ή κατά 0,8%), και οριακά η Λετονία (κατά

60 διαχειριστές ή κατά 0,6%), ενώ τη συγκεκριμένη περίοδο στη Σλοβακία καταγράφεται μηδενική μεταβολή
του δείκτη.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των διαχειριστών με βασική γεωργική κατάρτιση που απασχολούνται στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία τους ως
προς το συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) στην Ελλάδα, τα έτη
2016 και 2013.

Γράφημα 7.253: Συνολικό πλήθος των διαχειριστών με βασική γεωργική κατάρτιση που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Training sex & age of farm managers and NUTS 2 regions [ef_mp_training]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος
των διαχειριστών με βασική γεωργική κατάρτιση που
απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς
το συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές
περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (11,2% του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 5,0 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής
Μακεδονίας (9,3% του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 3,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Θεσσαλίας (9,0% του συνόλου των διαχειριστών
υπερέχουσα κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (7,2%
του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 1,0
ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(7,2% του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα κατά
1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (7,1% του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Πελοποννήσου (5,0% του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (5,0% του συνόλου
των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 1,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (3,8%
του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 2,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς
Ελλάδας (3,2% του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 3,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ηπείρου (3,2% του συνόλου των διαχειριστών
υπολειπόμενη κατά 3,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δεί-
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κτη στη χώρα), Αττικής (2,1% του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 4,1 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και Ιονίων νήσων (1,9% του συνόλου
των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 4,3 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 5 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση
των διαχειριστών με βασική γεωργική κατάρτιση που
απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια
Αττικής (κατά 260 διαχειριστές ή κατά -38,2%), και κατά
φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής
Μακεδονίας (κατά 258 διαχειριστές ή κατά -2,8%), Πελοποννήσου (κατά 189 διαχειριστές ή κατά -4,0%), και ελαφρότερα Ιονίων νήσων (κατά 70 διαχ/στές ή κατά -11,9%),
και Ηπείρου (κατά 40 διαχειριστές ή κατά -4,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 7 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση των διαχειριστών με βασική γεωργική κατάρτιση που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια
Κρήτης (κατά 1.402 διαχειριστές ή κατά 28,4%), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες:
Βορείου Αιγαίου (κατά 1.121 διαχειριστές ή 124,6%),
Θεσσαλίας (κατά 942 διαχειριστές ή κατά 21,0%), και
ελαφρότερα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά
451 διαχειριστές ή κατά 13,8%), Δυτικής Μακεδονίας
(κατά 200 διαχειριστές ή 8,3%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 91 διαχειριστές ή κατά 3,7%), και Στερεάς Ελλάδας
(κατά 40 διαχειριστές ή κατά 5,4%). Τέλος, τη συγκεκριμένη περίοδο στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

και η ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό
πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2016.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
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Γράφημα 7.254: Συνολικό πλήθος των διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη στην ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Training sex & age of farm managers and NUTS 2 regions [ef_mp_training]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών με
πλήρη γεωργική κατάρτιση που απασχολούνται στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28 είναι 948.350
διαχειριστές, που αντιστοιχεί στο 9,1% του συνολικού
πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις (10.453.860 διαχειριστές)
στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών
με πλήρη γεωργική κατάρτιση που απασχολούνται
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (4.050
διαχειριστές) αντιστοιχεί στο 0,6% του συνολικού
πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη χώρα (684.890 διαχειριστές), τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 8,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 26η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 37,2% είναι: το Λουξεμβούργο (52,5%), η Τσεχία (38,7%), η Γαλλία (35,0%), η
Λετονία (31,3%), και η Εσθονία (28,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,0%, και
συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,4%), η Κύπρος (0,6%), η
Ελλάδα (0,6%), η Μάλτα (1,6%), και η Ισπανία (1,9%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (36,5 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, το συνολικό
πλήθος των διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,5%
(ή κατά 23.480 διαχειριστές) από 924.870 διαχειριστές
το 2013, σε 984.350 διαχειριστές το 2016. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά 3,6% (ή κατά 150 διαχειριστές) από

4.200 διαχειριστές το 2013, σε 4.050 διαχειριστές το
2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση
που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με
την υψηλότερη να καταγράφεται στην Αυστρία (κατά
7.160 διαχειριστές ή κατά -18,7%), και κατά φθίνουσα
σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 6.820 διαχειριστές ή κατά -1,7%), η Ρουμανία (κατά 3.160 διαχειριστές ή κατά -18,5%), η Λιθουανία (κατά 1.670 διαχειριστές ή κατά -6,3%), η Βουλγαρία (κατά 1.400 διαχειριστές ή κατά -9,5%), η Λετονία
(κατά 1.360 διαχειριστές ή κατά -5,8%), και ελαφρότερα
η Κροατία (κατά 260 διαχειριστές ή κατά -7,3%), η Πορτογαλία (κατά 190 διαχειριστές ή κατά -2,9%), η Εσθονία (κατά 180 διαχειριστές ή κατά -3,6%), το Βέλγιο
(κατά 150 διαχειριστές ή κατά -3,6%), και η Ελλάδα (κατά 150,0 διαχειριστές ή κατά 8,8%).
Την ίδια περίοδο, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 21.110 διαχειριστές ή κατά 15,1%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 7.680 διαχειριστές ή κατά 12,4%), η Γερμανία (κατά 4.670 διαχειριστές ή κατά 11,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3.460
διαχειριστές ή κατά 12,2%), η Ουγγαρία (κατά 2.350 διαχειριστές ή κατά 14,3%), η Ισπανία (κατά 1.790 διαχειριστές ή κατά 11,4%), η Σλοβενία (κατά 1.610 διαχειριστές
ή κατά 18,9%), η Τσεχία (κατά 1.160 διαχειριστές ή κατά
1.160%), η Ιρλανδία (κατά 990 διαχειριστές ή κατά 2,9%),
και ελαφρότερα η Σουηδία (κατά 740 διαχειριστές ή κατά 5,7%), η Σλοβακία (κατά 180 διαχειριστές ή κατά
8,3%), η Μάλτα (κατά 130 διαχειριστές ή κατά 650,0%),
και οριακά η Ολλανδία (κατά 60 διαχειριστές ή κατά
1,2%), η Κύπρος (κατά 40 διαχειριστές ή κατά 23,5%), και
η Φινλανδία (κατά 10 διαχειριστές ή 0,2%). Τέλος, τη συγκεκριμένη περίοδο στη Δανία και το Λουξεμβούργο καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση που απασχολούνται στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις και η ποσοστιαία αναλογία τους ως

προς το συνολικό πλήθος των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) στην Ελλάδα, τα έτη
2016 και 2013.

Γράφημα 7.255: Συνολικό πλήθος των διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΛΛΑΔΑ ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2)
τα έτη 2016 και 2013
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Πηγή: Eurostat - Training sex & age of farm managers and NUTS 2 regions [ef_mp_training]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικό πλήθος των διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση
που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
ως προς το συνολικό πλήθος των διαχειριστών που
απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις 12
από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας για τις
οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται
στην περιφέρεια Θεσσαλίας (1,5% του συνόλου των
διαχειριστών υπερέχουσα κατά 0,9 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά
της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (0,8% του συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,7% του
συνόλου των διαχειριστών υπερέχουσα οριακά κατά
0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,7% του συνόλου
των διαχειριστών υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (0,6% του συνόλου των διαχειριστών ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (0,6% του
συνόλου των διαχειριστών ταυτόσημη της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,5% του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Μακεδονίας (0,5% του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (0,4% του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας
(0,3% του συνόλου των διαχειριστών υπολειπόμενη
κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Βορείου Αιγαίου (0,4% του συνόλου των διαχειριστών
υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και Ηπείρου (0,1% του συνόλου των
διαχειριστών υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2013-2016), σε 5 από τις
12 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση των
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διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια
Κρήτης (κατά 364 διαχειριστές ή κατά -52,4%), και κατά
φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής
Μακεδονίας (κατά 132 διαχειριστές ή κατά -14,4%), Αττικής (κατά 107 διαχειριστές ή κατά -48,4%), Βορείου
Αιγαίου (κατά 54 διαχειριστές ή -46,6%), και οριακά
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 6 διαχειριστές ή κατά -1,7%).
Την ίδια περίοδο, σε 7 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση των διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση που απασχολούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικητική περιφέρεια Θεσσαλίας (κατά 162
διαχειριστές ή κατά 21,4%), και κατά φθίνουσα σειρά
ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά
130 διαχειριστές ή κατά 56,0%), Πελοποννήσου (κατά
104 διαχειριστές ή κατά 19,0%), και ελαφρότερα Νοτίου Αιγαίου (κατά 51 διαχειριστές ή κατά 81,0%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 51 διαχειριστές ή 81,0%), και οριακά Ηπείρου (κατά 9 διαχειριστές ή κατά 28,1%), και
Δυτικής Ελλάδας (κατά 6 διαχειριστές ή κατά 28%).
7.3.1.23 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ &
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συσχετισμός
του σταθμισμένου μέσου δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στις α3
νώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3 Voc-8) ,
με την ποσοστιαία αναλογία των διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση ως προς το συνολικό πλήθος
3
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της διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28. Κάτω από
την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη
όπου το ποσοστό των διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση υπολείπεται της διάμεσης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ πάνω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου το ποσοστό
των διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση υπερέχει της διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28.
Τέλος, ως επί πλέον συγκριτικός δείκτης των ομάδων
κρατών-μελών της ΕΕ-28 αξιοποιείται ο δείκτης ποσοστό αποφοίτων με επίπεδο βασικής εξειδίκευσης από
το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική, δηλαδή απόφοιτοι της ανώτερης
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ISCED3
Voc) και της μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4).

Κεφάλαιο 7ο

Το γράφημα χωρίζεται σε τεταρτημόρια από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η κάθετη αντιπροσωπεύει τη διάμεση τιμή του δείκτη επίπεδο εξειδίκευσης αποφοίτων από το συγκεκριμένο πεδίο
σπουδών (1,66), και η οριζόντια η οποία αντιπροσωπεύει τη διάμεση τιμή του δείκτη ποσοστό των διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση (13,0%). Αριστερά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτημέλη όπου το επίπεδο εξειδίκευσης αποφοίτων από
το πεδίο σπουδών υπολείπεται της διάμεσης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ δεξιά της κάθετης γραμμής
περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου το επίπεδο εξειδίκευσης αποφοίτων από το πεδίο σπουδών υπερέχει

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

των διαχειριστών που απασχολούνται στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.256: Συσχετισμός του σταθμισμένου μέσου δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική
και κτηνιατρική στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) με τον δείκτη ποσοστό των διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση στα κράτημέλη της ΕΕ-28, το 2016
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Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02] & Training sex & age of farm managers and NUTS 2 regions
[ef_mp_training]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κάθε ένα από τα τεταρτημόρια στα οποία χωρίζεται το
γράφημα περιλαμβάνει ομάδες κρατών με ομογενοποιημένα γνωρίσματα ως προς το επίπεδο εξειδίκευσης των αποφοίτων από το πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3Voc-8) σε
σχέση με το ποσοστό των διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση οι οποίες τη συγκεκριμένη χρονιά
διακρίνονται ως εξής:

 1η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με χαμηλές τιμές και

στους δύο δείκτες (χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης των
αποφοίτων, και ταυτόχρονα χαμηλό ποσοστό διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 7 κράτη-μέλη:, η
Φινλανδία, η Ολλανδία, η Δανία, η Κροατία, η Μάλτα, η Ελλάδα, και η Ρουμανία. Στα κράτη-μέλη της
ομάδας η μέση τιμή του δείκτη επίπεδο εξειδίκευσης



των αποφοίτων είναι 1,49, του δείκτη ποσοστό των
διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση είναι
4,7%, και του δείκτη ποσοστό βασικής εξειδίκευσης
των αποφοίτων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
είναι 62,5%.
η
2 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στην υψηλή δαπάνη για εκπαίδευση (χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης των αποφοίτων, και ταυτόχρονα υψηλό ποσοστό διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 7
κράτη-μέλη: το Λουξεμβούργο, η Γαλλία, η Εσθονία,
η Ιρλανδία, η Αυστρία, η Σουηδία, και το Ηνωμένο
Βασίλειο. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή
του δείκτη επίπεδο εξειδίκευσης των αποφοίτων είναι 1,39, του δείκτη ποσοστό των διαχειριστών με
πλήρη γεωργική κατάρτιση είναι 29,2%, και του δεί-
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κτη ποσοστό βασικής εξειδίκευσης των αποφοίτων
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών είναι 70,4%.
 3η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με υψηλές τιμές και
στους δύο δείκτες (υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης των
αποφοίτων, και ταυτόχρονα υψηλό ποσοστό διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 7 κράτη-μέλη: η
Τσεχία, η Λετονία, η Πολωνία, το Βέλγιο, η Γερμανία,
η Λιθουανία, και η Σλοβενία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του δείκτη επίπεδο εξειδίκευσης
των αποφοίτων είναι 1,73, του δείκτη ποσοστό των
διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση είναι
23,8%, και του δείκτη ποσοστό βασικής εξειδίκευσης των αποφοίτων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών είναι 47,8%.
 4η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη έμφαση στο πεδίο
εκπαίδευση (υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης των αποφοίτων, και ταυτόχρονα χαμηλό ποσοστό διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 7 κράτη-μέλη: η Σλοβακία, η Βουλγαρία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, και η Κύπρος. Στα κράτη-μέλη της
ομάδας η μέση τιμή του δείκτη επίπεδο εξειδίκευσης
των αποφοίτων είναι 1,83, του δείκτη ποσοστό των
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διαχειριστών με πλήρη γεωργική κατάρτιση είναι
4,5%, και του δείκτη ποσοστό βασικής εξειδίκευσης
των αποφοίτων στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών
είναι 40,3%.
Αξίζει να σημειωθεί, και σε σχέση με το συγκριτικό δείκτη ποσοστό βασικής εξειδίκευσης των αποφοίτων
στο συγκεκριμένο πεδίο σπουδών ότι μεταξύ των 4
ομάδων κρατών-μελών της ΕΕ-28, η υψηλότερη μέση
η
τιμή του δείκτη καταγράφεται στη 2 ομάδα κρατών
(70,4%), ενώ η χαμηλότερη μέση τιμή του δείκτη καταη
γράφεται στη 4 ομάδα κρατών (40,3%), τιμή υπολειπόμενη κατά -42,7% (ή κατά 30,0 ποσ. μονάδες) από το
ης
μέσο του δείκτη της 2 ομάδας κρατών. Υπενθυμίζεται
η
ότι στη 2 ομάδα κρατών καταγράφεται και η υψηλότερη μέση τιμή του δείκτη ποσοστό διαχειριστών με
πλήρη γεωργική κατάρτιση. Η συγκεκριμένη παρατήρηση αναδεικνύει τη σημασία της εκπαίδευσης των
διαχειριστών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο
πεδίο σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική
και κτηνιατρική τόσο στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3 Voc), όσο και της
μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED4).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

7.4

Δασοκομία και υλοτομία

 το ερωτηματολόγιο για τον δασικό τομέα (Joint Forest

Στην ενότητα αυτή παρέχονται βασικές πληροφορίες
για τις δασικές περιοχές (forest area) και τους πόρους
ξυλείας (timber resources) της ΕΕ, καθώς και βασικά
οικονομικά στοιχεία και στοιχεία για την απασχόληση
στο δασικό τομέα της οικονομίας στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28. Σημειώνεται, ότι σε κάθε περίπτωση, καταγράφονται κενά στις χρονοσειρές των σχετικών μεταβλητών για τον τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 κατά την
περίοδο αναφοράς 2008-2020. Στις περισσότερες μεταβλητές έχει γίνει προσαρμογή της περιόδου αναφοράς στο διάστημα 2013-2016 ή και 2017. Τέλος, διευκρινίζεται ότι στη συγκεκριμένη ενότητα η Eurostat
δεν ανακοινώνει σχετικά στοιχεία σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας (NUTS2).

Sector Questionnaire - JFSQ) σχετικά με την παραγωγή
και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας, και
 το ερωτηματολόγιο για τους ευρωπαϊκούς λογαριασμούς δασών (European Forest Accounts - EFA) που έχει
σχεδιαστεί στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας περιβαλλοντικών δορυφορικών λογαριασμών (environmental satellite accounts) από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.
Όπως σημειώνεται σε σχετικό άρθρο της η Eurostat:
«η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει περίπου το
5,0% των παγκόσμιων δασών, κα, αντίθετα με ότι
συμβαίνει σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου, η δασική
περιοχή της ΕΕ αυξάνεται με αργούς ρυθμούς. Τα ευρωπαϊκά δάση αποτελούν σημαντικό παράγοντα με7.4.1
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τριασμού της κλιματικής αλλαγής. Από κοινωνικοοικονομική άποψη, τα δάση ποικίλλουν από μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις έως κρατικά δάση ή μεγάλες
εκτάσεις που ανήκουν σε εταιρείες, αλλά παρέχουν
επίσης και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών οικοσυστήματος, οι περισσότερες από τις οποίες δεν καταγράφονται από οικονομικούς λογαριασμούς και στατιστικές,
όπως η παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα, η
προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, ή η παροχή
ευκαιριών για αναψυχή».

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Η συγκεκριμένη ενότητα βασίζεται στα στατιστικά στοιχεία που η Eurostat δημοσιοποιεί στην ευρύτερη μελέτη της με τίτλο Στατιστικές για τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία (Agriculture, forestry and fishery statistics) και παρουσιάζει κατανομές βασικών μεταβλητών που αφορούν στην Δασοκομία και Υλοτομία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί
ότι τα στατιστικά στοιχεία για την Δασοκομία και Υλοτομία και ευρύτερα για τη βιομηχανία ξύλου (wood industry), παράγονται σε ετήσια βάση αξιοποιώντας 2
σχετικά ερωτηματολόγια:

Δασώδεις εκτάσεις στην ΕΕ-28

Στη συγκεκριμένη ενότητα αποτυπώνονται η συνολική
δασώδης έκταση (area of wooded land), και η διάκριση
της σε εκτάσεις των δασών (forest) και σε λοιπές δασώδεις εκτάσεις (other wood areas).
Τα συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από
δύο ερευνητικές πηγές: την Αξιολόγηση Δασικών Πόρων του ΟΗΕ (Forest Resources Assessment – FAO &
FRA) με ετήσια συλλογή στοιχείων επί μια πενταετία,
και την έρευνα Ευρωπαϊκά δάση (Forest Europe – State
of Europe’s Forests - FE) επίσης με ετήσια συλλογή

στοιχείων επί μια πενταετία. Σημειώνεται ότι η έκταση
μετριέται με μονάδα μέτρησης το εκτάριο (hectare),
που αντιστοιχεί σε 10 στρέμματα.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική δασώδης έκταση (area of wooded land) σε εκτάρια (hectare), στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2020, και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής έκτασης χρήσης
γης (εκπεφρασμένης στην ίδια μονάδα) των κρατώνμελών της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 7.257: Συνολική δασώδης έκταση σε εκτάρια (hectare) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2020 και ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής έκτασης
χρήσης γης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Area of wooded land (source: FAO - FE) [for_area]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2020, η συνολική δασώδης έκταση στην ΕΕ-28 είναι
183.472.251 εκτάρια, που αντιστοιχεί στο 42,0% της συνολικής έκτασης χρήσης γης της ΕΕ-28 (436.948.800 εκτάρια) τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, η συ-

νολική δασώδης έκταση στην Ελλάδα (6.536.520 εκτάρια) αντιστοιχεί στο 49,6% της συνολικής έκτασης χρήσης γης της Ελλάδας (13.169.400 εκτάρια), τιμή υπερέχουσα κατά 7,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

ΕΕ-28, κατέχοντας την 8η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2020, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 62,1% είναι: η Φινλανδία
(68,4%), η Σουηδία (67,8%), η Σλοβενία (62,4%), η Ισπανία (56,1%), και η Εσθονία (55,9%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 10,5%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (1,7%), η Ολλανδία (9,9%), η Ιρλανδία (12,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (13,1%), και η
Δανία (15,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,9 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2020, η συνολική δασώδης έκταση στην ΕΕ-28, καταγράφει οριακή
αύξηση κατά 0,6% (ή κατά 1.104.881 εκτάρια) από
182.367.370 εκτάρια το 2015, σε 183.472.251 εκτάρια
το 2020. Την ίδια περίοδο, η συνολική δασώδης έκταση στην Ελλάδα καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή του δείκτη.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 καταγράφεται οριακή μείωση της συνολικής
δασώδους έκτασης, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 49.930
εκτάρια ή κατά -0,7%), και κατά φθίνουσα σειρά της
μεταβολής και ελαφρότερα ακολουθούν: η Σλοβενία
(κατά 5.750 εκτάρια ή κατά -0,5%), η Δανία (κατά
3.370 εκτάρια ή κατά -0,5%), και οριακά η Ισπανία
(κατά 1.130 εκτάρια ή κατά -0,004%). Την ίδια περίοδο,
σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καταγράφεται μικρή αύξηση της συνολικής της συνολικής δασώδους έκτασης, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 469.000 εκτάρια ή κατά
2,7%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 321.650 εκτάρια ή κατά 2,9%), η

Κροατία (κατά 66.200 εκτάρια ή κατά 2,7%), η Πολωνία
(κατά 63.000 εκτάρια ή κατά 0,7%), η Βουλγαρία (κατά
60.000 εκτάρια ή κατά 1,6%), η Ουγγαρία (κατά 39.190
εκτάρια ή κατά 1,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
35.000 εκτάρια ή κατά 1,1%), η Ιρλανδία (κατά 34.890
εκτάρια ή κατά 4,3%), η Λετονία (κατά 16.350 εκτάρια ή
κατά 0,5%), η Αυστρία (κατά 15.970 εκτάρια ή κατά
0,4%), η Λιθουανία (κατά 14.000 εκτάρια ή κατά 0,6%),
η Εσθονία (κατά 11.930 εκτάρια ή κατά 0,5%), η Τσεχία
(κατά 8.700 εκτάρια ή κατά 0,3%), η Ολλανδία (κατά
4.670 εκτάρια ή κατά 1,3%), η Σλοβακία (κατά 3.740 εκτάρια ή κατά 0,2%), και ελαφρότερα η Κύπρος (κατά
591 εκτάρια ή κατά 0,2%), και η Μάλτα (κατά 180 εκτάρια ή κατά 51,4%).
Τέλος, κατά την περίοδο αναφοράς, σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και συγκεκριμένα στο Βέλγιο, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, την Ελλάδα, την Πορτογαλία,
τη Σουηδία, και τη Φινλανδία καταγράφεται μηδενική
μεταβολή της συνολικής δασώδους έκτασης.
7.4.1.1 ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
Ως δασική έκταση υπονοείται η έκταση γης που καταλαμβάνεται από δάσος (forest). Με τον όρο δάσος ορίζεται η γη με κάλυμμα στεφάνης δέντρου (tree crown
cover), που υποδηλώνει όλα τα μέρη του δέντρου πάνω
από το έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των φύλλων,
των κλαδιών του κ.λπ.), ή ισοδύναμου επιπέδου πυκνότητας (equivalent stocking level), άνω του 10% και εμβαδό άνω των 0,5 εκταρίων (hectare). Τα δέντρα κατά
την περίοδο της ωρίμανσής τους θα πρέπει να μπορούν
να φτάσουν τουλάχιστον στο ύψος των 5 μέτρων σε επιτόπια παρατήρηση (in situ).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική δασική έκταση (forest) σε εκτάρια (hectare), και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής δασώδους έκτασης (area of wooded land) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2020.

Γράφημα 7.258: Συνολική δασική έκταση σε εκτάρια (hectare) και ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής δασώδους έκτασης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2020

44,6
172.540

3.901.800

18.572.170

3.312.000

1.939.110

9.566.130

460

2.053.010

27.980.000

782.020

628.440

17.253.000

689.300

2.438.400

22.409.000

3.899.150

3.410.790

88.700

2.201.000

1.237.830

1.925.900

3.190.000

3.893.000

6.929.050

9.483.000

369.500

11.419.000

2.677.090

162.421.390

88,5 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,4 99,4 99,0 97,8 97,3 97,0 96,9 96,8 96,8 96,3 95,4 95,3 94,4 92,2 92,2 91,1 86,8 83,7 75,8
68,2 66,4 59,7

Πηγή: Eurostat - Area of wooded land (source: FAO - FE) [for_area]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2020, η συνολική δασική έκταση στην ΕΕ-28 είναι
162.421.390 εκτάρια, που αντιστοιχεί στο 88,5% της συνολικής δασώδους έκτασης της ΕΕ-28 (183.472.251 εκτάρια) τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, η συνολική δασική έκταση στην Ελλάδα (3.901.800 εκτάρια)
αντιστοιχεί στο 59,7% της συνολικής δασώδους έκτασης
της Ελλάδας (6.536.520 εκτάρια), τιμή υπολειπόμενη
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σημαντικά κατά 28,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2020, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 100,0% είναι: η Τσεχία (100,0%),
η Γερμανία (100,0%), η Ολλανδία (100,0%), η Πολωνία

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

(100,0%), και η Ρουμανία (100,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 62,9%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (44,6%), η Ελλάδα (59,7%), η Ισπανία
(66,4%), η Πορτογαλία (68,2%), και η Κροατία (75,8%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2020, η συνολική δασική έκταση στην ΕΕ-28, καταγράφει οριακή
αύξηση κατά 0,6% (ή κατά 1.009.240 εκτάρια) από
161.412.150 εκτάρια το 2015, σε 162.421.390 εκτάρια
το 2020. Την ίδια περίοδο, η συνολική δασική έκταση
στην Ελλάδα καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή
του δείκτη.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 καταγράφεται οριακή μείωση της συνολικής
δασικής έκτασης, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Σλοβενία (κατά 10.170 εκτάρια ή κατά -0,8%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής και ελαφρότερα ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά
7.810 εκτάρια ή κατά -0,4%), και η Κύπρος (κατά 460 εκτάρια ή κατά -0,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
καταγράφεται μικρή αύξηση της συνολικής δασικής έκτασης, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 417.000 εκτάρια ή κατά
2,5%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολου-
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θούν: η Ιταλία (κατά 269.050 εκτάρια ή κατά 2,9%), η
Πολωνία (κατά 63.000 εκτάρια ή κατά 0,7%), η Βουλγαρία (κατά 60.000 εκτάρια ή κατά 1,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 35.000 εκτάρια ή κατά 1,1%), η Ρουμανία
(κατά 28.090 εκτάρια ή κατά 0,4%), η Ιρλανδία (κατά
27.350 εκτάρια ή κατά 3,6%), η Ισπανία (κατά 20.990
εκτάρια ή κατά 0,1%), η Λετονία (κατά 19.350 εκτάρια ή
κατά 0,6%), η Αυστρία (κατά 17.960 εκτάρια ή κατά
0,5%), η Εσθονία (κατά 17.390 εκτάρια ή κατά 0,7%), η
Κροατία (κατά 17.110 εκτάρια ή κατά 0,9%), η Λιθουανία (κατά 14.000 εκτάρια ή κατά 0,6%), η Τσεχία (κατά
8.700 εκτάρια ή κατά 0,3%), η Ολλανδία (κατά 4.670 εκτάρια ή κατά 1,3%), η Σλοβακία (κατά 4.150 εκτάρια ή
κατά 0,2%), η Δανία (κατά 3.360 εκτάρια ή κατά 0,6%),
και ελαφρότερα η Μάλτα (κατά 110 εκτάρια ή κατά
31,4%).
Τέλος, κατά την περίοδο αναφοράς, σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και συγκεκριμένα στο Βέλγιο, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, την Ελλάδα, την Πορτογαλία,
τη Σουηδία, και τη Φινλανδία καταγράφεται μηδενική
μεταβολή της συνολικής δασικής έκτασης.
7.4.1.2 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΣΩΔΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική έκταση των λοιπών δασωδών εκτάσεων (other wood
areas) σε εκτάρια (hectare), και η ποσοστιαία αναλογία
της επί της συνολικής δασώδους έκτασης (area of
wooded land) στα 24 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2020.
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Γράφημα 7.259: Συνολική λοιπών δασωδών εκτάσεων σε εκτάρια (hectare) και ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής δασώδους έκτασης στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2020

Πηγή: Eurostat - Area of wooded land (source: FAO - FE) [for_area]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2020, η συνολική έκταση των λοιπών δασωδών εκτάσεων στην ΕΕ-28 είναι 21.050.861 εκτάρια, που αντιστοιχεί στο 11,5% της συνολικής δασώδους έκτασης της
ΕΕ-28 (183.472.251 εκτάρια) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική έκταση των λοιπών δασωδών εκτάσεων στην Ελλάδα (2.634.720 εκτάρια) αντιστοιχεί στο 40,3% της συνολικής δασώδους έκτασης της
Ελλάδας (6.536.520 εκτάρια), τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 28,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2020, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 37,1% είναι: η Κύπρος (55,4%), η
Ελλάδα (40,3%), η Ισπανία (33,6%), η Πορτογαλία
(31,8%), και η Κροατία (24,2%). Στον αντίποδα κατα-

γράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,9%, και συγκεκριμένα:
η Ρουμανία (0,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,6%), η
Βουλγαρία (0,6%), η Σλοβακία (1,0%), και η Σλοβενία
(2,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (40,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2020, η συνολική έκταση των λοιπών δασωδών εκτάσεων στην ΕΕ28, καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,5% (ή κατά
95.641 εκτάρια) από 20.955.220 εκτάρια το 2015, σε
21.050.861 εκτάρια το 2020. Την ίδια περίοδο, η συνολική έκταση των λοιπών δασωδών εκτάσεων στην
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Ελλάδα καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή του
δείκτη.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 7 από τα 24 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
καταγράφεται μείωση της συνολικής έκτασης των
λοιπών δασωδών εκτάσεων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά
78.020 εκτάρια ή κατά -83,4%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής και ελαφρότερα ακολουθούν: η
Ισπανία (κατά 22.120 εκτάρια ή κατά -0,2%), η Δανία
(κατά 7.130 εκτάρια ή κατά -16,2%), η Εσθονία (κατά
5.460 εκτάρια ή κατά -5,5%), η Λετονία (κατά 3.000
εκτάρια ή κατά -2,7%), η Αυστρία (κατά 1.990 εκτάρια
ή κατά -1,5%), και ελαφρότερα η Σλοβακία (κατά 410
εκτάρια ή κατά -2,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 8 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση της συνολικής έκτασης των λοιπών δασω7.4.2

δών εκτάσεων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 52.600 εκτάρια ή
κατά 2,9%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής
ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 52.000 εκτάρια ή κατά
6,6%), η Κροατία (κατά 49.090 εκτάρια ή κατά 8,6%), η
Ουγγαρία (κατά 47.000 εκτάρια ή κατά 30,7%), η Ιρλανδία (κατά 7.540 εκτάρια ή κατά 13,0%), η Σλοβενία (κατά 4.420 εκτάρια ή κατά 19,2%), η Κύπρος (κατά 1.051
εκτάρια ή κατά 0,3%), και οριακά η Μάλτα (κατά 70 εκτάρια από μη-διαθέσιμη τιμή το 2015).
Τέλος, κατά την περίοδο αναφοράς, σε 9 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, και συγκεκριμένα στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία τη Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφεται μηδενική μεταβολή της συνολικής
έκτασης των λοιπών δασωδών εκτάσεων.

Υλοτομημένη στρογγυλή ξυλεία στην ΕΕ-28

Στη συγκεκριμένη ενότητα αποτυπώνεται ο συνολικός
όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28. Διευκρινίζεται ότι στη σχετική μεταβλητή αποτυπώνονται τα στατιστικά στοιχεία για την
απομάκρυνση στρογγυλής ξυλείας (roundwood removals), στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι ποσότητες ξυλείας που κόβονται και απομακρύνονται, ή πέφτουν και
απομακρύνονται από το δάσος και άλλες δασώδης εκτάσεις, ή και άλλες περιοχές υλοτόμησης. Διευκρινίζεται ότι η έννοια της στρογγυλής ξυλείας αφορά σε ακατέργαστη αποφλοιωμένη ξυλεία (wood in the rough under bank). Αξίζει, επιπλέον, να σημειωθεί ότι η έννοια
της παραγωγής στρογγυλής ξυλείας (roundwood pro-

duction), όρος που χρησιμοποιείται επίσης ως συνώνυμο για την απομάκρυνση της ξυλείας στο πλαίσιο της
υλοτομίας. Ο όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας αποδίδεται σε χιλιάδες κυβικά μέτρα (thousand
cubic metres), που στην μελέτη αυτή συντομογραφείται
ως χιλ. κυβ.μ.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας σε χιλ
κυβ.μ στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας της ΕΕ-28 το 2016.

Γράφημα 7.260: Συνολικός όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας σε χιλ κυβ.μ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στην ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Roundwood removals by type of wood and assortment [for_remov]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, ο συνολικός όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στην ΕΕ-28 είναι 460.012,8 χιλ κυβ.μ,
που αντιστοιχεί αθροιστικά στο 100,0% του συνολικού
όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας της ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός όγκος της υλοτομημένης
στρογγυλής ξυλείας στην Ελλάδα (992,0 χιλ κυβ.μ) αντιστοιχεί στο 0,2% του συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας της ΕΕ-28, κατέχοντας την
26η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 12,5% είναι: η Σουηδία
(17,6%), η Φινλανδία (13,4%), η Γερμανία (11,4%), η
Γαλλία (11,1%), και η Πολωνία (9,2%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (οριακά 0,0%), το Λουξεμβούργο (0,1%), η Ελλάδα (0,2%), η Ολλανδία (0,5%), και η
Ιρλανδία (0,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (43,5 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

μένης στρογγυλής ξυλείας, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά
11.359,1 χιλ κυβ.μ ή κατά 16,3%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά
4.442,3 χιλ κυβ.μ ή κατά 7,8%), η Πολωνία (κατά 3.196,1
χιλ κυβ.μ ή κατά 8,2%), η Τσεχία (κατά 2.444,0 χιλ κυβ.μ
ή κατά 15,9%), η Ισπανία (κατά 2.288,3 χιλ κυβ.μ ή κατά 14,7%), η Εσθονία (κατά 2.080,2 χιλ κυβ.μ ή κατά
27,2%), η Σλοβενία (κατά 1.966,2 χιλ κυβ.μ ή κατά
57,6%), η Πορτογαλία (κατά 1.375,7 χιλ κυβ.μ ή κατά
13,0%), η Ολλανδία (κατά 1.249,5 χιλ κυβ.μ ή κατά
122,3%), η Σλοβακία (κατά 1.204,3 χιλ κυβ.μ ή κατά
14,9%), και ελαφρότερα η Λετονία (κατά 409,5 χιλ κυβ.μ
ή κατά 3,3%), η Δανία (κατά 303,0 χιλ κυβ.μ ή κατά
9,5%), η Ιρλανδία (κατά 290,8 χιλ κυβ.μ ή κατά 10,5%), η
Βουλγαρία (κατά 255,1 χιλ κυβ.μ ή κατά 4,1%), το Βέλγιο (κατά 251,4 χιλ κυβ.μ ή κατά 4,1%), και οριακά το
Λουξεμβούργο (κατά 18,3 χιλ κυβ.μ ή κατά 5,8%), και η
Κύπρος (κατά 6,3χιλ κυβ.μ ή κατά 67,3%).

διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, ο συνολικός όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας
στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 6,7% (ή κατά
28.986,3 χιλ κυβ.μ) από 431.026,4 χιλ κυβ.μ το 2013,
σε 460.012,8 χιλ κυβ.μ το 2016. Την ίδια περίοδο, ο
συνολικός όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -9,2% (ή
κατά 100,4 χιλ κυβ.μ) από 1.092,4 χιλ κυβ.μ το 2013,
σε 992,0 χιλ κυβ.μ το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 10 από τα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
καταγράφεται μείωση του συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά
1.077,2 χιλ κυβ.μ ή κατά -16,2%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Γερμανία (κατά
1.013,9 χιλ κυβ.μ ή κατά -1,9%), και ελαφρότερα η Αυστρία (κατά 626,7 χιλ κυβ.μ ή κατά -3,6%), η Ουγγαρία
(κατά 441,0 χιλ κυβ.μ ή κατά -7,3%), η Λιθουανία (κατά
306,0 χιλ κυβ.μ ή κατά -4,3%), η Κροατία (κατά 270,7 χιλ
κυβ.μ ή κατά -5,0%), η Γαλλία (κατά 172,8 χιλ κυβ.μ ή
κατά -0,3%), η Ελλάδα (κατά 100,4 χιλ κυβ.μ ή κατά 9,2%), και οριακά η Ρουμανία (κατά 78,0 χιλ κυβ.μ ή
κατά -0,5%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 66,8 χιλ
κυβ.μ ή κατά -0,6%).
Την ίδια περίοδο, σε 17 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού όγκου της υλοτομη-

7.4.2.1 ΥΛΟΤΟΜΗΜΕΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΞΥΛΕΙΑ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ
ΔΕΝΔΡΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας κωνοφόρων δένδρων σε χιλ κυβ.μ, και η ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό όγκο της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2016.

Γράφημα 7.261: Συνολικός όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας κωνοφόρων δένδρων σε χιλ κυβ.μ και ποσοστιαία αναλογία της επί του συνολικού
όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Roundwood removals by type of wood and assortment [for_remov]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, ο συνολικός όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας κωνοφόρων δένδρων στην ΕΕ-28 είναι
313.957,5 χιλ κυβ.μ, που αντιστοιχεί στο 68,2% του
συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας της ΕΕ-28 (460.012,8 χιλ κυβ.μ), τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός όγκος της υλοτομημένης
στρογγυλής ξυλείας κωνοφόρων δένδρων στην Ελλάδα (282,9 χιλ κυβ.μ) αντιστοιχεί στο 28,5% του συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας
στη χώρα (992,0 χιλ κυβ.μ), τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 39,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 24η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 93,0% είναι: η Ιρλανδία
(97,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (95,1%), η Σουηδία
(91,3%), η Τσεχία (90,4%), και η Κύπρος (90,3%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
23,4%, και συγκεκριμένα: η Κροατία (15,6%), η Ουγγαρία (18,0%), η Πορτογαλία (23,7%), η Ελλάδα
(28,5%), και η Ολλανδία (31,0%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(4,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, ο συνολικός όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας κω-
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νοφόρων δένδρων στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση
κατά 11,1% (ή κατά 31.319,6 χιλ κυβ.μ) από 282.637,9
χιλ κυβ.μ το 2013, σε 313.957,5 χιλ κυβ.μ το 2016. Την
ίδια περίοδο, ο συνολικός όγκος της υλοτομημένης
στρογγυλής ξυλείας κωνοφόρων δένδρων στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -9,8% (ή κατά 30,6 χιλ
κυβ.μ) από 313,6 χιλ κυβ.μ το 2013, σε 282,9 χιλ
κυβ.μ το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 8 από τα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας κωνοφόρων δένδρων, με
την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στην Αυστρία (κατά 565,0 χιλ κυβ.μ ή κατά -3,9%), και
κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η
Ρουμανία (κατά 481,1 χιλ κυβ.μ ή κατά -8,2%), η Κροατία (κατά 217,4 χιλ κυβ.μ ή κατά -21,2%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 126,3 χιλ κυβ.μ ή κατά -1,2%), και οριακά η Γαλλία (κατά 70,3 χιλ κυβ.μ ή κατά -0,4%), η Ελλάδα (κατά 30,6 χιλ κυβ.μ ή κατά -9,8%), η Ουγγαρία (κατά
12,8 χιλ κυβ.μ ή κατά -1,3%), και η Ιταλία (κατά 6,4 χιλ
κυβ.μ ή κατά -0,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 19 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας κωνοφόρων δένδρων, με
την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στη Σουηδία (κατά 11.149,1 χιλ κυβ.μ ή κατά 17,8%), και

κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η
Φινλανδία (κατά 3.758,1 χιλ κυβ.μ ή κατά 8,4%), η Πολωνία (κατά 3.193,8 χιλ κυβ.μ ή κατά 11,2%), η Ισπανία
(κατά 2.958,0 χιλ κυβ.μ ή κατά 48,8%), η Τσεχία (κατά
2.831,0 χιλ κυβ.μ ή κατά 21,4%), η Λετονία (κατά 2.565,2
χιλ κυβ.μ ή κατά 41,0%), η Σλοβενία (κατά 1.597,1 χιλ
κυβ.μ ή κατά 84,2%), η Εσθονία (κατά 1.474,2 χιλ κυβ.μ
ή κατά 34,7%), η Σλοβακία (κατά 1.140,6 χιλ κυβ.μ ή κατά 28,1%), και ελαφρότερα η Βουλγαρία (κατά 607,5 χιλ
κυβ.μ ή κατά 23,2%), η Δανία (κατά 384,0 χιλ κυβ.μ ή
κατά 17,0%), η Ιρλανδία (κατά 318,3 χιλ κυβ.μ ή κατά
11,9%), η Πορτογαλία (κατά 299,0 χιλ κυβ.μ ή κατά
11,0%), η Λιθουανία (κατά 186,0 χιλ κυβ.μ ή κατά
5,2%), η Γερμανία (κατά 159,9 χιλ κυβ.μ ή κατά 0,4%), η
Ολλανδία (κατά 138,2 χιλ κυβ.μ ή κατά 24,5%), και οριακά το Βέλγιο (κατά 32,6 χιλ κυβ.μ ή κατά 1,0%), το
Λουξεμβούργο (κατά 30,0 χιλ κυβ.μ ή κατά 5,8%), και η
Κύπρος (κατά 6,9χιλ κυβ.μ ή κατά 94,0%).
7.4.2.2 ΥΛΟΤΟΜΗΜΕΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΞΥΛΕΙΑ ΜΗ-ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ
ΔΕΝΔΡΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας μηκωνοφόρων δένδρων σε χιλ κυβ.μ, και η ποσοστιαία
αναλογία του ως προς το συνολικό όγκο της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στα 27 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.
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Γράφημα 7.262: Συνολικός όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας μη-κωνοφόρων δένδρων σε χιλ κυβ.μ, και ποσοστιαία αναλογία της επί του συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Roundwood removals by type of wood and assortment [for_remov]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, ο συνολικός όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας μη-κωνοφόρων δένδρων στην ΕΕ-28
είναι 146.055,3 χιλ κυβ.μ, που αντιστοιχεί στο 31,8% του
συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας της ΕΕ-28 (460.012,8 χιλ κυβ.μ), τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός όγκος της υλοτομημένης
στρογγυλής ξυλείας μη-κωνοφόρων δένδρων στην
Ελλάδα (709,1 χιλ κυβ.μ) αντιστοιχεί στο 71,5% του συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας
στη χώρα (992,0 χιλ κυβ.μ), τιμή υπερέχουσα σημαντικά
κατά 39,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28,
κατέχοντας την 4η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 76,6% είναι: η Κροατία
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(84,8%), η Ουγγαρία (82,0%), η Πορτογαλία (76,3%), η
Ελλάδα (71,5%), και η Ολλανδία (69,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 7,0%, και
συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (2,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (4,9%), η Σουηδία (8,7%), η Τσεχία (9,6%), και η
Κύπρος (9,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,9 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, ο συνολικός όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας μηκωνοφόρων δένδρων στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή
μείωση κατά -1,6% (ή κατά 2.333,2 χιλ κυβ.μ) από
148.388,5 χιλ κυβ.μ το 2013, σε 146.055,3 χιλ κυβ.μ το
2016. Την ίδια περίοδο, ο συνολικός όγκος της υλοτο-
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μημένης στρογγυλής ξυλείας μη-κωνοφόρων δένδρων στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -9,0% (ή
κατά 69,8 χιλ κυβ.μ) από 778,8 χιλ κυβ.μ το 2013, σε
709,1 χιλ κυβ.μ το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 16 από τα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας μη-κωνοφόρων δένδρων, με
την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στη Λετονία (κατά 2.155,8 χιλ κυβ.μ ή κατά -36,0%), και
κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η
Γερμανία (κατά 1.173,8 χιλ κυβ.μ ή κατά -8,2%), η Ιταλία
(κατά 1.070,8 χιλ κυβ.μ ή κατά -23,6%), και ελαφρότερα
η Ισπανία (κατά 669,7 χιλ κυβ.μ ή κατά -7,0%), η Λιθουανία (κατά 492,0 χιλ κυβ.μ ή κατά -14,1%), η Ουγγαρία
(κατά 428,3 χιλ κυβ.μ ή κατά -8,5%), η Τσεχία (κατά
387,0 χιλ κυβ.μ ή κατά -18,4%), η Βουλγαρία (κατά
352,4 χιλ κυβ.μ ή κατά -10,0%), η Γαλλία (κατά 102,6 χιλ
κυβ.μ ή κατά -0,3%), η Δανία (κατά 81,0 χιλ κυβ.μ ή κατά
-8,8%), η Ελλάδα (κατά 69,8 χιλ κυβ.μ ή κατά -9,0%), η
Αυστρία (κατά 61,7 χιλ κυβ.μ ή κατά -2,1%), και οριακά
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η Κροατία (κατά 53,3 χιλ κυβ.μ ή κατά -1,2%), η Ιρλανδία (κατά 27,5 χιλ κυβ.μ ή κατά -29,3%), το Λουξεμβούργο (κατά 11,8 χιλ κυβ.μ ή κατά -6,6%), και η Κύπρος
(κατά 0,6 χιλ κυβ.μ ή κατά -26,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 11 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού όγκου της υλοτομημένης
στρογγυλής ξυλείας μη-κωνοφόρων δένδρων, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην
Ολλανδία (κατά 1.111,3 χιλ κυβ.μ ή κατά 243,2%), και
κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η
Πορτογαλία (κατά 1.076,7 χιλ κυβ.μ ή κατά 13,3%), και
ελαφρότερα η Φινλανδία (κατά 684,2 χιλ κυβ.μ ή κατά
5,7%), η Εσθονία (κατά 606,0 χιλ κυβ.μ ή κατά 17,8%),η
Ρουμανία (κατά 403,1 χιλ κυβ.μ ή κατά 4,3%), η Σλοβενία (κατά 369,2 χιλ κυβ.μ ή κατά 24,3%), το Βέλγιο (κατά
218,7 χιλ κυβ.μ ή κατά 11,9%), η Σουηδία (κατά 210,0
χιλ κυβ.μ ή κατά 3,1%), και οριακά η Σλοβακία (κατά
63,7 χιλ κυβ.μ ή κατά 1,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
59,5 χιλ κυβ.μ ή κατά 12,8%), και η Πολωνία (κατά 2,4
χιλ κυβ.μ ή κατά 0,02%).

Υλοτομημένη στρογγυλή ξυλεία ανά τομέα ιδιοκτησίας της παραγωγής στην ΕΕ-28

Στη συγκεκριμένη ενότητα ο συνολικός όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28, διακρίνεται σε 3 τομείς ιδιοκτησίας παραγωγής:
(1) κρατική ιδιοκτησία (state ownership), (2) άλλη δημόσια ιδιοκτησία (other public ownership), και (3) ιδιωτική ιδιοκτησία (private ownership).

ιδιοκτησίας σε χιλ κυβ.μ, και η ποσοστιαία αναλογία
του ως προς το συνολικό όγκο της υλοτομημένης
στρογγυλής ξυλείας στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2016.
Το 2016, ο συνολικός όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας κρατικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ-28 είναι
116.048,2 χιλ κυβ.μ, που αντιστοιχεί στο 25,2% του
συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας της ΕΕ-28 (460.012,8 χιλ κυβ.μ), τη συγκεκριμένη
χρονιά.

7.4.3.1 ΥΛΟΤΟΜΗΜΕΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΞΥΛΕΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας κρατικής
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Γράφημα 7.263: Συνολικός όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας κρατικής ιδιοκτησίας σε χιλ κυβ.μ, και ποσοστιαία αναλογία της επί του συνολικού
όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Roundwood removals by type of wood and assortment [for_remov]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, ο συνολικός όγκος της υλοτομημένης
στρογγυλής ξυλείας κρατικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα (695,6 χιλ κυβ.μ) αντιστοιχεί στο 70,1% του συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στη
χώρα (992,0 χιλ κυβ.μ), τιμή υπερέχουσα σημαντικά
κατά 44,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ28, κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28. Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 81,9% εί-

ναι: η Πολωνία (93,0%), η Κύπρος (88,9%), η Ιρλανδία
(81,5%), η Βουλγαρία (76,2%), και η Ελλάδα (70,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,7%,
και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (0,8%), η Γερμανία
(1,7%), η Ισπανία (2,0%), η Ιταλία (5,4%), και η Φινλανδία (8,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (22,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, ο συνολικός
όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας κρατικής
ιδιοκτησίας στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά
3,4% (ή κατά 3.763,7 χιλ κυβ.μ) από 112.284,5 χιλ κυβ.μ
το 2013, σε 116.048,2 χιλ κυβ.μ το 2016. Την ίδια περίοδο, ο συνολικός όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής
ξυλείας κρατικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -18,2% (ή κατά 154,5 χιλ κυβ.μ) από 850,1
χιλ κυβ.μ το 2013, σε 695,6 χιλ κυβ.μ το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 11 από τα 24 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
καταγράφεται μείωση του συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας κρατικής ιδιοκτησίας,
με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στη Ρουμανία (κατά 1.254,0 χιλ κυβ.μ ή κατά -14,1%),
και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η
Γαλλία (κατά 687,2 χιλ κυβ.μ ή κατά -13,0%), η Ιταλία
(κατά 628,0 χιλ κυβ.μ ή κατά -67,7%), και ελαφρότερα η
Γερμανία (κατά 394,6 χιλ κυβ.μ ή κατά -30,7%), η Ελλάδα (κατά 154,5 χιλ κυβ.μ ή κατά -18,2%), η Ουγγαρία (κατά 124,6 χιλ κυβ.μ ή κατά -3,3%), η Φινλανδία
(κατά 111,1 χιλ κυβ.μ ή κατά -2,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 79,9 χιλ κυβ.μ ή κατά -1,6%), η Ισπανία (κατά 78,1 χιλ κυβ.μ ή κατά -18,1%), και οριακά η Αυστρία (κατά 64,9 χιλ κυβ.μ ή κατά -3,9%), και η Πορτογαλία (κατά 12,3 χιλ κυβ.μ ή κατά -11,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 13 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, κατα-

γράφεται αύξηση του συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας κρατικής ιδιοκτησίας, με
την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στην Πολωνία (κατά 2.896,5 χιλ κυβ.μ ή κατά 8,0%), και
κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η
Σουηδία (κατά 1.135,8 χιλ κυβ.μ ή κατά 15,1%), η Εσθονία (κατά 741,0 χιλ κυβ.μ ή κατά 23,4%), και ελαφρότερα η Σλοβακία (κατά 511,1 χιλ κυβ.μ ή κατά 11,7%), η
Τσεχία (κατά 494,8 χιλ κυβ.μ ή κατά 5,3%), η Ολλανδία
(κατά 478,0 χιλ κυβ.μ ή κατά 116,9%), η Βουλγαρία (κατά 452,4 χιλ κυβ.μ ή κατά 10,2%), η Σλοβενία (κατά
226,9 χιλ κυβ.μ ή κατά 20,3%), η Λετονία (κατά 221,5
χιλ κυβ.μ ή κατά 3,8%), η Ιρλανδία (κατά 132,2 χιλ κυβ.μ
ή κατά 5,6%), και οριακά η Λιθουανία (κατά 55,0 χιλ
κυβ.μ ή κατά 1,5%), η Κύπρος (κατά 6,2 χιλ κυβ.μ ή κατά 79,0%), και το Λουξεμβούργο (κατά 1,3 χιλ κυβ.μ ή
κατά 3,6%).
7.4.3.2 ΥΛΟΤΟΜΗΜΕΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΞΥΛΕΙΑ ΑΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας άλλης
δημόσιας ιδιοκτησίας σε χιλ κυβ.μ, και η ποσοστιαία
αναλογία του ως προς το συνολικό όγκο της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2016.
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Γράφημα 7.264: Συνολικός όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας άλλης δημόσιας ιδιοκτησίας σε χιλ κυβ.μ, και ποσοστιαία αναλογία της επί του συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Roundwood removals by type of wood and assortment [for_remov]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, ο συνολικός όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας άλλης δημόσιας ιδιοκτησίας στην ΕΕ-28
είναι 62.604,3 χιλ κυβ.μ, που αντιστοιχεί στο 13,6% του
συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας της ΕΕ-28 (460.012,8 χιλ κυβ.μ), τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Το 2012, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 78,3% είναι: το Βέλγιο (100,0%),
η Δανία (100,0%), η Κροατία (100,0%), η Γερμανία
(55,0%), και το Λουξεμβούργο (36,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,8%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (0,3%), η Ουγγαρία (0,4%), η Εσθονία
(0,6%), η Σλοβενία (0,8%), και η Πολωνία (1,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (97,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
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ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, ο συνολικός
όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας άλλης
δημόσιας ιδιοκτησίας στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή
μείωση κατά -2,0% (ή κατά 1.278,0 χιλ κυβ.μ) από
63.882,3 χιλ κυβ.μ το 2013, σε 62.604,3 χιλ κυβ.μ το
2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 9 από τα 20 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας άλλης δημόσιας ιδιοκτησίας, με
την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στ η
Λετονία (κατά 2.091,7 χιλ κυβ.μ ή κατά -98,2%), και κατά
φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία
(κατά 690,7 χιλ κυβ.μ ή κατά -9,9%), και ελαφρότερα η
Ισπανία (κατά 314,5 χιλ κυβ.μ ή κατά -10,6%), η Κροατία
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(κατά 270,7 χιλ κυβ.μ ή κατά -5,0%), η Γερμανία (κατά
264,2 χιλ κυβ.μ ή κατά -0,9%), και οριακά η Πορτογαλία
(κατά 54,0 χιλ κυβ.μ ή κατά -15,5%), η Εσθονία (κατά
40,9 χιλ κυβ.μ ή κατά -40,0%), η Ουγγαρία (κατά 1,0 χιλ
κυβ.μ ή κατά -4,3%), και η Κύπρος (κατά 0,4 χιλ κυβ.μ ή
κατά 88,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 11 από τα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας άλλης δημόσιας ιδιοκτησίας, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Τσεχία (κατά 796,0 χιλ κυβ.μ ή κατά
33,9%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 460,5 χιλ κυβ.μ ή κατά
17,9%), και ελαφρότερα η Δανία (κατά 303,0 χιλ κυβ.μ ή
κατά 9,5%), το Βέλγιο (κατά 251,4 χιλ κυβ.μ ή κατά 5,0%),
η Ολλανδία (κατά 237,7 χιλ κυβ.μ ή κατά 233,0%), η Ιτα-
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λία (κατά 176,9 χιλ κυβ.μ ή κατά 16,0%), η Πολωνία (κατά 91,9 χιλ κυβ.μ ή κατά 13,0%), η Σλοβακία (κατά 71,1
χιλ κυβ.μ ή κατά 8,3%), και οριακά η Βουλγαρία (κατά
37,6 χιλ κυβ.μ ή κατά 5,4%), η Σλοβενία (κατά 19,7 χιλ
κυβ.μ ή κατά 88,7%), και το Λουξεμβούργο (κατά 4,5
χιλ κυβ.μ ή κατά 3,9%).
7.4.3.3 ΥΛΟΤΟΜΗΜΕΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΞΥΛΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας ιδιωτικής ιδιοκτησίας σε χιλ κυβ.μ, και η ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό όγκο της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στα 27 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.

Γράφημα 7.265: Συνολικός όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας ιδιωτικής ιδιοκτησίας σε χιλ κυβ.μ, και ποσοστιαία αναλογία της επί του συνολικού
όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Roundwood removals by type of wood and assortment [for_remov]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, ο συνολικός όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας ιδιωτικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ-28 είναι
281.360,3 χιλ κυβ.μ, που αντιστοιχεί στο 61,2% του
συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας της ΕΕ-28 (460.012,8 χιλ κυβ.μ), τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός όγκος της υλοτομημένης
στρογγυλής ξυλείας ιδιωτικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα (296,4 χιλ κυβ.μ) αντιστοιχεί στο 29,9% του συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στη
χώρα (992,0 χιλ κυβ.μ), τιμή υπολειπόμενη σημαντικά
κατά 31,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ28, κατέχοντας την 17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 90,2% είναι: η Πορτογαλία (96,8%), η Φινλανδία (91,4%), η Αυστρία (90,5%),
η Σουηδία (89,3%), και η Ισπανία (83,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 14,7%,
και συγκεκριμένα: η Πολωνία (5,1%), η Κύπρος
(10,8%), η Βουλγαρία (12,5%), η Ιρλανδία (18,5%),
και η Τσεχία (26,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,1 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, ο συνολικός όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας ιδιωτικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση
κατά 10,4% (ή κατά 25.500,6 χιλ κυβ.μ) από 254.859,6
χιλ κυβ.μ το 2013, σε 281.360,3 χιλ κυβ.μ το 2016. Την
ίδια περίοδο, ο συνολικός όγκος της υλοτομημένης
στρογγυλής ξυλείας ιδιωτικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 22,3% (ή κατά
54,1 χιλ κυβ.μ) από 242,3 χιλ κυβ.μ το 2013, σε 296,4
χιλ κυβ.μ το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 6 από τα 24 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας ιδιωτικής ιδιοκτησίας, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην
Ιταλία (κατά 626,1 χιλ κυβ.μ ή κατά -13,6%), και κατά
φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Αυστρία
(κατά 561,8 χιλ κυβ.μ ή κατά -3,6%), και ελαφρότερα η
Λιθουανία (κατά 361,0 χιλ κυβ.μ ή κατά -10,8%), η Γερμανία (κατά 355,1 χιλ κυβ.μ ή κατά -1,5%), η Ουγγαρία
(κατά 315,4 χιλ κυβ.μ ή κατά -14,1%), και η Βουλγαρία
(κατά 234,9 χιλ κυβ.μ ή κατά 10,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 18 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού όγκου της υλοτομημένης
στρογγυλής ξυλείας ιδιωτικής ιδιοκτησίας, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη
Σουηδία (κατά 10.223,3 χιλ κυβ.μ ή κατά 16,5%), και
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(κατά 715,5 χιλ κυβ.μ ή κατά 19,1%), η Σλοβακία (κατά
533,8 χιλ κυβ.μ ή κατά 104,5%), η Ολλανδία (κατά
207,7 χιλ κυβ.μ ή κατά 10,7%), η Πολωνία (κατά 207,7
χιλ κυβ.μ ή κατά 10,7%), η Ιρλανδία (κατά 158,6 χιλ
κυβ.μ ή κατά 39,0%), και οριακά η Ελλάδα (κατά 54,1
χιλ κυβ.μ ή κατά 18,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
13,1 χιλ κυβ.μ ή κατά 0,2%), το Λουξεμβούργο (κατά
12,4 χιλ κυβ.μ ή κατά 7,76%), και η Κύπρος (κατά 0,5 χιλ
κυβ.μ ή κατά 45,3%).

κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η
Φινλανδία (κατά 4.553,4 χιλ κυβ.μ ή κατά 8,8%), η Ισπανία (κατά 2.680,9 χιλ κυβ.μ ή κατά 22,0%), η Λετονία (κατά 2.279,6 χιλ κυβ.μ ή κατά 56,3%), η Σλοβενία
(κατά 1.719,6 χιλ κυβ.μ ή κατά 75,7%), και η Πορτογαλία (κατά 1.442,0 χιλ κυβ.μ ή κατά 14,2%), η Εσθονία
(κατά 1.380,1 χιλ κυβ.μ ή κατά 31,5%), η Γαλλία (κατά
1.205,1 χιλ κυβ.μ ή κατά 3,1%), η Τσεχία (κατά 1.153,3
χιλ κυβ.μ ή κατά 32,0%), και ελαφρότερα η Ρουμανία
7.4.4

Στρογγυλή ξυλεία ανά κατηγορία χρήσης στην ΕΕ-28

Στη συγκεκριμένη ενότητα αποτυπώνεται ο συνολικός
όγκος της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ανά κατηγορία χρήσης, και συγκεκριμένα σε 2 βασικές κατηγορίες χρήσης: (1)
στρογγυλή ξυλεία για βιομηχανική χρήση (industrial
roundwood), που επιμερίζεται σε 4 υποκατηγορίες,
και (2) στρογγυλή ξυλεία για καυσόξυλα (fuelwood)
συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας για κάρβουνο
(wood for charcoal).

7.4.4.1 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
όγκος της στρογγυλής ξυλείας για βιομηχανική χρήση
(industrial roundwood) σε χιλ κυβ.μ, και η ποσοστιαία
αναλογία του ως προς το συνολικό όγκο της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στα 27 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.

Γράφημα 7.266: Συνολικός όγκος της στρογγυλής ξυλείας για βιομηχανική χρήση σε χιλ κυβ.μ και ποσοστιαία αναλογία της επί του συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Roundwood removals by type of wood and assortment [for_remov]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, ο συνολικός όγκος της στρογγυλής ξυλείας
για βιομηχανική χρήση στην ΕΕ-28 είναι 356.620,9 χιλ
κυβ.μ, που αντιστοιχεί στο 78,4% του συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας της ΕΕ-28
(455.100,4 χιλ κυβ.μ), τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός όγκος της στρογγυλής
ξυλείας για βιομηχανική χρήση στην Ελλάδα (323,4
χιλ κυβ.μ) αντιστοιχεί στο 37,5% του συνολικού όγκου
της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στη χώρα
(862,3χιλ κυβ.μ), τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά
41,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28,
κατέχοντας την 25η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 91,6% είναι: η Σλοβακία (94,4%),
η Ιρλανδία (92,9%), η Πορτογαλία (91,7%), η Σουηδία
(90,8%), και η Φινλανδία (88,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 32,3%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (18,8%), η Ολλανδία (29,3%), η Ελλάδα
(37,5%), η Ιταλία (39,3%), και η Δανία (42,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
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διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, ο συνολικός όγκος της στρογγυλής ξυλείας για βιομηχανική
χρήση στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 7,2% (ή
κατά 23.863,2 χιλ κυβ.μ) από 332.757,7 χιλ κυβ.μ το
2013, σε 356.620,8 χιλ κυβ.μ το 2016. Την ίδια περίοδο, ο συνολικός όγκος της στρογγυλής ξυλείας για βιομηχανική χρήση στην Ελλάδα καταγράφει μικρή
μείωση κατά -1,3% (ή κατά 4,1 χιλ κυβ.μ) από 327,5
χιλ κυβ.μ το 2013, σε 323,4 χιλ κυβ.μ το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 7 από τα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
καταγράφεται μείωση του συνολικού όγκου της στρογγυλής ξυλείας για βιομηχανική χρήση, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Κροατία
(κατά 639,0 χιλ κυβ.μ ή κατά -15,8%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 361,2 χιλ κυβ.μ ή κατά -3,9%), και ελαφρότερα η Αυστρία (κατά 258,87 χιλ κυβ.μ ή κατά -2,1%), η
Ουγγαρία (κατά 218,7 χιλ κυβ.μ ή κατά -6,9%), η Ρουμανία (κατά 139,5 χιλ κυβ.μ ή κατά -1,4%), η Ελλάδα
(κατά 4,1 χιλ κυβ.μ ή κατά -1,3%), και οριακά η Κύπρος
(κατά 0,7 χιλ κυβ.μ ή κατά -19,8%).
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Την ίδια περίοδο, σε 22 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού όγκου της στρογγυλής ξυλείας για βιομηχανική χρήση, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Φινλανδία (κατά
4.995,3 χιλ κυβ.μ ή κατά 10,1%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Σουηδία (κατά
4.200,0 χιλ κυβ.μ ή κατά 6,6%), η Πολωνία (κατά
3.311,9 χιλ κυβ.μ ή κατά 9,8%), η Τσεχία (κατά 2.124,0
χιλ κυβ.μ ή κατά 16,2%), η Πορτογαλία (κατά 1.980,4
χιλ κυβ.μ ή κατά 19,8%), η Σλοβενία (κατά 1.821,8 χιλ
κυβ.μ ή κατά 79,6%), η Εσθονία (κατά 1.811,5 χιλ κυβ.μ
ή κατά 34,7%), η Σλοβακία (κατά 1.379,2 χιλ κυβ.μ ή
κατά 18,7%), η Ισπανία (κατά 1.200,4 χιλ κυβ.μ ή κατά
9,9%), η Γαλλία (κατά 864,8 χιλ κυβ.μ ή κατά 3,5%), η
Γερμανία (κατά 727,8 χιλ κυβ.μ ή κατά 1,7%), και ελαφρότερα η Δανία (κατά 238,0 χιλ κυβ.μ ή κατά 19,4%),
η Ολλανδία (κατά 221,0 χιλ κυβ.μ ή κατά 30,2%), η Ιρλανδία (κατά 183,8 χιλ κυβ.μ ή κατά 7,2%), το Λουξεμβούργο (κατά 113,8 χιλ κυβ.μ ή κατά 59,2%), η Λετονία
(κατά 111,4 χιλ κυβ.μ ή κατά 1,0%), η Βουλγαρία (κατά
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84,9 χιλ κυβ.μ ή κατά 2,5%), η Ιταλία (κατά 72,7 χιλ
κυβ.μ ή κατά 3,4%), και οριακά η Λιθουανία (κατά 40,0
χιλ κυβ.μ ή κατά 0,9%), και το Βέλγιο (κατά 2,4 χιλ κυβ.μ
ή κατά 0,1%).
7.4.4.1.1 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑΝΙΔΟΚΟΡΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΠΛΑΜΑΔΕΣ

Οι σανιδοκορμοί (saw logs) είναι τμήματα δέντρων που
κρίνονται κατάλληλα για επεξεργασία σε πριονιστήριο.
Ειδικότερα, είναι εκείνα τα τμήμα του δέντρου που είναι αρκετά μεγάλα για να κοπούν ως δοκάρια (δομικό
υλικό), ή σανίδες. Οι καπλαμάδες (veneer logs) αποτελεί η ωραιότερη έκφραση του ξύλου. Είναι λεπτά φύλλα
ξύλου που κόβονται από ένα κούτσουρο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
όγκος της στρογγυλής ξυλείας για σανιδοκορμούς και
καπλαμάδες (sawlogs and veneer logs) σε χιλ κυβ.μ,
και η ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό
όγκο της στρογγυλής ξυλείας για βιομηχανική χρήση
στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.

Γράφημα 7.267: Συνολικός όγκος της στρογγυλής ξυλείας για σανιδοκορμούς και καπλαμάδες σε χιλ κυβ.μ και ποσοστιαία αναλογία της επί του συνολικού
όγκου της στρογγυλής ξυλείας για βιομηχανική χρήση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat - Roundwood removals by type of wood and assortment [for_remov]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, ο συνολικός όγκος της στρογγυλής ξυλείας για
σανιδοκορμούς και καπλαμάδες στην ΕΕ-28 είναι
199.832,3 χιλ κυβ.μ, που αντιστοιχεί στο 55,4% του συνολικού όγκου της στρογγυλής ξυλείας για βιομηχανική χρήση της ΕΕ-28 (356.620,9 χιλ κυβ.μ), τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός όγκος της στρογγυλής
ξυλείας για σανιδοκορμούς και καπλαμάδες στην Ελλάδα (259,3 χιλ κυβ.μ) αντιστοιχεί στο 80,2% του συνολικού όγκου της στρογγυλής ξυλείας για βιομηχανική χρήση στη χώρα (323,4 χιλ κυβ.μ), τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 24,2 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 3η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 81,4% είναι: η Κύπρος
(93,7%), η Ρουμανία (83,3%), η Ελλάδα (80,2%), η Λιθουανία (74,9%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (74,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
31,8%, και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (16,5%), η Ισπανία (29,1%), το Λουξεμβούργο (33,9%), η Ουγγαρία (38,3%), και η Ολλανδία (41,1%). Ας σημειωθεί ότι

η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, ο συνολικός όγκος της στρογγυλής ξυλείας για σανιδοκορμούς
και καπλαμάδες στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 10,7% (ή κατά 19.267,3 χιλ κυβ.μ) από 180.565,0
χιλ κυβ.μ το 2013, σε 199.832,3 χιλ κυβ.μ το 2016. Την
ίδια περίοδο, ο συνολικός όγκος της στρογγυλής ξυλείας για σανιδοκορμούς και καπλαμάδες στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -3,5% (ή κατά
9,3 χιλ κυβ.μ) από 268,6 χιλ κυβ.μ το 2013, σε 259,3
χιλ κυβ.μ το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 9 από τα 27 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού όγκου της στρογγυλής
ξυλείας για σανιδοκορμούς και καπλαμάδες, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη
Ρουμανία (κατά 315,1 χιλ κυβ.μ ή κατά -3,7%), και κατά
φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Αυστρία
(κατά 313,0 χιλ κυβ.μ ή κατά -3,4%), και ελαφρότερα η
Κροατία (κατά 269,0 χιλ κυβ.μ ή κατά -10,1%), και οριακά
η Βουλγαρία (κατά 61,4 χιλ κυβ.μ ή κατά -3,9%), η Ουγ-
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γαρία (κατά 33,1 χιλ κυβ.μ ή κατά -2,8%),η Ιταλία (κατά
20,5 χιλ κυβ.μ ή κατά -1,9%), η Ελλάδα (κατά 9,3 χιλ
κυβ.μ ή κατά -3,5%), το Βέλγιο (κατά 1,1 χιλ κυβ.μ ή κατά
-0,04%), και η Κύπρος (κατά 0,9 χιλ κυβ.μ ή κατά -24,5%).
Την ίδια περίοδο, σε 18 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού όγκου της στρογγυλής ξυλείας για σανιδοκορμούς και καπλαμάδες, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη
Σουηδία (κατά 7.245,5 χιλ κυβ.μ ή κατά 22,7%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά 1.978,2 χιλ κυβ.μ ή κατά 9,2%), η Τσεχία
(κατά 1.581,0 χιλ κυβ.μ ή κατά 18,3%), η Πολωνία (κατά
1.527,6 χιλ κυβ.μ ή κατά 10,0%), η Γερμανία (κατά
1.342,3 χιλ κυβ.μ ή κατά 5,0%), η Λετονία (κατά 1.333,2
χιλ κυβ.μ ή κατά 20,1%), η Σλοβενία (κατά 1.294,1 χιλ
κυβ.μ ή κατά 76,4%), η Ισπανία (κατά 1.005,1 χιλ κυβ.μ
ή κατά 35,0%), και ελαφρότερα η Εσθονία (κατά 804,5
χιλ κυβ.μ ή κατά 24,6%), η Γαλλία (κατά 673,6 χιλ κυβ.μ

ή κατά 4,2%), η Σλοβακία (κατά 616,6 χιλ κυβ.μ ή κατά
14,1%), η Πορτογαλία (κατά 346,1 χιλ κυβ.μ ή κατά
21,2%), η Ιρλανδία (κατά 265,9 χιλ κυβ.μ ή κατά 18,1%),
η Δανία (κατά 101,8 χιλ κυβ.μ ή κατά 12,1%), και οριακά η Λιθουανία (κατά 73,0 χιλ κυβ.μ ή κατά 2,1%), το
Λουξεμβούργο (κατά 57,9 χιλ κυβ.μ ή κατά 126,3%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 41,4 χιλ κυβ.μ ή κατά 0,6%),
και η Ολλανδία (κατά 3,1 χιλ κυβ.μ ή κατά 0,8%).
7.4.4.1.2 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΟΠΟΛΤΟΥ
ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΩΝ Η ΙΝΟΣΑΝΙΔΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός όγκος της στρογγυλής ξυλείας για παραγωγή ξυλοπολτού μοριοσανίδων ή ινοσανίδων (pulpwood, round and
split for the production of pulp, particleboard or fibreboard) σε χιλ κυβ.μ, και η ποσοστιαία αναλογία του ως
προς το συνολικό όγκο της στρογγυλής ξυλείας για βιομηχανική χρήση στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.
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Γράφημα 7.268: Συνολικός όγκος της στρογγυλής ξυλείας για παραγωγή ξυλοπολτού μοριοσανίδων ή ινοσανίδων σε χιλ κυβ.μ και ποσοστιαία αναλογία της
επί του συνολικού όγκου της στρογγυλής ξυλείας για βιομηχανική χρήση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Roundwood removals by type of wood and assortment [for_remov]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, ο συνολικός όγκος της στρογγυλής ξυλείας για
παραγωγή ξυλοπολτού μοριοσανίδων ή ινοσανίδων
στην ΕΕ-28 είναι 151.799,0 χιλ κυβ.μ, που αντιστοιχεί
στο 42,6% του συνολικού όγκου της στρογγυλής ξυλείας για βιομηχανική χρήση της ΕΕ-28 (356.620,9 χιλ
κυβ.μ), τη συγκεκριμένη χρονιά.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 61,2% είναι: η Πορτογαλία
(79,3%), η Ισπανία (68,8%), το Λουξεμβούργο (61,0%), η
Φινλανδία (56,9%), και η Βουλγαρία (55,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 20,3%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (9,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(19,5%), η Λετονία (23,3%), η Σλοβενία (24,1%), και η
Λιθουανία (25,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,0 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, ο συνολικός όγκος της στρογγυλής ξυλείας για παραγωγή ξυλοπολτού μοριοσανίδων ή ινοσανίδων στην ΕΕ-28,
καταγράφει αύξηση κατά 10,7% (ή κατά 19.267,3 χιλ
κυβ.μ) από 180.565,0 χιλ κυβ.μ το 2013, σε 199.832,3
χιλ κυβ.μ το 2016. Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 8 από
τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
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σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού
όγκου της στρογγυλής ξυλείας για παραγωγή ξυλοπολτού μοριοσανίδων ή ινοσανίδων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Λετονία
(κατά 665,1 χιλ κυβ.μ ή κατά -20,1%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 336,8 χιλ κυβ.μ ή κατά -16,3%), η Γερμανία
(κατά 304,8 χιλ κυβ.μ ή κατά -2,6%), και ελαφρότερα η
Κροατία (κατά 229,7 χιλ κυβ.μ ή κατά -18,9%), η Ουγγαρία (κατά 184,5 χιλ κυβ.μ ή κατά -16,3%), η Ιρλανδία
(κατά 140,2 χιλ κυβ.μ ή κατά -14,5%), και οριακά η Λιθουανία (κατά 33,0 χιλ κυβ.μ ή κατά -2,7%), και το Βέλγιο (κατά 0,5 χιλ κυβ.μ ή κατά -0,04%).
Την ίδια περίοδο, σε 17 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού όγκου της στρογγυλής ξυλείας για παραγωγή ξυλοπολτού μοριοσανίδων ή ινοσανίδων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Φινλανδία (κατά 3.017,1 χιλ κυβ.μ ή
κατά 10,8%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής
ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 2.777,3 χιλ κυβ.μ ή κατά
8,0%), η Πολωνία (κατά 1.878,6 χιλ κυβ.μ ή κατά
10,9%), και ελαφρότερα η Σλοβακία (κατά 747,5 χιλ
κυβ.μ ή κατά 25,2%), η Τσεχία (κατά 684,5 χιλ κυβ.μ ή
κατά 15,5%), η Εσθονία (κατά 555,5 χιλ κυβ.μ ή κατά
29,4%), η Σλοβενία (κατά 512,5 χιλ κυβ.μ ή κατά
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107,4%), η Πορτογαλία (κατά 424,5,2 χιλ κυβ.μ ή κατά
5,2%), η Ρουμανία (κατά 315,8 χιλ κυβ.μ ή κατά 54,5%),
η Γαλλία (κατά 273,7 χιλ κυβ.μ ή κατά 3,5%), η Ιταλία
(κατά 203,7 χιλ κυβ.μ ή κατά 36,4%), η Βουλγαρία (κατά 158,1 χιλ κυβ.μ ή κατά 38,3%), η Ολλανδία (κατά
139,7 χιλ κυβ.μ ή κατά 42,3%), η Δανία (κατά 127,8 χιλ
κυβ.μ ή κατά 38,3%), η Ισπανία (κατά 123,7 χιλ κυβ.μ ή
κατά 1,4%), και οριακά η Αυστρία (κατά 53,4 χιλ κυβ.μ
ή κατά 1,7%), και το Λουξεμβούργο (κατά 26,8 χιλ
κυβ.μ ή κατά 19,7%).

7.4.4.1.3 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

Κεφάλαιο 7ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
όγκος της στρογγυλής ξυλείας για άλλη βιομηχανική
παραγωγή ξυλείας (other industrial roundwood) σε
χιλ κυβ.μ, και η ποσοστιαία αναλογία του ως προς το
συνολικό όγκο της στρογγυλής ξυλείας για βιομηχανική χρήση στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.
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Γράφημα 7.269: Συνολικός όγκος της στρογγυλής ξυλείας για άλλη βιομηχανική παραγωγή ξυλείας σε χιλ κυβ.μ και ποσοστιαία αναλογία της επί του συνολικού όγκου της στρογγυλής ξυλείας για βιομηχανική χρήση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Roundwood removals by type of wood and assortment [for_remov]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, ο συνολικός όγκος της στρογγυλής ξυλείας για
άλλη βιομηχανική παραγωγή ξυλείας στην ΕΕ-28 είναι
9.161.5 χιλ κυβ.μ, που αντιστοιχεί στο 2,6% του συνολικού όγκου της στρογγυλής ξυλείας για βιομηχανική
χρήση της ΕΕ-28 (356.620,9 χιλ κυβ.μ), τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός όγκος της στρογγυλής
ξυλείας για άλλη βιομηχανική παραγωγή ξυλείας
στην Ελλάδα (56,9 χιλ κυβ.μ) αντιστοιχεί στο 17,6%
του συνολικού όγκου της στρογγυλής ξυλείας για βιομηχανική χρήση στη χώρα (323,4 χιλ κυβ.μ), τιμή υπερέχουσα κατά 15,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 15,0% είναι: η Ουγγαρία
(29,5%), η Ελλάδα (17,6%), η Ιταλία (13,5%), η Ρουμανία (7,7%), και η Λετονία (6,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,5%, και συγκεκριμένα: η Κροατία (0,2%), η Σλοβακία (0,4%), η Τσεχία (0,6%), η Εσθονία (0,7%), και η Σουηδία (0,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (27,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, ο συνολικός όγκος της στρογγυλής ξυλείας για άλλη βιομηχανική παραγωγή ξυλείας στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -12,9% (ή κατά 1.357,7 χιλ κυβ.μ) από
10.519,1 χιλ κυβ.μ το 2013, σε 9.161,5 χιλ κυβ.μ το
2016. Την ίδια περίοδο, ο συνολικός όγκος της στρογγυλής ξυλείας για άλλη βιομηχανική παραγωγή ξυλείας στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -3,5% (ή

κατά 2,0 χιλ κυβ.μ) από 58,9 χιλ κυβ.μ το 2013, σε
56,9 χιλ κυβ.μ το 2016.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 14 από τα 23 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
καταγράφεται μείωση του συνολικού όγκου της
στρογγυλής ξυλείας για άλλη βιομηχανική παραγωγή
ξυλείας, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 359,9 χιλ κυβ.μ ή κατά -27,9%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής
ακολουθούν: η Γερμανία (κατά 309,4 χιλ κυβ.μ ή κατά
-10,6%), η Λετονία (κατά 300,3 χιλ κυβ.μ ή κατά -28,8%),
η Ιταλία (κατά 198,8 χιλ κυβ.μ ή κατά -39,9%), η Κροατία
(κατά 140,5 χιλ κυβ.μ ή κατά -95,6%), η Ρουμανία (κατά
139,2 χιλ κυβ.μ ή κατά -15,4%), η Γαλλία (κατά 126,4 χιλ
κυβ.μ ή κατά -19,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 66,0
χιλ κυβ.μ ή κατά -11,7%), η Βουλγαρία (κατά 11,3 χιλ
κυβ.μ ή κατά -15,7%), και οριακά η Ελλάδα (κατά 2,0 χιλ
κυβ.μ ή κατά -3,5%), η Εσθονία (κατά 1,7 χιλ κυβ.μ ή κατά -3,2%), η Ουγγαρία (κατά 1,1 χιλ κυβ.μ ή κατά -0,1%),
η Ολλανδία (κατά 0,3 χιλ κυβ.μ ή κατά -2,3%), και το
Βέλγιο (κατά 0,1 χιλ κυβ.μ ή κατά -0,04%).
Την ίδια περίοδο, σε 9 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού όγκου της στρογγυλής ξυλείας για άλλη βιομηχανική παραγωγή ξυλείας, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην
Πορτογαλία (κατά 115,2 χιλ κυβ.μ ή κατά 69,4%), και
κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 71,6 χιλ κυβ.μ ή κατά 33,7%), η Ιρλανδία
(κατά 58,1 χιλ κυβ.μ ή κατά 53,7%), και οριακά η Σουηδία (κατά 22,7 χιλ κυβ.μ ή κατά 4,5%), η Σλοβενία (κατά
15,0 χιλ κυβ.μ ή κατά 12,9%), η Σλοβακία (κατά 14,8 χιλ
κυβ.μ ή κατά 86,6%), η Δανία (κατά 8,4 χιλ κυβ.μ ή κατά
15,5%), η Τσεχία (κατά 4,5 χιλ κυβ.μ ή κατά 5,2%), και η
Κύπρος (κατά 0,04 χιλ κυβ.μ ή κατά 200,0%).
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7.4.4.2 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΟ
Στη χρήση της στρογγυλής ξυλείας ως καυσόξυλο
(fuelwood) περιλαμβάνεται η χρήση της ως καύσιμης ύλης για μαγείρεμα, θέρμανση ή παραγωγή ενέργειας. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται και τα τρίμματα στρογγυλής ξυλείας (wood
chips) που παράγονται επιτόπου (για παράδειγμα
στο δάσος).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός όγκος
της στρογγυλής ξυλείας για χρήση ως καυσόξυλο (fuelwood) συμπεριλαμβανόμενης της ξυλείας για παραγωγή
κάρβουνου (including wood for charcoal) σε χιλ κυβ.μ, και
η ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό όγκο της
υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στα 27 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2016.
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Γράφημα 7.270: Συνολικός όγκος της στρογγυλής ξυλείας για χρήση ως καυσόξυλο σε χιλ κυβ.μ και ποσοστιαία αναλογία της επί του συνολικού όγκου της
υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016

Πηγή: Eurostat - Roundwood removals by type of wood and assortment [for_remov]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, ο συνολικός όγκος της στρογγυλής ξυλείας
για χρήση ως καυσόξυλο στην ΕΕ-28 είναι 98.479,5 χιλ
κυβ.μ, που αντιστοιχεί στο 21,6% του συνολικού όγκου της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας της ΕΕ-28
(455.100,4 χιλ κυβ.μ), τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός όγκος της στρογγυλής
ξυλείας για χρήση ως καυσόξυλο στην Ελλάδα (538,9
χιλ κυβ.μ) αντιστοιχεί στο 62,5% του συνολικού όγκου
της υλοτομημένης στρογγυλής ξυλείας στη χώρα
(862,3 χιλ κυβ.μ), τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά
40,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28,
κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 66,6% είναι: η Κύπρος
(81,3%), η Ολλανδία (70,7%), η Ελλάδα (62,5%), η Δανία (57,8%), και η Γαλλία (50,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 8,4%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (5,6%), η Ιρλανδία (7,1%), η Πορτογαλία (8,3%), η Σουηδία (9,2%), και η Φινλανδία
(11,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2016, ο συνολικός όγκος της στρογγυλής ξυλείας για χρήση ως καυσόξυλο στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά
0,5% (ή κατά 473,8 χιλ κυβ.μ) από 98.005,6 χιλ κυβ.μ
το 2013, σε 98.479,5 χιλ κυβ.μ το 2016. Την ίδια περίοδο, ο συνολικός όγκος της στρογγυλής ξυλείας για
χρήση ως καυσόξυλο στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -29,5% (ή κατά 226,0 χιλ κυβ.μ) από
764,9 χιλ κυβ.μ το 2013, σε 538,9 χιλ κυβ.μ το 2016.
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Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 10 από τα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού όγκου της στρογγυλής ξυλείας για χρήση ως καυσόξυλο, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά
1.741,3χιλ κυβ.μ ή κατά -15,6%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 908,9 χιλ
κυβ.μ ή κατά -3,4%), η Ιταλία (κατά 851,9 χιλ κυβ.μ ή κατά -19,9%), και ελαφρότερα η Φινλανδία (κατά 553,0 χιλ
κυβ.μ ή κατά -7,2%), η Ισπανία (κατά 512,0 χιλ κυβ.μ ή
κατά -14,9%), η Αυστρία (κατά 367,0 χιλ κυβ.μ ή κατά 7,4%), η Λιθουανία (κατά 346,0 χιλ κυβ.μ ή κατά -14,2%),
η Ελλάδα (κατά 226,0 χιλ κυβ.μ ή κατά -29,5%), η Ουγγαρία (κατά 222,5 χιλ κυβ.μ ή κατά -7,8%), και η Σλοβακία (κατά 174,8 χιλ κυβ.μ ή κατά -25,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 17 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται
αύξηση του συνολικού όγκου της στρογγυλής ξυλείας
για χρήση ως καυσόξυλο, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά
2.011,0 χιλ κυβ.μ ή κατά 693,2%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Σουηδία (κατά
1.000,0 χιλ κυβ.μ ή κατά 16,9%), και ελαφρότερα η Εσθονία (κατά 753,0 χιλ κυβ.μ ή κατά 30,9%), η Πορτογαλία (κατά 492,0 χιλ κυβ.μ ή κατά 82,0%), η Λετονία (κατά
441,7 χιλ κυβ.μ ή κατά 35,1%), η Κροατία (κατά 368,0 χιλ
κυβ.μ ή κατά 26,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 294,5
χιλ κυβ.μ ή κατά 18,7%), το Βέλγιο (κατά 224,6 χιλ κυβ.μ
ή κατά 24,0%), η Βουλγαρία (κατά 169,5 χιλ κυβ.μ ή κατά
6,1%), η Τσεχία (κατά 162,0 χιλ κυβ.μ ή κατά 7,4%), η
Πολωνία (κατά 149,7 χιλ κυβ.μ ή κατά 2,9%), η Σλοβενία
(κατά 145,0 χιλ κυβ.μ ή κατά 12,9%), η Δανία (κατά 65,0
χιλ κυβ.μ ή κατά 3,3%), η Ρουμανία (κατά 60,8 χιλ κυβ.μ
ή κατά 1,2%), το Λουξεμβούργο (κατά 32,5 χιλ κυβ.μ ή
κατά 74,6%), η Κύπρος (κατά 7,3 χιλ κυβ.μ ή κατά
129,7%), και οριακά η Ιρλανδία (κατά 0,6 χιλ κυβ.μ ή κατά 0,3%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Οικονομικά μεγέθη της δασοκομίας στην ΕΕ-28
7.4.5.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

Κεφάλαιο 7ο

Στη συγκεκριμένη ενότητα αποτυπώνονται 2 βασικά οικονομικά μεγέθη (δείκτες) για τον τομέα της δασοκομίας:
 η συνολική απόδοση της δασοκομίας και των δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων της (output of forestry
and connected secondary activities), και
 η συνολική μικτή προστιθέμενη αξία (gross value added)
της δασοκομίας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 την περίοδο
2001-2018 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

7.4.5

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική
απόδοση της δασοκομίας και των δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων της (σε εκ.€) στα 27 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία της επί της
συνολικής απόδοση της δασοκομίας και των δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων στην ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 7.271: Συνολική απόδοση της δασοκομίας και των δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων της σε εκ.€ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία
αναλογία της επί του συνολικής απόδοσης της δασοκομίας και των δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων της στην ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Economic aggregates of forestry [for_eco_cp]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η συνολική απόδοση της δασοκομίας και των
δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων της στην ΕΕ-28
είναι 59.582,9 εκ.€, που αντιστοιχεί αθροιστικά στο
100,0% της συνολικής απόδοση της δασοκομίας και των
δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων της ΕΕ-28.
Την ίδια χρονιά, η συνολική απόδοση της δασοκομίας
και των δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων της
στην Ελλάδα είναι 73,4 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 0,1%
της απόδοση της δασοκομίας και των δευτερογενών
συνοδών δραστηριοτήτων της στην ΕΕ-28, κατέχοντας
ως προς την τιμή του συγκεκριμένου δείκτη την 25η
υψηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 12,1% είναι: η Σουηδία
(14,9%), η Γερμανία (14,8%), η Γαλλία (11,7%), η Φινλανδία (9,6%), και η Πολωνία (9,4%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (0,01%), το Λουξεμβούργο
(0,1%), η Ελλάδα (0,1%), η Ιρλανδία (0,3%), και η Ολλανδία (0,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (60,3 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2018, η συνολική
απόδοση της δασοκομίας και των δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων της στην ΕΕ-28, καταγράφει
ισχυρή αύξηση κατά 23,6% (ή κατά 11.362,2 εκ.€) από
48.220,7 εκ.€ το 2013, σε 59.582,9 εκ.€ το 2018. Την
ίδια περίοδο, η συνολική απόδοση της δασοκομίας
και των δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων της
στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -7,1% (ή κατά
5,6 εκ.€) από 79,0 εκ.€ το 2013, σε 73,4 εκ.€ το 2018.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 5 από τα 27 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση της συνολικής απόδοση της δασοκομίας και των δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων της,
με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στην Αυστρία (κατά 124,7 εκ.€ ή κατά -4,9%), και κατά
φθίνουσα σειρά μεταβολής και ελαφρότερα ακολουθούν:
το Λουξεμβούργο (κατά 54,9 εκ.€ ή κατά -58,6%), το Βέλγιο (κατά 35,9 εκ.€ ή κατά -8,2%), η Ελλάδα (κατά 5,6 εκ.€
ή κατά -7,1%), και η Κύπρος (κατά 1,3 εκ.€ ή κατά 24,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 22 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται ελαφρά μείωση της συνολικής απόδοση της
δασοκομίας και των δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων της, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 4.172,2 εκ.€ ή
κατά 88,5%), και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 1.404,0 εκ.€ ή κατά
92,2%), η Φινλανδία (κατά 1.065,0 εκ.€ ή κατά 22,9%),
η Πολωνία (κατά 941,2 εκ.€ ή κατά 20,2%), η Γαλλία
(κατά 815,3 εκ.€ ή κατά 13,3%), η Τσεχία (κατά 530,8
εκ.€ ή κατά 23,0%), η Σλοβακία (κατά 467,6 εκ.€ ή κατά 64,9%), η Λετονία (κατά 418,7 εκ.€ ή κατά 42,0%), η
Εσθονία (κατά 329,2 εκ.€ ή κατά 58,1%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 288,4 εκ.€ ή κατά 19,7%), και ελαφρότερα η Λιθουανία (κατά 184,3 εκ.€ ή κατά 47,3%), η
Βουλγαρία (κατά 170,8 εκ.€ ή κατά 29,5%), η Σλοβενία (κατά 141,2 εκ.€ ή κατά 31,5%), η Πορτογαλία (κατά 127,8 εκ.€ ή κατά 10,2%), η Ισπανία (κατά 126,0
εκ.€ ή κατά 7,2%), η Ουγγαρία (κατά 99,9 εκ.€ ή κατά
21,5%), η Ιταλία (κατά 99,6 εκ.€ ή κατά 4,4%), η Ολλανδία (κατά 54,0 εκ.€ ή κατά 20,2%), η Κροατία (κατά 47,0 εκ.€ ή κατά 15,7%), η Δανία (κατά 43,0 εκ.€ ή
κατά 6,3%), η Γερμανία (κατά 31,6 εκ.€ ή κατά 0,4%),
και η Ιρλανδία (κατά 27,2 εκ.€ ή κατά 20,5%).
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7.4.5.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ

της επί της συνολικής μικτής προστιθέμενης αξίας της
δασοκομίας στην ΕΕ-28 το 2018.

ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική μικτή προστιθέμενη αξία της δασοκομίας (σε εκ.€) στα
27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία

Το 2018, η συνολική μικτή προστιθέμενη αξία της δασοκομίας στην ΕΕ-28 είναι 27.285,6 εκ.€, που αντιστοιχεί αθροιστικά στο 100,0% της συνολικής μικτής προστιθέμενης αξίας της δασοκομίας στην ΕΕ-28.

Γράφημα 7.272: Συνολική μικτή προστιθέμενη αξία της δασοκομίας σε εκ.€ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία της επί του συνολικής μικτής
προστιθέμενης αξίας της δασοκομίας στην ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Economic aggregates of forestry [for_eco_cp]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η συνολική μικτή προστιθέμενη αξία
της δασοκομίας στην Ελλάδα είναι 55,6 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 0,2% της μικτής προστιθέμενης αξίας της
δασοκομίας στην ΕΕ-28, κατέχοντας ως προς την τιμή
του συγκεκριμένου δείκτη την 24η υψηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 11,6% είναι: η Φινλανδία
(15,1%), η Γαλλία (12,9%), η Γερμανία (11,5%), η Σουηδία (11,3%), και η Ιταλία (7,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,1%, και συγκεκριμένα:
η Κύπρος (0,01%), η Ιρλανδία (0,1%), το Λουξεμβούργο
(0,2%), η Ελλάδα (0,2%), και το Βέλγιο (0,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (80,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2018, η συνολική
μικτή προστιθέμενη αξία της δασοκομίας στην ΕΕ-28,
καταγράφει αύξηση κατά 5,9% (ή κατά 1.526,2 εκ.€)
από 25.759,5 εκ.€ το 2013, σε 27.285,6 εκ.€ το 2018.
Την ίδια περίοδο, η συνολική μικτή προστιθέμενη αξία
της δασοκομίας στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -7,7% (ή κατά 4,6 εκ.€) από 60,2 εκ.€ το 2013, σε
55,6 εκ.€ το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 9από τα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση της συνολικής μικτής προστιθέμενης αξίας της δασοκομίας και των δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων της, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 788,5
εκ.€ ή κατά -20,3%), και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής και ελαφρότερα ακολουθούν: η Πολωνία (κατά
535,9 εκ.€ ή κατά -25,6%), η Γερμανία (κατά 438,1 εκ.€ ή
κατά -12,2%), και ελαφρότερα η Αυστρία (κατά 157,5
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εκ.€ ή κατά -12,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 86,8
εκ.€ ή κατά 12,4%), και οριακά η Ισπανία (κατά 39,0 εκ.€
ή κατά -3,7%), η Ελλάδα (κατά 4,6 εκ.€ ή κατά -7,7%), το
Βέλγιο (κατά 3,9 εκ.€ ή κατά -4,5%), και η Κύπρος (κατά
0,04 εκ.€ ή κατά -1,8%).
Την ίδια περίοδο, σε 18 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται
ελαφρά μείωση της συνολικής μικτής προστιθέμενης αξίας της δασοκομίας και των δευτερογενών συνοδών
δραστηριοτήτων της, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 1.145,7 εκ.€
ή κατά 180,6%), και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά 833,0 εκ.€ ή κατά 25,4%),
η Γαλλία (κατά 361,1 εκ.€ ή κατά 11,43%), η Τσεχία (κατά
349,2 εκ.€ ή κατά 41,9%), η Λετονία (κατά 189,4 εκ.€ ή
κατά 51,9%), η Σλοβακία (κατά 172,2 εκ.€ ή κατά 53,5%),
η Ιταλία (κατά 120,6 εκ.€ ή κατά 6,5 η Λιθουανία (κατά
93,7 εκ.€ ή κατά 53,6%),%), η Βουλγαρία (κατά 65,9 εκ.€
ή κατά 29,5%), και ελαφρότερα η Ουγγαρία (κατά 52,7
εκ.€ ή κατά 24,9%), η Ολλανδία (κατά 45,0 εκ.€ ή κατά
39,8%), η Δανία (κατά 41,4 εκ.€ ή κατά 13,5%), η Πορτογαλία (κατά 39,0 εκ.€ ή κατά 4,3%), η Κροατία (κατά 27,3
εκ.€ ή κατά 14,4%), η Σλοβενία (κατά 18,0 εκ.€ ή κατά
6,8%), η Εσθονία (κατά 17,7 εκ.€ ή κατά 8,0%), και οριακά η Ιρλανδία (κατά 6,6 εκ.€ ή κατά 53,7%), και το Λουξεμβούργο (κατά 2,1 εκ.€ ή κατά 58,6%).
7.4.5.3 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ ΔΑΣΩΔΟΥΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία
απόδοση της δασοκομίας και των δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων (σε €) ανά εκτάριο δασώδους
έκτασης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία
αναλογία τους ως προς την απόδοση της δασοκομίας
και των δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων ανά
εκτάριο δασώδους έκτασης στην ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 7.273: Αναλογία απόδοση της δασοκομίας και των δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων (σε €) ανά εκτάριο δασώδους έκτασης στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία της ως προς την απόδοση της δασοκομίας και των δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων ανά εκτάριο δασώδους έκτασης στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η απόδοση της δασοκομίας και των δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων (59.583 εκ. €) ανά εκτάριο δασώδους έκτασης στην ΕΕ-28 είναι 34.859 €,
που αποτελεί και την τιμή αναφοράς ως προς την ποσοστιαία αναλογία της απόδοσης της δασοκομίας και
των δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων (59.583
εκ. €) ανά εκτάριο δασώδους έκτασης στα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28, αντιστοιχώντας στην τιμή 100,0% τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η απόδοση της δασοκομίας και των
δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων (73 €) ανά εκτάριο δασώδους έκτασης στην Ελλάδα είναι 11 €, πόσο που αντιστοιχεί στο 3,4% (υπολειπόμενο κατά 315 €)
της αντίστοιχης απόδοση της δασοκομίας και των δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων ανά εκτάριο δασώδους έκτασης στην ΕΕ-28, κατέχοντας ως προς την
τιμή του συγκεκριμένου δείκτη την 26η υψηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 270,0% της τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28 είναι: η Δανία (332,5%), η Τσεχία (325,89%), η
Ολλανδία (267,8%), η Γερμανία (236,87%), και η Σλοβακία (187,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 25,4% της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28
και συγκεκριμένα: η Κύπρος (3,1%), η Ελλάδα (3,4%),η
Ισπανία (20,6%), η Κροατία (41,7%), και η Ιρλανδία
(58,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, η απόδοση
της δασοκομίας και των δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων ανά εκτάριο δασώδους έκτασης στην ΕΕ28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 6,5% (ή κατά 20 €)
από 306 € το 2015, σε 326 € το 2018. Την ίδια περίοδο,
η απόδοση της δασοκομίας και των δευτερογενών
7.4.6

συνοδών δραστηριοτήτων ανά εκτάριο δασώδους έκτασης στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά
-21,4% (ή κατά 3,0 €) από 14 € το 2015, σε 11 € το
2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 5 από τα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται ελαφρά μείωση της η απόδοση της δασοκομίας και των δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων ανά εκτάριο δασώδους έκτασης, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Σλοβακία (κατά 109,0 € ή κατά -15,2%), και κατά φθίνουσα σειρά
μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 34
€ ή κατά -5,8%), το Βέλγιο (κατά 15,0 € ή κατά -2,6%), η
Γερμανία (κατά 3 € ή κατά -0,4%), και η Ελλάδα (κατά 3€
ή κατά -21,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 22 από τα από τα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση της η απόδοση της δασοκομίας και
των δευτερογενών συνοδών δραστηριοτήτων ανά εκτάριο δασώδους έκτασης με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 147 € ή
κατά 20,2%), και κατά φθίνουσα σειρά μεταβολής ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 134€ ή κατά 14,4%), η Λετονία
(κατά 121 € ή κατά 42,9%), η Δανία (κατά 102 € ή κατά
10,4%), η Εσθονία (κατά 95 € ή κατά 36,7%), η Σλοβενία
(κατά 93 € ή κατά 25,0%), το Λουξεμβούργο (κατά 90 € ή
κατά 26,9%), η Ρουμανία (κατά 86 € ή κατά 25,7%), η Λιθουανία (κατά 75 € ή κατά 41,9%), και ελαφρότερα η
Φινλανδία (κατά 44 € ή κατά 21,7%), η Πολωνία (κατά 36
€ ή κατά 6,5%), η Ιρλανδία (κατά 36 € ή κατά 23,40%), η
Ουγγαρία (κατά 29 € ή κατά 13,0%), η Πορτογαλία (κατά
15 € ή κατά 5,6%), η Κροατία (κατά 14 € ή κατά 11,5%), η
Ιταλία (κατά 11 € ή κατά 5,5%), η Αυστρία (κατά 9 € ή κατά 1,5%), και οριακά η Γαλλία (κατά 6 € ή κατά 1,6%), η
Σουηδία (κατά 1 € ή κατά 0,3%), η Κύπρος (κατά 1 € ή κατά 11,1%), η Ισπανία (κατά 1 € ή κατά 1,5%), και η Βουλγαρία (κατά 1 € ή κατά 0,5%).

Ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στην ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται
στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας (LFS Employment in forestry and logging) στα κράτη-μέλη της

ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στην
ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 7.274: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στην ΕΕ-28 το
2018
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Πηγή: Eurostat – LFS Employment in forestry and forest-based industry - Forestry and logging [for_emp_lfs]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και
υλοτομίας στην ΕΕ-28 είναι 534.800 απασχολούμενοι,
που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 100,0% του συνολικού
πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στα 24
από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στην Ελλάδα (3.900 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 0,7% του συνολικού πλήθους του
ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα
της δασοκομίας και υλοτομίας στην ΕΕ-28, κατέχοντας
την 20η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 10,1% είναι: η Πολωνία (14,5%),
η Ιταλία (10,7%), η Ρουμανία (10,2%), η Τσεχία (8,6%),
και η Σουηδία (6,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 0,6%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος
(0,1%), η Ιρλανδία (0,5%), η Σλοβενία (0,7%), η Δανία
(0,7%), και η Ελλάδα (0,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (18,2
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2018, το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται
στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στην ΕΕ-28,
καταγράφει μικρή μείωση κατά 1,6% (ή κατά 8.300 απασχολούμενους) από 526.500 απασχολούμενους το
2013, σε 534.800 απασχολούμενους το 2018. Την ίδια
περίοδο, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και
υλοτομίας στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση
κατά -30,4% (ή κατά 1.700 απασχολούμενους) από
5.600 απασχολούμενους το 2013, σε 3.900 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 7 από τα 24 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους του
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ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας, με την υψηλότερη
να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 18.000 απασχολούμενους ή κατά -45,1%), και κατά φθίνουσα σειρά
της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Σλοβακία
(κατά 8.600 απασχολούμενους ή κατά -31,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 7.900 απασχολούμενους ή κατά -35,1%), η Γερμανία (κατά 7.700 απασχολούμενους
ή κατά -9,4%), η Φινλανδία (κατά 2.000 απασχολούμενους ή κατά -19,5%), η Ελλάδα (κατά 1.700 απασχολούμενους ή κατά -30,4%), και η Εσθονία (κατά
1.200 απασχολούμενους ή κατά -19,7%).
Την ίδια περίοδο, σε 17 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας
και υλοτομίας, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην
Ιταλία (κατά 11.300 απασχολούμενους ή κατά 6,8%), και
κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 9.000 απασχολούμενους ή κατά
24,5%), η Ισπανία (κατά 9.000 απασχολούμενους ή κατά
37,7%), η Ρουμανία (κατά 6.000 απασχολούμενους ή κατά 12,4%), η Βουλγαρία (κατά 3.300 απασχολούμενους ή
κατά 16,3%), η Ουγγαρία (κατά 3.300 απασχολούμενους
ή κατά 17,0%), η Πολωνία (κατά 3.100 απασχολούμενους ή κατά 4,2%), η Σουηδία (κατά 3.000 απασχολούμενους ή κατά 9,5%), η Πορτογαλία (κατά 2.100 απασχολούμενους ή κατά 21,6%), η Κροατία (κατά 1.800 απασχολούμενους ή κατά 18,9%), η Δανία (κατά 1.500 απασχολούμενους ή κατά 65,2%), η Αυστρία (κατά 1.300
απασχολούμενους ή κατά 21,0%), η Λετονία (κατά 700
απασχολούμενους ή κατά 3,7%), η Λιθουανία (κατά 600
απασχολούμενους ή κατά 5,1%), η Ιρλανδία (κατά 500
απασχολούμενους ή κατά 22,7%), η Σλοβενία (κατά 400
απασχολούμενους ή κατά 18,9%), και η Κύπρος (κατά
100 απασχολούμενους ή κατά 16,7%).
7.4.6.1 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

(AWU)
Η ποσότητα της πραγματικής παρεχόμενης εργασίας
(volume of agricultural work carried out) μετατρέπεται
σε ισοδύναμο εργασίας πλήρους απασχόλησης που
ονομάζονται Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Annual Work
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ment in forestry and logging) σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται
στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας της ΕΕ-28 το
2017.

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Units - AWU) που αποδίδει τον ισοδύναμο όγκο της παραχθείσας εργασίας στον τομέα της δασοκομίας και
υλοτομίας.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται
στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας (employ-

Γράφημα 7.275: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας σε ετήσιες μονάδες εργασίας
(AWU) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους (persons) του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον
τομές της δασοκομίας και υλοτομίας στην ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: Eurostat - Annual work units in forestry and logging [for_awu]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και
υλοτομίας σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU) στην ΕΕ28 είναι 429.900 μονάδες, που αντιστοιχεί στο 73,9%
του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού
που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας (581.930 απασχολούμενοι) στα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU)
στην Ελλάδα (3.320 μονάδες) αντιστοιχεί στο 70,6% του
συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που
απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας (4.700 απασχολούμενοι) στη χώρα, υπολειπόμενη
κατά 3,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 20η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2017, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 98,6% είναι: η Ιρλανδία (99,7%),
η Εσθονία (98,8%), η Γερμανία (98,3%), το Βέλγιο
(98,2%), και η Λιθουανία (98,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 45,0%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (18,3%), η Βουλγαρία (36,8%), η Πολωνία
(53,0%), η Ισπανία (57,1%), και η Τσεχία (59,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2017, το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται
στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας σε ετήσιες
μονάδες εργασίας (AWU) στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή
μείωση κατά -2,6% (ή κατά 11.600 μονάδες) από
441.500 μονάδες το 2013, σε 429.900 μονάδες το 2017.

Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας σε ετήσιες μονάδες εργασίας (AWU)
στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -12,6% (ή κατά
480 μονάδες) από 3.800 μονάδες το 2013, σε 3.320 μονάδες το 2017.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται
στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας σε ετήσιες
μονάδες εργασίας (AWU), με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 11.850 μονάδες ή κατά
-20,5%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά 8.600 μονάδες ή
κατά -35,8%), η Βουλγαρία (κατά 3.710 μονάδες ή κατά
-23,7%), η Σλοβενία (κατά 2.590 μονάδες ή κατά -44,5%), η
Σουηδία (κατά 1.500 μονάδες ή κατά -6,6%), η Εσθονία (κατά 1.370 μονάδες ή κατά -21,4%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 1.000 μονάδες ή κατά -5,9%), η Γαλλία
(κατά 770 μονάδες ή κατά -2,6%), η Λετονία (κατά 650
μονάδες ή κατά -5,5%), η Ελλάδα (κατά 480 μονάδες ή
κατά -12,6%), η Τσεχία (κατά 400 μονάδες ή κατά -1,8%),
το Βέλγιο (κατά 240 μονάδες ή κατά -10,0%), η Ολλανδία
(κατά 200 μονάδες ή κατά -9,5%), η Ιρλανδία (κατά 110
μονάδες ή κατά -3,2%),και ελαφρότερα η Δανία (κατά 60
μονάδες ή κατά -1,0%), και η Κύπρος (κατά 10 μονάδες ή
κατά -8,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της
δασοκομίας και υλοτομίας σε ετήσιες μονάδες εργασίας
(AWU), με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Σλοβακία (κατά 10.540 μονάδες ή κατά 130,0%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η
Πολωνία (κατά 4.500 μονάδες ή κατά 9,3%), η Ισπανία
(κατά 2.100 μονάδες ή κατά 13,4%), η Γερμανία (κατά
1.590 μονάδες ή κατά 4,8%), η Ουγγαρία (κατά 1.170
μονάδες ή κατά 6,0%), η Λιθουανία (κατά 800 μονάδες ή
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κατά 6,6%), η Πορτογαλία (κατά 590 μονάδες ή κατά
5,1%), η Κροατία (κατά 260 μονάδες ή κατά 1,9%), η Αυστρία (κατά 220 μονάδες ή κατά 2,4%), η Ιταλία (κατά
100 μονάδες ή κατά 0,3%), και ελαφρότερα το Λουξεμβούργο (κατά 70 μονάδες ή κατά 13,7%).

νου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της
δασοκομίας και υλοτομίας (LFS Employment in forestry and logging) ως προς το φύλο των απασχολουμένων,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.
Το 2016, το ποσοστό των ανδρών (59,9%) επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας
στην ΕΕ-28, υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (40,1%) κατά 19,8 ποσ. μονάδες.

7.4.6.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπι-

Γράφημα 7.276: Ποσοστιαία κατανομή επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας
ως προς το φύλο των απασχολουμένων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - LFS Employment in forestry and forest-based industry - Forestry and logging [for_emp_lfs]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Ελλάδα (κατά 69,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 68,4
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 66,4 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 66,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία
(κατά 66,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 66,0 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 65,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 65,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 64,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 63,2 ποσ.
μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 63,0 ποσ. μονάδες), και η
Αυστρία (κατά 62,6 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή της απόκλισης των φύλων τη συγκεκριμένη χρονιά.

Το 2018, το ποσοστό των ανδρών (86,8%) επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας
στην ΕΕ-28, υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (13,2%) κατά 73,6 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 24 κράτη-μέλη από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
το ποσοστό των ανδρών επί του συνολικού πλήθους του
ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας, υπερέχει ιδιαίτερα
σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Σλοβακία (κατά 86,4
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 86,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 84,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία
(κατά 79,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 78,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 78,4 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 76,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 73,6 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 73,2 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 71,4 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 71,0
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 70,6 ποσ. μονάδες), η

7.4.6.3 ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΥΛΟΤΟΜΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα
της δασοκομίας και υλοτομίας (LFS Employees in forestry and logging) και η ποσοστιαία αναλογία του ως
προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού
που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στα 24 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 7.277: Συνολικό πλήθος των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - LFS Employment in forestry and forest-based industry - Forestry and logging [for_emp_lfs]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

που απασχολούνται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 1.400 μισθωτούς ή κατά -24,1%), και κατά
φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η
Σλοβακία (κατά 6.500 μισθωτούς ή κατά -46,4%), η Φινλανδία (κατά 4.000 μισθωτούς ή κατά -25,5%), η Λετονία (κατά 2.400 μισθωτούς ή κατά -16,8%), η Λιθουανία
(κατά 1.800 μισθωτούς ή κατά -15,7%), η Εσθονία (κατά 1.300 μισθωτούς ή κατά -21,7%), η Σλοβενία (κατά
1.300 μισθωτούς ή κατά -40,6%), η Σουηδία (κατά 1.000
μισθωτούς ή κατά -6,9%),και η Γαλλία (κατά 900 μισθωτούς ή κατά -4,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 15 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των μισθωτών που
απασχολούνται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην Ισπανία
(κατά 3.700 μισθωτούς ή κατά 17,6%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 2.900 μισθωτούς ή κατά 15,3%), η Βουλγαρία (κατά 2.900 μισθωτούς ή κατά 14,6%), η Πολωνία
(κατά 2.300 μισθωτούς ή κατά 3,8%), η Πορτογαλία (κατά 1.900 μισθωτούς ή κατά 20,0%), η Τσεχία (κατά 1.800
μισθωτούς ή κατά 10,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
1.700 μισθωτούς ή κατά 13,7%), η Κροατία (κατά 1.600
μισθωτούς ή κατά 17,2%), η Δανία (κατά 1.400 μισθωτούς ή κατά 60,9%), η Αυστρία (κατά 1.100 μισθωτούς ή
κατά 18,0%), η Ελλάδα (κατά 1.100 μισθωτούς ή κατά
40,7%), η Γερμανία (κατά 900 μισθωτούς ή κατά 3,3%), η
Ιρλανδία (κατά 400 μισθωτούς ή κατά 18,2%), και ελαφρότερα η Κύπρος (κατά 100 μισθωτούς ή κατά 16,7%),
και οριακά η Ιταλία (κατά 100 μισθωτούς ή κατά 0,2%).

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας
στην ΕΕ-28 είναι 394.500 μισθωτοί, που αντιστοιχεί
στο 73,8% του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου
δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στα 24 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα της δασοκομίας και
υλοτομίας στην Ελλάδα (3.800 μισθωτοί) αντιστοιχεί
στο 97,4% του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου
δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στη χώρα, υπερέχοντας κατά 23,6
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28, κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 97,6% είναι: η Κύπρος (100,0%),
η Δανία (97,4%), η Ελλάδα (97,4%), η Βουλγαρία
(96,6%), και η Πορτογαλία (96,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 46,4%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία (38,9%), η Σλοβακία (39,3%), η
Τσεχία (42,4%), η Σλοβενία (51,4%), και η Λετονία
(60,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2018, το συνολικό
πλήθος των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα
της δασοκομίας και υλοτομίας στην ΕΕ-28, καταγράφει
μικρή μείωση κατά -2,1% (ή κατά 8.300 μισθωτούς) από
402.800 μισθωτούς το 2013, σε 394.500 μισθωτούς το
2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα της δασοκομίας
και υλοτομίας στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 40,7% (ή κατά 1.100 μισθωτούς)
από 2.700 μισθωτούς το 2013, σε 3.800 μισθωτούς το
2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 9 από τα 24 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των μισθωτών

7.4.6.4 ΜΗ-ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΛΟΤΟΜΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μη-μισθωτών που απασχολούνται στον
τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας (LFS Employed
persons except employees in forestry and logging) και η
ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος
του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον
τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στα 23 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018.
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Γράφημα 7.278: Συνολικό πλήθος των μη-μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - LFS Employment in forestry and forest-based industry - Forestry and logging [for_emp_lfs]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018, το συνολικό πλήθος των μη-μισθωτών που
απασχολούνται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στην ΕΕ-28 είναι 140.300 απασχολούμενοι, που
αντιστοιχεί στο 26,2% του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα
της δασοκομίας και υλοτομίας στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μη-μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα της δασοκομίας και
υλοτομίας στην Ελλάδα (100 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 2,6% του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της
δασοκομίας και υλοτομίας στη χώρα, υπολειπόμενη
κατά 23,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 23η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 53,6% είναι: η Σουηδία (61,1%),
η Σλοβακία (60,7%), η Τσεχία (57,6%), η Σλοβενία
(48,6%), και η Λετονία (39,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,1%, και συγκεκριμένα:
η Ελλάδα (2,6%), η Δανία (2,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(3,4%), η Πορτογαλία (3,4%), και η Βουλγαρία (3,4%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (17,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2018, το συνολικό
πλήθος των μη-μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 13,3% (ή κατά 16.500 απασχολούμενους) από 123.800 απασχολούμενους το 2013, σε
140.300 απασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίοδο,
το συνολικό πλήθος των μη-μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
κατά -96,6% (ή κατά 2.800 απασχολούμενους) από
2.900 απασχολούμενους το 2013, σε 100 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 5 από τα 23 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των μημισθωτών που απασχολούνται στον τομέα της δασο-

κομίας και υλοτομίας, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 17.100 απασχολούμενους ή κατά -95,5%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
9.600 απασχολούμενους ή κατά -95,0%), η Γερμανία
(κατά 8.600 απασχολούμενους ή κατά -89,6%), η Ελλάδα (κατά 2.800 απασχολούμενους ή κατά -96,6%), και η
Σλοβακία (κατά 2.100 απασχολ/νους ή κατά -15,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 18 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των μη-μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα της δασοκομίας και
υλοτομίας, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη
Ρουμανία (κατά 17.400 απασχολούμενους ή κατά
1740,0%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 11.200 απασχολούμενους ή κατά 302,7%), η Τσεχία (κατά 7.200 απασχολούμενους ή κατά 37,5%), η Ισπανία (κατά 5.300 απασχολούμενους ή κατά 182,8%), η Σουηδία (κατά 4.000
απασχολούμενους ή κατά 23,3%), η Λετονία (κατά 3.100
απασχολούμενους ή κατά 64,6%), η Λιθουανία (κατά
2.400 απασχολούμενους ή κατά 800,0%), η Φινλανδία
(κατά 2.000 απασχολούμενους ή κατά 36,4%), η Σλοβενία (κατά 1.700 απασχολούμενους ή κατά 1700,0%), η
Πολωνία (κατά 700 απασχολούμενους ή κατά 5,2%), η
Βουλγαρία (κατά 400 απασχολούμενους ή κατά
100,0%), η Ουγγαρία (κατά 400 απασχολούμενους ή κατά 100,0%), η Πορτογαλία (κατά 200 απασχολούμενους
ή κατά 100,0%), η Κροατία (κατά 200 απασχολούμενους
ή κατά 100,0%), η Αυστρία (κατά 200 απασχολούμενους
ή κατά 200,0%), η Δανία (κατά 100 απασχολούμενους
από μη-διαθέσιμη τιμή το 2013), η Ιρλανδία (κατά 100
απασχολούμενους από μη-διαθέσιμη τιμή το 2013), και
η Εσθονία (κατά 100 απασχολούμενους ή κατά 100,0%).
7.4.6.5 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΥΛΟΤΟΜΙΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των αυτοαπασχολούμενων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας (LFS Self-employed persons in
forestry and logging) και η ποσοστιαία αναλογία του ως
προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού
που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.
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Γράφημα 7.279: Συνολικό πλήθος των αυτοαπασχολούμενων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού
πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - LFS Employment in forestry and forest-based industry - Forestry and logging [for_emp_lfs]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Κεφάλαιο 7ο

7.4.7

Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 6 από τα 23 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των αυτοαπασχολούμενων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Γαλλία
(κατά 16.00 αυτοαπασχολούμενους ή κατά -95,2%), και
κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 9.000 αυτοαπασχολούμενους ή κατά -94,7%), η Γερμανία (κατά 8.000
αυτοαπασχολούμενους ή κατά -88,9%), η Ελλάδα (κατά
2.700 αυτοαπασχολούμενους ή κατά -96,4%), η Σλοβακία (κατά 2.400 αυτοαπασχολούμενους ή κατά -2,4%),
και η Πολωνία (κατά 300 αυτοαπασχολούμενους ή κατά
-2,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 17 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των αυτοαπασχολούμενων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας, με
την υψηλότερη να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά
14.600 αυτοαπασχολούμενους ή κατά 1460,0%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 12.400 αυτοαπασχολούμενους ή
κατά 1377,8%), η Ισπανία (κατά 4.600 αυτοαπασχολούμενους ή κατά 191,7%), η Τσεχία (κατά 4.100 αυτοαπασχολούμενους ή κατά 22,4%), η Σουηδία (κατά
3.200 αυτοαπασχολούμενους ή κατά 20,3%), η Λετονία
(κατά 2.200 αυτοαπασχολούμενους ή κατά 48,9%), η
Λιθουανία (κατά 2.100 αυτοαπασχολούμενους ή κατά
700,0%), η Φινλανδία (κατά 1.400 αυτοαπασχολούμενους ή κατά 27,5%), η Σλοβενία (κατά 1.400 αυτοαπασχολούμενους ή κατά 1400,0%), η Βουλγαρία (κατά 400
αυτοαπασχολούμενους ή κατά 100,0%), η Ουγγαρία (κατά 400 αυτοαπασχολούμενους ή κατά 100,0%), η Πορτογαλία (κατά 200 αυτοαπασχολούμενους ή κατά
100,0%), η Κροατία (κατά 200 αυτοαπασχολούμενους ή
κατά 100,0%), η Αυστρία (κατά 200 αυτοαπασχολούμενους ή κατά 200,0%),η Δανία (κατά 100 αυτοαπασχολούμενους από μη-διαθέσιμη τιμή το 2013), η Ιρλανδία
(κατά 100 αυτοαπασχολούμενους από μη-διαθέσιμη τιμή το 2013), και η Εσθονία (κατά 100 αυτοαπασχολούμενους ή κατά 100,0%).

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, το συνολικό πλήθος των αυτοαπασχολούμενων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στην
ΕΕ-28 είναι 122.800 αυτοαπασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 23,0% του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα
της δασοκομίας και υλοτομίας στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των αυτοαπασχολούμενων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στην Ελλάδα (100 αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 2,6% του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου
δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στη χώρα, υπολειπόμενη κατά 23,6
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28, κατέχοντας την 23η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 46,6% είναι: η Σλοβακία (55,0%),
η Σουηδία (54,8%), η Τσεχία (48,9%), η Σλοβενία
(40,5%), και η Φινλανδία (33,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,1%, και συγκεκριμένα:
η Ελλάδα (2,6%), η Δανία (2,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(3,4%), η Πορτογαλία (3,4%), και η Βουλγαρία (3,4%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (15,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2018, το συνολικό
πλήθος των αυτό απασχολούμενων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 8,2% (ή κατά 9.300 αυτοαπασχολούμενους)
από 113.500 αυτοαπασχολούμενους το 2013, σε
122.800 αυτοαπασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των αυτοαπασχολούμενων
στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στην Ελλάδα
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -96,6%
(ή κατά 2.700 αυτοαπασχολούμενους) από 2.800 αυτοαπασχολούμενους το 2013, σε 100 αυτοαπασχολούμενους το 2018.

Μορφωτικό επίπεδο των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στην ΕΕ-28

Στη συγκεκριμένη ενότητα το μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτοι) των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας διακρίνεται σε τρία επίπεδα:
 απόφοιτοι έως και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED0 έως & ISCED2 (Less than primary, primary and lower secondary education),
 απόφοιτοι της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED3 & ISCED4 (Upper secondary and postsecondary non-tertiary education), και
 απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED5 έως
& ISCED8 (Tertiary education).

7.4.7.1 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας με μορφωτικό επίπεδο έως και αποφοίτου κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED0 έως & ISCED2) και η ποσοστιαία αναλογία του
ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στα 21 από
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2018.
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Γράφημα 7.280: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας με μορφωτικό επίπεδο έως και αποφοίτου κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED0 έως & ISCED2) και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - LFS Employment in forestry and forest-based industry - Forestry and logging [for_emp_lfs]
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Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας με μορφωτικό επίπεδο έως και αποφοίτου κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED0 έως & ISCED2) στην ΕΕ28 είναι 167.600 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο
31,9% του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας
και υλοτομίας στα 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας με
μορφωτικό επίπεδο έως και αποφοίτου κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED0 έως & ISCED2)
στην Ελλάδα (2.500 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
58,1% του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας
και υλοτομίας στη χώρα, υπερέχοντας κατά 26,2 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28,
κατέχοντας την 4η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 68,0% είναι: η Πορτογαλία
(100,0%), η Ιταλία (79,0%), η Ισπανία (58,5%), η Ελλάδα
(58,1%), και η Ουγγαρία (44,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 14,4%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (5,4%), η Λιθουανία (12,4%), η Σουηδία
(17,9%), η Φινλανδία (18,0%), και η Πολωνία (18,1%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (4,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας με μορφωτικό επίπεδο έως και αποφοίτου κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED0 έως & ISCED2) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση
κατά 10,2% (ή κατά 15.500 απασχολούμενους) από
152.100 απασχολούμενους το 2013, σε 167.600 απασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας με μορφωτικό επίπεδο έως και α-
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ποφοίτου κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED0 έως & ISCED2) στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -40,5% (ή κατά 1.700 απασχολούμενους) από 4.200 απασχολούμενους το
2013, σε 2.500 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 6 από τα 16 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας με
μορφωτικό επίπεδο έως και αποφοίτου κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED0 έως & ISCED2), με
την υψηλότερη να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 3.900
απασχολούμενους ή κατά -34,8%), και κατά φθίνουσα
σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ελλάδα
(κατά 1.700 απασχολούμενους ή κατά -40,5%), η Σουηδία (κατά 1.600 απασχολούμενους ή κατά -22,5%), η
Λιθουανία (κατά 1.100 απασχ/νους ή κατά -15,7%),
και ελαφρότερα η Εσθονία (κατά 100 απασχολούμενους ή κατά -5,0%), και η Τσεχία (κατά 100 απασχολούμενους ή κατά -4,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 10 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετι16 στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας με μορφωτικό επίπεδο έως και αποφοίτου κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED0 έως &
ISCED2), με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Ιταλία (κατά 8.400 απασχολούμενους ή κατά 20,2%), και
κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Βουλγαρία (κατά 3.600 απασχολούμενους
ή κατά 55,4%), η Ισπανία (κατά 3.300 απασχολούμενους ή κατά 18,2%), η Πορτογαλία (κατά 2.700 απασχολούμενους ή κατά 27,0%), η Λετονία (κατά 2.100
απασχολούμενους ή κατά 47,7%), η Ουγγαρία (κατά
1.900 απασχολούμενους ή κατά 24,1%), η Ρουμανία
(κατά 1.600 απασχολούμενους ή κατά 14,5%), η Πολωνία (κατά 1.000 απασχολούμενους ή κατά 6,6%), η Φινλανδία (κατά 400 απασχολούμενους ή κατά 13,8%), και
η Κροατία (κατά 200 απασχολούμενους ή κατά 5,3%).
7.4.7.2 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στον τομέα της δασο-
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πλήθος των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στα 20 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2018.
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κομίας και υλοτομίας με μορφωτικό επίπεδο αποφοίτου ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED3) και μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4)
και η ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό

Γράφημα 7.281: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας με μορφωτικό επίπεδο αποφοίτου ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED3) και μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκ-παίδευσης (ISCED4) και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - LFS Employment in forestry and forest-based industry - Forestry and logging [for_emp_lfs]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας με μορφωτικό επίπεδο αποφοίτου ανώτερης δευτεροβάθμιας
(ISCED3) και μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED4) στην ΕΕ-28 είναι 256.200 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 48,8% του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας
στα 20 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας με
μορφωτικό επίπεδο αποφοίτου ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED3) και μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην Ελλάδα
(1.800 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 41,9% του
συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που
απασχολείται στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στη χώρα, υπολειπόμενη κατά 6,9 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας
την 18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 81,0% είναι: η Αυστρία (100,0%),
η Σλοβακία (100,0%), η Τσεχία (72,9%), η Σλοβενία
(68,8%), και η Γαλλία (63,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 34,2%, και συγκεκριμένα: η
Τσεχία (5,4%), η Λιθουανία (12,4%), η Σουηδία (17,9%),
η Φινλανδία (18,0%), και η Πολωνία (18,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας με μορφωτικό επίπεδο αποφοίτου
ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED3) και μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) στην

ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -5,2% (ή κατά 14.100
απασχολούμενους) από 270.300 απασχολούμενους το
2013, σε 256.200 απασχολούμενους το 2018. Την ίδια
περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας με μορφωτικό επίπεδο αποφοίτου ανώτερης δευτεροβάθμιας
(ISCED3) και μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED4) στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 63,6% (ή κατά 700 απασχολούμενους) από 1.100 απασχολούμενους το 2013,
σε 1.800 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 8 από τα 16 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας με
μορφωτικό επίπεδο αποφοίτου ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED3) και μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) με την υψηλότερη να καταγράφεται στη Σλοβακία (κατά 7.800 απασχολούμενους ή
κατά -8,2%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 7.300 απασχολούμενους ή κατά -22,25%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
5.700 απασχολούμενους ή κατά -46,0%), η Γερμανία (κατά 4.800 απασχολούμενους ή κατά -21,8%), η Γαλλία
(κατά 2.800 απασχολούμενους ή κατά -18,2%), η Λετονία (κατά 700 απασχολούμενους ή κατά -15,2%), και η
Εσθονία (κατά 700 απασχολούμενους ή κατά -19,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 12 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετι16 στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας με μορφωτικό επίπεδο αποφοίτου ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED3) και μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) με την υψηλότερη
να καταγράφεται στην Τσεχία (κατά 5.100 απασχολούμενους ή κατά 19,5%), και κατά φθίνουσα σειρά της
απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά
3.100 απασχολούμενους ή κατά 34,1%), η Κροατία
(κατά 2.400 απασχολούμενους ή κατά 42,9%), η Πολωνία (κατά 1.700 απασχολούμενους ή κατά 4,1%), η
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Βουλγαρία (κατά 1.200 απασχολούμενους ή κατά
10,0%), η Ιταλία (κατά 1.100 απασχολούμενους ή κατά
9,0%), η Σουηδία (κατά 1.100 απασχολούμενους ή κατά
7,2%)η Ελλάδα (κατά 700 απασχολούμενους ή κατά
63,6%), η Σλοβενία (κατά 700 απασχολούμενους ή κατά
46,7%), η Ισπανία (κατά 500 απασχολούμενους ή κατά
10,0%), η Φινλανδία (κατά 500 απασχολούμενους ή κατά 4,6%), και η Λιθουανία (κατά 200 απασχολούμενους
ή κατά 2,8%).

7.4.7.3 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας με μορφωτικό επίπεδο αποφοίτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) και η ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος
των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και
υλοτομίας στα 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 7.282: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας με μορφωτικό επίπεδο αποφοίτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - LFS Employment in forestry and forest-based industry - Forestry and logging [for_emp_lfs]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας με μορφωτικό επίπεδο αποφοίτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) στην ΕΕ-28 είναι 101.300 απασχολούμενοι,
που αντιστοιχεί στο 19,3% του συνολικού πλήθους του
ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα
της δασοκομίας και υλοτομίας στα 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 38,1% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (54,4%), η Γερμανία (37,7%), η Λιθουανία (34,3%),
η Πολωνία (32,8%), και η Σλοβενία (31,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 19,7%, και συγκεκριμένα: η Λετονία (17,0%), η Κροατία (12,4%), η
Φινλανδία (19,7%), η Τσεχία (21,7%), και η Ρουμανία
(22,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας με μορφωτικό επίπεδο αποφοίτου
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 6,4% (ή κατά 6.100 απασχολούμενους) από 95.200 απασχολούμενους το 2013, σε
101.300 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 6 από τα 12 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας με
μορφωτικό επίπεδο αποφοίτου ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED3) και μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED4) με την υψηλότερη να κατα-
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γράφεται στη Γαλλία (κατά 15.700 απασχολούμενους
από μη-διαθέσιμη τιμή το 2013), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Φινλανδία
(κατά 4.100 απασχολούμενους ή κατά -53,2%), η Γερμανία (κατά 2.000 απασχολούμενους ή κατά -16,1%), η
Κροατία (κατά 900 απασχολούμενους ή κατά -25,7%), η
Σλοβενία (κατά 600 απασχολούμενους ή κατά -37,5%),
και η Λετονία (κατά 200 απασχολ/νους ή κατά -6,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 6 από τα 12 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετι16 στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας με
μορφωτικό επίπεδο αποφοίτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) με την υψηλότερη να καταγράφεται
στην Πολωνία (κατά 12.200 απασχολούμενους ή κατά
71,8%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 8.000
απασχολούμενους από μη-διαθέσιμη τιμή το 2013), η
Ισπανία (κατά 4.800 απασχολούμενους ή κατά 98,0%),
η Λιθουανία (κατά 4.700 απασχολούμενους από μηδιαθέσιμη τιμή το 2013), η Τσεχία (κατά 2.900 απασχολούμενους ή κατά 45,3%), η Σουηδία (κατά 1.700 απασχολούμενους ή κατά 23,9%), και ελαφρότερα η Ρουμανία (κατά 200 απασχολούμενους ή κατά 1,9%).
7.4.7.4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

Το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας ως προς το μορφωτικό επίπεδο και βάση την υψηλότερη βαθμίδα της
εκπαίδευσης (ISCED) διακρίνεται σε 3 επίπεδα: (1)
απόφοιτοι των βαθμίδων από ISCED0 έως& ISCED2,
(2) απόφοιτοι των βαθμίδων ISCED3 & ISCED4, και (3)
απόφοιτοι των βαθμίδων ISCED5 έως& ISCED8. Με
βάση την πληθυσμιακή κατανομή των απασχολουμέ-
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στα 3 διακριτά μορφωτικά επίπεδα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας, καθώς
και ο ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης μορφωτικού επιπέδου των απασχολουμένων στον τομέα της
δασοκομίας και υλοτομίας στα 21 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
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νων στα 3 διακριτά μορφωτικά επίπεδα υπολογίζεται
ο σταθμισμένος μέσος ετήσιος δείκτης μορφωτικού
επιπέδου των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας για τους οποίους διατίθενται
σχετικά στοιχεία. Ο συγκεκριμένος συνθετικός δείκτης
έχει ως ελάχιστη τιμή το 1 (και ως μέγιστη τιμή το 3,
και έχει κατασκευασθεί προκειμένου να διευκολύνει
τη συγκριτική αποτύπωση του μορφωτικού επιπέδου
των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και
υλοτομίας.

Γράφημα 7.283: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας και ποσοστιαία αναλογία ως προς τις τις 3 κατηγορίες
μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού
επιπέδου των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - LFS Employment in forestry and forest-based industry - Forestry and logging [for_emp_lfs]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης μορφωτικού επιπέδου των απασχολουμένων στον τομέα
της δασοκομίας και υλοτομίας στην ΕΕ-28 (525.100
απασχολούμενοι) είναι 1,87, με:
 το 31,9% των απασχολουμένων (167.600 απασχολούμενοι) να είναι απόφοιτοι των βαθμίδων από ISCED0
έως& ISCED2,
 το 48,8% των απασχολουμένων (256.200 απασχολούμενοι) να είναι απόφοιτοι των βαθμίδων ISCED3 &
ISCED4,, και
 το 19,3% των απασχολουμένων (101.300 απασχολούμενοι) να είναι απόφοιτοι των βαθμίδων ISCED5 έως&
ISCED8.
Την ίδια χρονιά, o ετήσιος σταθμισμένος μέσος δείκτης
μορφωτικού επιπέδου των απασχολουμένων στον τομέα της δασοκομίας και υλοτομίας στην Ελλάδα (4.300
απασχολούμενοι) είναι 1,42, με:
 το 58,1% των απασχολουμένων (2.500 απασχολούμενοι) να είναι απόφοιτοι των βαθμίδων από ISCED0 έως& ISCED2, τιμή υπερέχουσα (κατά 26,2 ποσ. μονάδες)
του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (31,9%), και

 το 41,9% των απασχολουμένων (1.800 απασχολούμε-

νοι) να είναι απόφοιτοι των βαθμίδων ISCED3 & ISCED4,
τιμή υπολειπόμενη (κατά 6,9 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (48,8%),
 ενώ καταγράφεται μηδενικό ποσοστό το απασχολουμένων που να είναι απόφοιτοι των βαθμίδων ISCED5 έως& ISCED8, έναντι ποσοστού 19,3% στην ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο ετήσιο σταθμισμένο μέσο μορφωτικού επιπέδου των απασχολουμένων (top 5) και με μέση τιμή δείκτη 2,32 είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (2,54), η Γερμανία
(2,38), η Σλοβενία (2,32), η Λιθουανία (2,22), και η Τσεχία (2,16). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο ετήσιο σταθμισμένο μέσο
μορφωτικού επιπέδου των απασχολουμένων (bottom
5) και με μέση τιμή δείκτη 1,35, είναι: η Πορτογαλία
(1,00), η Ιταλία (1,21), η Ελλάδα (1,42), η Ουγγαρία
(1,56), και η Βουλγαρία (1,57). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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7.5

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
λείο για την ανάπτυξη πολιτικών πρωτοβουλιών στην
κατεύθυνση της διασφάλισης των αποθεμάτων των ιχθύων και συνακόλουθα της βιώσιμης αξιοποίησης των
κοινών πόρων που διατίθενται στις μεγάλες και πλούσιες αλιευτικές περιοχές της Ευρώπης. [..] Η τρέχουσα κοινή αλιευτική πολιτική (Common Fisheries Policy - CFP) της
ΕΕ στοχεύει σε περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη χρήση του κοινού πόρου, συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Η CFP είναι ένα σύνολο κανόνων για τη διαχείριση των αλιευτικών στόλων της ΕΕ και για τη διατήρηση των αποθεμάτων ιχθύων. Σχεδιασμένο για τη διαχείριση ενός κοινού
πόρου, παρέχει σε όλους τους αλιευτικούς στόλους της
ΕΕ ίση πρόσβαση στα ύδατα και τους αλιευτικούς χώρους της ΕΕ και επιτρέπει στους αλιείς να ανταγωνίζονται δίκαια».

Στην ενότητα αυτή παρέχονται βασικές πληροφορίες
για τη συνολική αλιευτική παραγωγή (fisheries production) στην ΕΕ-28 με διακριτή αναφορά στους δύο
τύπους προϊόντων, συνδεομένων αντίστοιχα με τους
δύο βασικούς τρόπους παραγωγής τους: τα αλιεύματα– συλλήψεις αποθεμάτων (catches) και συγκεκριμένα ιχθύες, κεφαλόποδα, μαλάκια και οστρακοειδή,
καθώς και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (aquaculture products).
Ο ιστορικός και οικονομικά σημαντικός τομέας της αλιείας στις τελευταίες δεκαετίες έχει αποκτήσει και
μια ιδιαίτερα σημαντική περιβαλλοντική διάσταση
που αποτυπώνεται με ιδιαίτερη έμφαση στα κείμενα
και στην πολιτική της ΕΕ-28 για τη βιώσιμη ανάπτυξη
του τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, σηη
μειώνοντας ότι η ΕΕ-28 καταγράφει το 2019 την 5
υψηλότερη θέση της παγκόσμιας παραγωγής στον τομέα.
Όπως σημειώνει και η Eurostat: «Τα ψάρια αποτελούν
έναν ανανεώσιμο και μετακινούμενο φυσικό πόρο. Με
εξαίρεση την υδατοκαλλιέργεια, τα ψάρια έως ότου αλιευθούν δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία κάποιου. Ως εκ
τούτου, τα αποθέματα ιχθύων (fish stocks) εξακολουθούν να θεωρούνται ως ένας κοινός πόρος που πρέπει
να τον διαχειριστούμε συλλογικά. Αυτό οδήγησε σε μια
σειρά πολιτικών που ρυθμίζουν την ποσότητα αλιείας
σε επίπεδο ΕΕ και ευρύτερα στο σύνολο της θαλάσσιας
λεκάνης παγκόσμια, αλλά και τους τύπους τεχνικών αλίευσης και των σχετικών εργαλείων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την αλίευση ιχθύων. [..] Η συστηματική αποτύπωση των στατιστικών δεδομένων των αλιευμάτων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, αποτελεί ένα ουσιαστικό εργα7.5.1

Σημειώνεται, ότι τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat για τον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 την περίοδο 2013-2019, είναι αναλυτικά, με σημαντική εξαίρεση, ωστόσο, τις αναγκαίες χρονοσειρές για το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων και των βασικών του χαρακτηριστικών
(φύλο, ηλικία, και μορφωτικό επίπεδο) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28.
Διευκρινίζεται, επιπλέον, ότι σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα στο Λουξεμβούργο, και
την Αυστρία, δεν καταγράφονται σχετικά στοιχεία για
τον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Τέλος,
επισημαίνεται ότι στις διαθέσιμες μεταβλητές της συγκεκριμένης ενότητας δεν αποτυπώνονται σχετικά στοιχεία σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας (NUTS2).

Αλιευτικός στόλος στην ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου (fishing
fleet) στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών
του αλιευτικού στόλου στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 7.284: Συνολικό πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στην ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by age, length and gross tonnage [fish_fleet_alt]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το συνολικό πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου στην ΕΕ-28 είναι 81.253 σκάφη, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 100,0% του συνολικού πλήθους
των σκαφών του αλιευτικού στόλου της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
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Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των σκαφών του
αλιευτικού στόλου στην Ελλάδα (14.742 σκάφη) αντιστοιχεί στο 18,1% του συνολικού πλήθους των σκαφών
του αλιευτικού στόλου της ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 12,6% είναι: η Ελλάδα (18,1%), η
Ιταλία (14,9%), η Ισπανία (10,9%), η Πορτογαλία
(9,6%), και η Κροατία (9,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: το
Βέλγιο (0,1%), η Σλοβενία (0,2%), η Λιθουανία (0,2%), η
Ρουμανία (0,2%), και η Λετονία (0,8%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (42,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, το συνολικό
πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου στην ΕΕ-28
καταγράφει μικρή μείωση κατά -6,4% (ή κατά 5.581
σκάφη) από 86.834 σκάφη το 2013, σε 81.253 σκάφη το
2019. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου στην Ελλάδα καταγράφει
αντίστοιχη μείωση κατά -6,0% (ή κατά 941 σκάφη) από
15.683 σκάφη το 2013, σε 14.742 σκάφη το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 22 από τα 23 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των
σκαφών του αλιευτικού στόλου, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ισπανία
(κατά 982 σκάφη ή κατά -9,9%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής και ελαφρότερα ακολουθούν: η
Ελλάδα (κατά 941 σκάφη ή κατά -6,0%), η Γαλλία (κατά 866 σκάφη ή κατά -12,2%), η Δανία (κατά 542 σκάφη
ή κατά -20,6%), η Ιταλία (κατά 470 σκάφη ή -3,7%), η
Πορτογαλία (κατά 433 σκάφη ή κατά -5,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 392 σκάφη ή κατά -6,2%), η Σουηδία
(κατά 223 σκάφη ή κατά -16,3%), η Γερμανία (κατά
217 σκάφη ή κατά -14,2%), η Βουλγαρία (κατά 200
σκάφη ή κατά -9,8%), η Ιρλανδία (κατά 162 σκάφη ή

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

κατά -7,4%), η Κροατία (κατά 123 σκάφη ή κατά -1,6%),
η Μάλτα (κατά 107 σκάφη ή κατά -10,4%), και ελαφρότερα η Κύπρος (κατά 84 σκάφη ή κατά -9,4%), η Λετονία (κατά 34 σκάφη ή κατά -4,8%), η Σλοβενία (κατά 32
σκάφη ή κατά -18,8%), η Ρουμανία (κατά 24 σκάφη ή κατά -12,4%), η Ολλανδία (κατά 17 σκάφη ή κατά -2,0%), το
Βέλγιο (κατά 12 σκάφη ή κατά -15,0%), και οριακά η
Πολωνία (κατά 9 σκάφη ή κατά -1,1%), η Λιθουανία
(κατά 4 σκάφη ή κατά -2,8%), και η Φινλανδία (κατά 4
σκάφη ή κατά -0,1%), ενώ την ίδια περίοδο καταγράφεται ισχυρή αύξηση των σκαφών του συνολικού πλήθους του αλιευτικού στόλου στην Εσθονία (κατά 297
σκάφη ή κατά 20,6%).
7.5.1.1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΤΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΕ-28
Στη συγκεκριμένη ενότητα τα σκάφη του αλιευτικού
στόλου διακρίνονται ως προς το συνολικό μήκος τους
σε τρεις κατηγορίες: (1) αλιευτικά σκάφη μικρής κλίμακας, (2) αλιευτικά σκάφη ενδιάμεσης κλίμακας,
και (3) αλιευτικά σκάφη μεγάλης κλίμακας. Σημειώνεται ότι το μέγεθος του αλιευτικού σκάφους καθορίζει, κατά κύριο λόγο, αντίστοιχα και την εμβέλεια της
δυνατότητας του για αλίευση (μικρή παράκτια αλιεία,
μέση αλιεία και υπερπόντια αλιεία).
7.5.1.1.1 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών του αλιευτικού
στόλου περιλαμβάνονται σκάφη με μήκος (length) μικρότερο των 12 μέτρων.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου (fishing
fleet) με μήκος μικρότερο των 12 μέτρων και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους του
αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για ΕΕ28 το 2019.

Γράφημα 7.285: Συνολικό πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος μικρότερο των 12 μέτρων και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by age, length and gross tonnage [fish_fleet_alt]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το συνολικό πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος μικρότερο των 12 μέτρων στην
ΕΕ-28 είναι 69.074 σκάφη, που αντιστοιχεί στο 85,3%
του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού
στόλου (80.972 σκάφη) στην ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των σκαφών του
αλιευτικού στόλου με μήκος μικρότερο των 12 μέ-

τρων στην Ελλάδα (13.882 σκάφη) αντιστοιχεί στο
94,2% του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στη χώρα (14.729 σκάφη), τιμή υπερέχουσα κατά 8,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 5η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 95,9% είναι: η Φινλανδία
(98,2%), η Εσθονία (97,7%), η Βουλγαρία (94,8%), η
Κύπρος (94,7%), και η Ελλάδα (94,2%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 52,0%, και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (1,5%), η Ολλανδία (40,6%), η Ιταλία (71,7%), η Λιθουανία (72,9%), και η Ισπανία
(73,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, το συνολικό
πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος
μικρότερο των 12 μέτρων στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή
μείωση κατά -5,5% (ή κατά 4.024 σκάφη) από 73.098
σκάφη το 2013, σε 69.074 σκάφη το 2019. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των σκαφών του αλιευτικού
στόλου με μήκος μικρότερο των 12 μέτρων στην Ελλάδα καταγράφει αντίστοιχη μείωση κατά -5,6% (ή κατά 818 σκάφη) από 14.700 σκάφη το 2013, σε 13.882
σκάφη το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 18 από τα 23 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των
σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος μικρότερο
των 12 μέτρων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 818 σκάφη ή κατά -5,6%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής
ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 798 σκάφη ή κατά -13,0%),
η Ισπανία (κατά 641 σκάφη ή κατά -9,0%), η Δανία (κατά 461 σκάφη ή κατά -21,1%), η Πορτογαλία (κατά 386
σκάφη ή κατά -5,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 277
σκάφη ή κατά -5,3%), η Σουηδία (κατά 197σκάφη ή κατά

-16,3%), η Βουλγαρία (κατά 195 σκάφη ή κατά -10,1%),
η Γερμανία (κατά 178 σκάφη ή κατά -14,6%), η Ιρλανδία
(κατά 146 σκάφη ή κατά -7,4%), η Μάλτα (κατά 104
σκάφη ή κατά -10,9%), και ελαφρότερα η Κύπρος (κατά
93 σκάφη ή κατά -10,8%), η Ιταλία (κατά 700 σκάφη ή κατά -0,8%), η Ρουμανία (κατά 48 σκάφη ή κατά -25,7%), η
Σλοβενία (κατά 38 σκάφη ή κατά -24,4%), η Λετονία (κατά 18 σκάφη ή κατά -2,9%), η Ολλανδία (κατά 13 σκάφη ή
κατά -3,7%), και οριακά η Λιθουανία (κατά 3 σκάφη ή κατά -2,9%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των σκαφών του
αλιευτικού στόλου με μήκος μικρότερο των 12 μέτρων,
με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στην Εσθονία (κατά 297 σκάφη ή κατά 21,4%), και κατά
φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Κροατία
(κατά 122 σκάφη ή κατά 1,8%), η Πολωνία (κατά 37
σκάφη ή κατά 5,9%), και οριακά η Φινλανδία (κατά 4
σκάφη ή κατά 0,1%), ενώ τη συγκεκριμένη περίοδο
στο Βέλγιο καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
7.5.1.1.2 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών του αλιευτικού
στόλου περιλαμβάνονται σκάφη με μήκος (length) από
12 έως 24 μέτρων.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου (fishing
fleet) με μήκος από 12 έως 24 μέτρων και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών
του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για
ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 7.286: Συνολικό πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος από 12 έως 24 μέτρων και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το συνολικό πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος από 12 έως 24 μέτρων στην ΕΕ-28
είναι 9.224 σκάφη, που αντιστοιχεί στο 11,4% του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου
(80.972 σκάφη) στην ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των σκαφών του
αλιευτικού στόλου με μήκος από 12 έως 24 μέτρων
στην Ελλάδα (674 σκάφη) αντιστοιχεί στο 4,6% του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου
στη χώρα (14.729 σκάφη) για τα οποία διατίθενται σχε-

292

τικά στοιχεία, τιμή υπολειπόμενη κατά 6,8 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας
την 17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 27,9% είναι: το Βέλγιο (48,5%), η
Ολλανδία (29,3%), η Ιταλία (25,7%), η Ισπανία (19,0%),
και η Γερμανία (17,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 2,4%, και συγκεκριμένα: η Εσθονία
(0,9%), η Φινλανδία (1,2%), η Λετονία (1,6%), η Λιθου-
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ανία (3,6%), και η Βουλγαρία (4,5%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(11,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, το συνολικό πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος από 12 έως 24 μέτρων στην ΕΕ-28 καταγράφει
μείωση κατά -9,6% (ή κατά 987 σκάφη) από 10.231
σκάφη το 2013, σε 9.224 σκάφη το 2019. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος από 12 έως 24 μέτρων στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -7,0% (ή κατά 51 σκάφη) από 725 σκάφη το 2013, σε 674 σκάφη το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 18 από τα 23 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος από 12 έως 24
μέτρων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 265 σκάφη ή κατά -7,9%),
και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η
Ισπανία (κατά 213 σκάφη ή κατά -11,2%), και ελαφρότερα η Γαλλία (κατά 93 σκάφη ή κατά -12,1%), η Δανία
(κατά 85 σκάφη ή κατά -23,6%), η Κροατία (κατά 77
σκάφη ή κατά -14,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 75
σκάφη ή κατά -10,4%), η Ελλάδα (κατά 51 σκάφη ή κατά -7,0%), η Γερμανία (κατά 33 σκάφη ή κατά -12,9%), η
Πολωνία (κατά 31 σκάφη ή κατά -21,5%), η Πορτογαλία
(κατά 23 σκάφη ή κατά -5,2%), η Ιρλανδία (κατά 20
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σκάφη ή κατά -10,5%), η Φινλανδία (κατά 17 σκάφη ή
κατά -30,4%), η Σουηδία (κατά 13 σκάφη ή κατά -9,6%),
το Βέλγιο (κατά 9 σκάφη ή κατά -21,4%), η Εσθονία (κατά 9 σκάφη ή κατά -36,0%), η Ολλανδία (κατά 6 σκάφη ή
κατά -2,4%), η Λετονία (κατά 4 σκάφη ή κατά -26,7%),
και η Μάλτα (κατά 3 σκάφη ή κατά -4,9%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των σκαφών του
αλιευτικού στόλου με μήκος από 12 έως 24 μέτρων, με
την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στη Ρουμανία (κατά 20 σκάφη ή κατά 400,0%), και κατά
φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Κύπρος
(κατά 9 σκάφη ή κατά 32,1%), η Βουλγαρία (κατά 7
σκάφη ή κατά 9,2%), η Λιθουανία (κατά 2 σκάφη ή κατά -4,0%), και η Σλοβενία (κατά 2 σκάφη ή κατά 14,3%).
7.5.1.1.3 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών του αλιευτικού
στόλου περιλαμβάνονται σκάφη με μήκος (length) από
24 μέτρων & άνω.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου (fishing
fleet) με μήκος από 24 μέτρων & άνω και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών
του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για
ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 7.287: Συνολικό πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος από 24 μέτρων & άνω και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το συνολικό πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος από 24 μέτρων & άνω στην ΕΕ-28
είναι 2.654 σκάφη, που αντιστοιχεί στο 3,3% του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου
(80.972 σκάφη) στην ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των σκαφών του
αλιευτικού στόλου με μήκος από 24 μέτρων & άνω
στην Ελλάδα (173 σκάφη) αντιστοιχεί στο 1,2% του
συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στη χώρα (14.729 σκάφη) για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, τιμή υπολειπόμενη κατά 2,1
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28, κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 23,8% είναι: το Βέλγιο (50,0%), η
Ολλανδία (30,0%), η Λιθουανία (23,6%), η Ισπανία
(7,0%), και η Λετονία (7,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,9%, και συγκεκριμένα: η
Φινλανδία (0,6%), η Κύπρος (0,7%), η Βουλγαρία
(0,7%), η Μάλτα (1,1%), και η Ελλάδα (1,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (27,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, το συνολικό
πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος
από 24 μέτρων & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση
κατά -10,3% (ή κατά 306 σκάφη) από 2.960 σκάφη το
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2013, σε 2.654 σκάφη το 2019. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου με
μήκος από 24 μέτρων & άνω στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -15,6% (ή κατά 32 σκάφη) από 205 σκάφη
το 2013, σε 173 σκάφη το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 16 από τα 23 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των σκαφών
του αλιευτικού στόλου με μήκος από 24 μέτρων & άνω,
με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στην Ισπανία (κατά 121 σκάφη ή κατά -14,8%), και κατά
φθίνουσα σειρά της μεταβολής και ελαφρότερα ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 59 σκάφη ή κατά -15,6%), η Ελλάδα
(κατά 32 σκάφη ή κατά -15,6%), η Πορτογαλία (κατά 28
σκάφη ή κατά -13,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 26
σκάφη ή κατά -10,6%), η Κροατία (κατά 20 σκάφη ή κατά
-15,4%), η Σουηδία (κατά 16 σκάφη ή κατά -34,8%), η
Λετονία (κατά 12 σκάφη ή κατά -19,7%), η Δανία (κατά 5 σκάφη ή κατά -6,8%), το Βέλγιο (κατά 3 σκάφη ή
κατά -8,1%), η Λιθουανία (κατά 3 σκάφη ή κατά -8,3%),
η Εσθονία (κατά 2 σκάφη ή κατά -7,7%), και οριακά η
Γερμανία (κατά 1 σκάφη ή κατά -1,9%), η Μάλτα (κατά
1 σκάφη ή κατά -9,1%), η Κύπρος (κατά 1 σκάφη ή κατά
-14,3%), και η Φινλανδία (κατά 1 σκάφη ή κατά -4,8%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των σκαφών του
αλιευτικού στόλου με μήκος από 24 μέτρων & άνω, με

την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στη Γαλλία (κατά 18 σκάφη ή κατά 9,8%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής και οριακά ακολουθούν: η
Ιρλανδία (κατά 3 σκάφη ή κατά 2,7%), η Ρουμανία (κατά 2 σκάφη ή κατά 100,0%), και η Πολωνία (κατά 2
σκάφη ή κατά 4,0%). Τη συγκεκριμένη περίοδο, τέλος,
στην Ολλανδία και την Βουλγαρία καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
7.5.1.2 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΕ-28
Στη συγκεκριμένη ενότητα τα σκάφη του αλιευτικού
στόλου διακρίνονται ως προς την ηλικία τους σε τρεις
κατηγορίες: (1) αλιευτικά σκάφη νεώτερης ηλικίας,
(2) αλιευτικά σκάφη ενδιάμεσης ηλικίας, και (3) αλιευτικά σκάφη γηραιότερης ηλικίας.
7.5.1.2.1 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών του αλιευτικού
στόλου περιλαμβάνονται σκάφη με ηλικία (age) μικρότερη των 10 ετών.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου (fishing
fleet) με ηλικία μικρότερη των 10 ετών και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των
σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία για ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 7.288: Συνολικό πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ηλικία μικρότερη των 10 ετών και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το συνολικό πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ηλικία μικρότερη των 10 ετών στην ΕΕ28 είναι 5.392 σκάφη, που αντιστοιχεί στο 6,7% του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου
(80.972 σκάφη) στην ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των σκαφών του
αλιευτικού στόλου με ηλικία μικρότερη των 10 ετών
στην Ελλάδα (645 σκάφη) αντιστοιχεί στο 4,4% του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου
στη χώρα (14.729 σκάφη) για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, τιμή υπολειπόμενη κατά 2,3 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας
την 17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 18,3% είναι: η Ρουμανία
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(32,1%), η Σλοβενία (23,0%), η Λιθουανία (12,1%), η
Εσθονία (12,0%), και η Πολωνία (11,2%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,8%, και συγκεκριμένα: η Λετονία (1,6%), η Κύπρος (2,5%), το Βέλγιο
(2,9%), η Σουηδία (3,4%), και η Κροατία (3,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, το συνολικό
πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ηλικία
μικρότερη των 10 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -51,5% (ή κατά 5.735 σκάφη) από 11.127 σκάφη το 2013, σε 5.392 σκάφη το
2019. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ηλικία μικρότερη των
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10 ετών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -66,9% (ή κατά 1.302 σκάφη) από 1.947
σκάφη το 2013, σε 645 σκάφη το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 19 από τα 23 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των
σκαφών του αλιευτικού στόλου με ηλικία μικρότερη
των 10 ετών, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 1.302 σκάφη ή κατά
-66,9%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 992 σκάφη ή κατά -71,6%),
η Πορτογαλία (κατά 733 σκάφη ή κατά -65,6%), η
Γαλλία (κατά 697 σκάφη ή κατά -54,8%), η Κροατία
(κατά 502 σκάφη ή κατά -66,1%), η Ιταλία (κατά 423
σκάφη ή κατά -29,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 340
σκάφη ή κατά -34,7%), η Βουλγαρία (κατά 321 σκάφη ή
κατά -10,1%), η Δανία (κατά 105 σκάφη ή κατά -45,3%),
η Ιρλανδία (κατά 102 σκάφη ή κατά -45,7%), και ελαφρότερα η Σουηδία (κατά 62 σκάφη ή κατά -61,4%), η
Γερμανία (κατά 61 σκάφη ή κατά -45,9%), η Κύπρος (κατά 52 σκάφη ή κατά -72,2%), η Μάλτα (κατά 33 σκάφη ή
κατά -39,3%), η Πολωνία (κατά 28 σκάφη ή κατά -23,1%),
η Ρουμανία (κατά 24 σκάφη ή κατά -30,8%), η Ολλανδία
(κατά 19 σκάφη ή κατά -21,8%), και οριακά η Εσθονία
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(κατά 8 σκάφη ή κατά -3,7%), και το Βέλγιο (κατά 2 σκάφη
ή κατά -50,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται ελαφρά αύξηση του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ηλικία μικρότερη των
10 ετών, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Φινλανδία (κατά 36 σκάφη ή κατά
11,4%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά 20 σκάφη ή κατά 166,7%), η
Λιθουανία (κατά 13 σκάφη ή κατά 325,0%), και οριακά η
Λετονία (κατά 2 σκάφη ή κατά 22,2%).
7.5.1.2.2 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών του αλιευτικού
στόλου περιλαμβάνονται σκάφη με ηλικία (age) από 10
έως& 19 ετών.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου (fishing
fleet) με ηλικία από 10 έως& 19 ετών και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών
του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για
ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 7.289: Συνολικό πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ηλικία από 10 έως& 19 ετών και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το συνολικό πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ηλικία από 10 έως& 19 ετών στην ΕΕ-28
είναι 15.260 σκάφη, που αντιστοιχεί στο 18,8% του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου
(80.972 σκάφη) στην ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των σκαφών του
αλιευτικού στόλου με ηλικία από 10 έως& 19 ετών
στην Ελλάδα (2.597 σκάφη) αντιστοιχεί στο 17,6% του
συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στη χώρα (14.729 σκάφη) για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία, τιμή υπολειπόμενη κατά 1,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 11η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 31,1% είναι: η Σλοβενία
(49,3%), η Βουλγαρία (30,2%), η Ρουμανία (25,6%), η
Ισπανία (25,4%), και η Γαλλία (24,8%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο

δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 9,3%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (5,0%), η Λετονία (6,0%), η
Σουηδία (10,3%), η Κροατία (12,5%), και η Δανία
(12,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, το συνολικό
πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ηλικία
από 10 έως& 19 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση
κατά -11,4% (ή κατά 1.956 σκάφη) από 17.216 σκάφη
το 2013, σε 15.260 σκάφη το 2019. Την ίδια περίοδο, το
συνολικό πλήθος τ των σκαφών ου αλιευτικού στόλου
με ηλικία από 10 έως& 19 ετών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -19,1% (ή κατά 615 σκάφη) από 3.212
σκάφη το 2013, σε 2.597 σκάφη το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 19 από τα 23 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των
σκαφών του αλιευτικού στόλου με ηλικία από 10 έ-
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ως& 19 ετών, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 615 σκάφη ή κατά -19,1%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 226 σκάφη ή κατά -11,5%),
η Ισπανία (κατά 186 σκάφη ή κατά -7,6%), η Ιταλία (κατά
177 σκάφη ή κατά -9,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 167
σκάφη ή κατά -12,5%), η Κύπρος (κατά 16σκάφη ή κατά 54,2%), η Μάλτα (κατά 141 σκάφη ή κατά -39,2%), και ελαφρότερα η Ιρλανδία (κατά 86 σκάφη ή κατά -15,8%), η
Γαλλία (κατά 75 σκάφη ή κατά -4,6%), η Γερμανία (κατά
74 σκάφη ή κατά -27,9%), η Λετονία (κατά 74 σκάφη ή κατά 64,9%), η Βουλγαρία (κατά 73 σκάφη ή κατά -11,7%), η
Ολλανδία (κατά 70 σκάφη ή κατά -32,7%), η Δανία (κατά
57σκάφη ή κατά -18,0%), η Πολωνία (κατά 25 σκάφη ή κατά -16,9%), η Λιθουανία (κατά 16 σκάφη ή κατά -69,4%),
το Βέλγιο (κατά 14 σκάφη ή κατά -58,3%), και οριακά η
Σουηδία (κατά 9 σκάφη ή κατά -7,1%), και η Ρουμανία
(κατά 2 σκάφη ή κατά -4,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφε-

ται ελαφρά αύξηση του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ηλικία από 10 έως& 19
ετών, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Κροατία (κατά 216 σκάφη ή κατά
29,5%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά 55 σκάφη ή κατά 500,0%), η
Εσθονία (κατά 17 σκάφη ή κατά 4,2%), και οριακά η
Φινλανδία (κατά 5 σκάφη ή κατά 0,9%).
7.5.1.2.3 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΓΗΡΑΙΟΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών του αλιευτικού
στόλου περιλαμβάνονται σκάφη με ηλικία (age) από 20
ετών & άνω.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου (fishing fleet) με
ηλικία από 20 ετών & άνω και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για ΕΕ-28 το
2019.

Γράφημα 7.290: Συνολικό πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ηλικία από 20 ετών & άνω και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το συνολικό πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ηλικία από 20 ετών & άνω στην ΕΕ28 είναι 60.320 σκάφη, που αντιστοιχεί στο 74,5%
του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού
στόλου (80.972 σκάφη) στην ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των σκαφών του
αλιευτικού στόλου με ηλικία από 20 ετών & άνω
στην Ελλάδα (11.487 σκάφη) αντιστοιχεί στο 78,0%
του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού
στόλου στη χώρα (14.729 σκάφη) για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, τιμή υπερέχουσα κατά 3,5
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28, κατέχοντας την 9η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 85,6% είναι: η Λετονία
(92,4%), η Σουηδία (86,3%), η Κροατία (84,1%), η Λιθουανία (82,9%), και το Βέλγιο (82,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 51,5%,
και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (26,9%), η Ρουμανία
(42,3%), η Βουλγαρία (58,7%), η Εσθονία (63,6%),
και η Γαλλία (66,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λό-
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γου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, το συνολικό πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου με
ηλικία από 20 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει
μικρή αύξηση κατά 4,1% (ή κατά 2.374 σκάφη) από
57.946 σκάφη το 2013, σε 60.320 σκάφη το 2019. Την
ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των σκαφών του
αλιευτικού στόλου με ηλικία από 20 ετών & άνω
στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 9,7% (ή κατά
1.016 σκάφη) από 10.471 σκάφη το 2013, σε 11.487
σκάφη το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 7 από τα 23 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ηλικία από 20 ετών &
άνω, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Δανία (κατά 389 σκάφη ή κατά -18,8%),
και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η
Σουηδία (κατά 155 σκάφη ή κατά -13,6%), η Σλοβενία
(κατά 111 σκάφη ή κατά -75,5%), η Γαλλία (κατά 101
σκάφη ή κατά -2,4%), και ελαφρότερα η Γερμανία (κατά
77 σκάφη ή κατά -6,8%), η Φινλανδία (κατά 55 σκάφη ή
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3,3%), η Κύπρος (κατά 129 σκάφη ή κατά 24,7%), και
ελαφρότερα η Ολλανδία (κατά 70 σκάφη ή κατά
13,0%),%), η Μάλτα (κατά 66 σκάφη ή κατά 11,3%), η
Πολωνία (κατά 61 σκάφη ή κατά 11,1%), η Λετονία (κατά 38 σκάφη ή κατά 6,6%), η Ιρλανδία (κατά 25 σκάφη
ή κατά 1,8%), και οριακά το Βέλγιο (κατά 4 σκάφη ή κατά 7,7%). Τέλος, τη συγκεκριμένη χρονιά στη Ρουμανία
καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
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κατά -2,4%),και οριακά η Λιθουανία (κατά 1 σκάφος ή
κατά -0,9%).
Την ίδια περίοδο, σε 15 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται ελαφρά αύξηση του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ηλικία από 20 ετών &
άνω, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 1.016 σκάφη ή κατά
9,7%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 522 σκάφη ή κατά
10,3%), η Κροατία (κατά 311 σκάφη ή κατά 5,1%), η Εσθονία (κατά 277 σκάφη ή κατά 33,7%), η Βουλγαρία
(κατά 206 σκάφη ή κατά 23,7%), η Ιταλία (κατά 206
σκάφη ή κατά 2,2%), η Ισπανία (κατά 203 σκάφη ή κατά
3,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 129 σκάφη ή κατά

7.5.1.2.4 ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος και η μέση ηλικία (σε έτη) των σκαφών του αλιευτικού στόλου (fishing fleet) στα 23 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 7.291: Συνολικό πλήθος και μέση ηλικία των σκαφών του αλιευτικού στόλου (σε έτη) στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by age, length and gross tonnage [fish_fleet_alt]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η μέση ηλικία των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 των σκαφών τηςΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 29,9 έτη.
Την ίδια χρονιά, η μέση ηλικία των σκαφών του αλιευτικού στόλου στην Ελλάδα είναι 30,6 έτη, υπερέχοντας
ελαφρά κατά 0,8 έτη της αντίστοιχης τιμής του συνθετικού δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 9η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο συνθετικό
δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 33,2 έτη είναι: η Λετονία (34,9 έτη), η Σουηδία (33,6 έτη), η Κροατία (33,4
έτη), η Λιθουανία (31,6 έτη), και το Βέλγιο (31,7 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο συνθετικό δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 23,5 έτη, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (18,2 έτη), η Ρουμανία (19,9 έτη), η Βουλγαρία (24,8 έτη), η
Εσθονία (26,8 έτη), και η Γαλλία (27,7 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, ο συνθετικός δείκτης μέση ηλικία των σκαφών του αλιευτικού στόλου στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
8,7% (ή κατά 2,4 έτη) από 27,5 έτη το 2013, σε 29,9
έτη το 2019. Την ίδια περίοδο, ο συνθετικός δείκτης
μέση ηλικία των σκαφών του αλιευτικού στόλου

στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 9,7% (ή κατά
2,7 έτη) από 28,0 έτη το 2013, σε 30,7 έτη το 2019.
7.5.1.3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΕ-28
Στην ενότητα αυτή παρέχονται βασικές πληροφορίες για
τη συνολική (μεικτή ή ακαθάριστη) χωρητικότητα (gross
tonnage) των σκαφών του αλιευτικού στόλου στην ΕΕ-28.
Η μονάδα μέτρησης της συνολικής χωρητικότητας είναι
το 1 GT (1 κόρος) που αντιστοιχεί στο γινόμενο συνολι3
κού όγκου 100 m των κλειστών χώρων ενός σκάφους (V)
επί μια σταθερά Κ επί αυτού του όγκου, που υπολογίζε4
ται από συγκεκριμένο τύπο (Κ= 0,2 + 0,02 log10 V) . Η
μονάδα μέτρησης αυτή χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των λιμενικών τελών και των τελών διέλευσης καναλιών και ποταμών για τα εμπορικά πλοία.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική χωρητικότητα (σε μονάδες GT) των σκαφών του αλιευτικού στόλου (fishing fleet) στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και
η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής χωρητικότητας των σκαφών του αλιευτικού στόλου στην ΕΕ28 το 2019.
4

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1130 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και
του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2017 που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (αναδιατύπωση)
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Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by age, length and gross tonnage [fish_fleet_alt]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η συνολική χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου στην ΕΕ-28 είναι 1.531.899 μονάδες
GT, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 100,0% της συνολικής χωρητικότητας των σκαφών του αλιευτικού στόλου
της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική χωρητικότητα των σκαφών
του αλιευτικού στόλου στην Ελλάδα (69.371 μονάδες
GT) αντιστοιχεί στο 4,5% της συνολικής χωρητικότητας
των σκαφών του αλιευτικού στόλου της ΕΕ-28, κατέχοντας την 7η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 12,6% είναι: η Ισπανία (21,7%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (12,9%), η Γαλλία (11,3%), η Ολλανδία (7,5%), και η Πορτογαλία (5,7%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (0,04%), η Ρουμανία (0,1%), η Κύπρος (0,2%), η Βουλγαρία (0,4%), και η Μάλτα (0,4%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (52,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, η συνολική
χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου
στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -7,8% (ή κατά
129.242 μονάδες GT) από 1.661.141 μονάδες GT το
2013, σε 1.531.899 μονάδες GT το 2019. Την ίδια περίοδο, η συνολική χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά 11,0% (ή κατά 8.531 μονάδες GT) από 77.902 μονάδες
GT το 2013, σε 69.371 μονάδες GT το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 14 από τα 23 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση της συνολικής χωρητικότητας των
σκαφών του αλιευτικού στόλου, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά
40.858 μονάδες GT ή κατά -10,9%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής και ελαφρότερα ακολουθούν: η
Ολλανδία (κατά 35.243 μονάδες GT ή κατά -23,4%), η
Ιταλία (κατά 17.136 μονάδες GT ή κατά -10,5%), η Λετονία (κατά 13.880 μονάδες GT ή κατά -46,4%), η Πορτογαλία (κατά 12.216 μονάδες GT ή κατά -12,3%), η
Κροατία (κατά 8.987 μονάδες GT ή κατά -16,8%), η Ελλάδα (κατά 8.531 μονάδες GT ή κατά -11,0%), η Σουη-
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Γράφημα 7.292: Συνολική χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία και ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής χωρητικότητας των σκαφών του αλιευτικού στόλου στην ΕΕ-28 το 2019

δία (κατά 6.169 μονάδες GT ή κατά -21,1%), η Γερμανία
(κατά 4.087 μονάδες GT ή κατά -6,6%), το Βέλγιο (κατά
1.731 μονάδες GT ή κατά -11,8%), η Πολωνία (κατά
1.555 μονάδες GT ή κατά -4,6%), και ελαφρότερα η
Μάλτα (κατά 915 μονάδες GT ή κατά -12,3%), η Φινλανδία (κατά 804 μονάδες GT ή κατά -4,9%), και η
Βουλγαρία (κατά 558 μονάδες GT ή κατά -9,8%).
Την ίδια περίοδο, σε 9 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση της συνολικής χωρητικότητας των σκαφών
του αλιευτικού στόλου, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 8.361 μονάδες GT ή κατά 5,1%), και κατά φθίνουσα σειρά της
μεταβολής και ελαφρότερα ακολουθούν: η Λιθουανία
(κατά 6.547 μονάδες GT ή κατά 19,2%), η Εσθονία (κατά
2.315 μονάδες GT ή κατά 17,3%), η Δανία (κατά 1.755
μονάδες GT ή κατά 2,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
1.755 μονάδες GT ή κατά 0,9%), η Ιρλανδία (κατά 1.314
μονάδες GT ή κατά 2,0%), η Ρουμανία (κατά 968 μονάδες GT ή κατά 157,1%), η Κύπρος (κατά 336 μονάδες GT
ή κατά 9,8%), και ελαφρότερα η Σλοβενία (κατά 77 μονάδες GT ή κατά 12,9%).
7.5.1.3.1 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών του αλιευτικού
στόλου περιλαμβάνονται σκάφη με μήκος (length) μικρότερο των 12 μέτρων.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου (fishing
fleet) με μήκος μικρότερο των 12 μέτρων και η ποσοστιαία αναλογία του της συνολικής χωρητικότητας των
σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία για ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, η συνολική χωρητικότητα των σκαφών του
αλιευτικού στόλου με μήκος μικρότερο των 12 μέτρων στην ΕΕ-28 είναι 173.662 μονάδες GT, που αντιστοιχεί στο 11,5% της συνολικής χωρητικότητας
των σκαφών του αλιευτικού στόλου του αλιευτικού
στόλου (1.509.011 μονάδες GT) στα 23 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος μικρότερο των
12 μέτρων στην Ελλάδα (28.119 μονάδες GT) αντι-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

νάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28,
κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

στοιχεί στο 40,7 της συνολικής χωρητικότητας των
σκαφών του αλιευτικού στόλου στη χώρα (69.160
μονάδες GT) για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 29,2 ποσ. μο-
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Γράφημα 7.293: Συνολική χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος μικρότερο των 12 μέτρων και ποσοστιαία αναλογία του επί της συνολικής χωρητικότητας των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by age, length and gross tonnage [fish_fleet_alt]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 45,2% είναι: η Κύπρος (47,7%), η
Φινλανδία (47,1%), η Βουλγαρία (45,8%), η Σλοβενία
(44,8%), και η Ελλάδα (40,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,1%, και συγκεκριμένα:
το Βέλγιο (0,2%), η Λιθουανία (0,5%), η Ολλανδία
(0,7%), η Ισπανία (4,5%), και η Λετονία (4,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (21,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, η συνολική
χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου με
μήκος μικρότερο των 12 μέτρων στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -5,9% (ή κατά 10.884 μονάδες
GT) από 184.546 μονάδες GT το 2013, σε 173.662 μονάδες GT το 2019. Την ίδια περίοδο, η συνολική χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος
μικρότερο των 12 μέτρων στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,2% (ή κατά 1.243 μονάδες GT) από
29.362 μονάδες GT το 2013, σε 28.199 μονάδες GT το
2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 19 από τα 23 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
καταγράφεται μείωση της συνολικής χωρητικότητας
των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος μικρότερο των 12 μέτρων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Κροατία (κατά 3.769
μονάδες GT ή κατά -21,5%), και κατά φθίνουσα σειρά
της μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 1.560 μονάδες GT ή κατά -6,3%), η Δανία (κατά 1.417 μονάδες GT ή
κατά -21,1%), η Ελλάδα (κατά 1.243 μονάδες GT ή κατά 4,2%), η Ισπανία (κατά 1.211 μονάδες GT ή κατά -7,6%),
η Σουηδία (κατά 934 μονάδες GT ή κατά -17,6%), και ελαφρότερα η Ιταλία (κατά 442 μονάδες GT ή κατά -2,4%),
η Βουλγαρία (κατά 396 μονάδες GT ή κατά -12,6%), η
Γερμανία (κατά 359 μονάδες GT ή κατά -11,6%), η Φινλανδία (κατά 317 μονάδες GT ή κατά -4,1%), η Κύπρος
(κατά 185 μονάδες GT ή κατά -9,5%), η Μάλτα (κατά 162
μονάδες GT ή κατά -7,1%), η Πορτογαλία (κατά 129 μο-

νάδες GT ή κατά -2,0%), η Ιρλανδία (κατά 126 μονάδες GT
ή κατά -2,0%), και οριακά η Ολλανδία (κατά 81 μονάδες GT ή κατά -8,9%), η Πολωνία (κατά 64 μονάδες GT
ή κατά -2,1%), η Σλοβενία (κατά 57 μονάδες GT ή κατά 16,0%), η Λιθουανία (κατά 11 μονάδες GT ή κατά -4,8%),
και η Λετονία (κατά 9 μονάδες GT ή κατά -1,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση της συνολικής χωρητικότητας των σκαφών του
αλιευτικού στόλου με μήκος μικρότερο των 12 μέτρων,
με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1.375 μονάδες GT ή κατά
5,3%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής και ελαφρότερα ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 144 μονάδες
GT ή κατά 7,6%), η Ρουμανία (κατά 54 μονάδες GT ή
κατά 21,1%), και οριακά το Βέλγιο (κατά 4 μονάδες GT ή
κατά 19,0%).
7.5.1.3.2 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών του αλιευτικού
στόλου περιλαμβάνονται σκάφη με μήκος (length) από
12 έως 24 μέτρων.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου (fishing
fleet) με μήκος από 12 έως 24 μέτρων και η ποσοστιαία
αναλογία του της συνολικής χωρητικότητας των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, η συνολική χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος από 12 έως 24 μέτρων στην
ΕΕ-28 είναι 369.818 μονάδες GT, που αντιστοιχεί στο
24,5% της συνολικής χωρητικότητας των σκαφών του
αλιευτικού στόλου του αλιευτικού στόλου (1.509.011
μονάδες GT) στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική χωρητικότητα των σκαφών
του αλιευτικού στόλου με μήκος από 12 έως 24 μέτρων
στην Ελλάδα (19.491 μονάδες GT) αντιστοιχεί στο 28,2
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28, κατέχοντας την 10η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

της συνολικής χωρητικότητας των σκαφών του αλιευτικού στόλου στη χώρα (69.160 μονάδες GT) για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, τιμή υπερέχουσα κατά 3,7
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-
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Γράφημα 7.294: Συνολική χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος από 12 έως 24 μέτρων και ποσοστιαία αναλογία του επί της συνολικής
χωρητικότητας των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by age, length and gross tonnage [fish_fleet_alt]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 48,3% είναι: η Ιταλία (56,0%), η
Σλοβενία (55,2%), η Ρουμανία (50,4%), η Μάλτα
(45,7%), και η Βουλγαρία (34,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 6,2%, και συγκεκριμένα:
η Λιθουανία (1,1%), η Λετονία (2,7%), η Εσθονία (5,6%),
η Φινλανδία (9,7%), και η Ολλανδία (12,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (7,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, η συνολική
χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου με
μήκος από 12 έως 24 μέτρων στην ΕΕ-28 καταγράφει
μείωση κατά -9,1% (ή κατά 36.988 μονάδες GT) από
406.806 μονάδες GT το 2013, σε 369.818 μονάδες GT το
2019. Την ίδια περίοδο, η συνολική χωρητικότητα των
σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος από 12 έως
24 μέτρων στην Ελλάδα καταγράφει μικρότερη μείωση
κατά -7,4% (ή κατά 1.566 μονάδες GT) από 21.057 μονάδες GT το 2013, σε 19.491 μονάδες GT το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 18 από τα 23 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
καταγράφεται μείωση της συνολικής χωρητικότητας
των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος από 12
έως 24 μέτρων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 9.569 μονάδες GT
ή κατά -10,5%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 7.904 μονάδες GT ή
κατά -11,8%), η Γαλλία (κατά 5.233 μονάδες GT ή κατά -9,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3.248 μονάδες
GT ή κατά -6,3%), η Δανία (κατά 2.755 μονάδες GT ή
κατά -15,6%), η Κροατία (κατά 2.068 μονάδες GT ή κατά -13,5%), η Ελλάδα (κατά 1.566 μονάδες GT ή κατά -4,2%),
η Ιρλανδία (κατά 1.198 μονάδες GT ή κατά -7,7%), η
Γερμανία (κατά 1.064 μονάδες GT ή κατά -9,2%), η
Πολωνία (κατά 765 μονάδες GT ή κατά -13,1%), η
Πορτογαλία (κατά 744 μονάδες GT ή κατά -3,8%), το
Βέλγιο (κατά 686 μονάδες GT ή κατά -20,9%), η Φιν-
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λανδία (κατά 685 μονάδες GT ή κατά -31,0%), η Σουηδία (κατά 614 μονάδες GT ή κατά -7,5%), και ελαφρότερα η Λετονία (κατά 269 μονάδες GT ή κατά -38,6%),
η Μάλτα (κατά 233 μονάδες GT ή κατά -7,3%), η Ολλανδία (κατά 109 μονάδες GT ή κατά -0,8%), και οριακά η Εσθονία (κατά 1 μονάδα GT ή κατά -0,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση της συνολικής χωρητικότητας των σκαφών του
αλιευτικού στόλου με μήκος από 12 έως 24 μέτρων, με
την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη
Ρουμανία (κατά 678 μονάδες GT ή κατά 565,0%), και
κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής και ελαφρότερα
ακολουθούν: η Κύπρος (κατά 593 μονάδες GT ή κατά
88,1%), η Λιθουανία (κατά 241 μονάδες GT ή κατά
115,9%), η Σλοβενία (κατά 129 μονάδες GT ή κατά
53,8%), και ελαφρότερα η Βουλγαρία (κατά 82 μονάδες GT ή κατά 4,1%).

7.5.1.3.3 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών του αλιευτικού
στόλου περιλαμβάνονται σκάφη με μήκος (length) από
24 μέτρων & άνω.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου (fishing
fleet) με μήκος από 24 μέτρων & άνω και η ποσοστιαία
αναλογία του της συνολικής χωρητικότητας των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, η συνολική χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος από 24 μέτρων & άνω στην
ΕΕ-28 είναι 965.531 μονάδες GT, που αντιστοιχεί στο
64,0% της συνολικής χωρητικότητας των σκαφών του
αλιευτικού στόλου του αλιευτικού στόλου (1.509.011
μονάδες GT) στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη
χρονιά.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

665

1.193

1.418

476

21.550

46.560

17.110

6.783

11.075

98.724

112.663

55.981

44.863

44.882

24.257

254.785

44.357

10.286

12.616

39.992

100.408

965.531

14.887

98,4 92,7 87,2
80,4 79,6 77,6 77,0 75,0
69,3 68,5 64,3 61,0
57,6 48,1
43,2 38,7
31,8 31,2 30,1 21,8
19,8 18,0

Κεφάλαιο 7ο

64,0

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 7.295: Συνολική χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος από 24 μέτρων & άνω και ποσοστιαία αναλογία του επί της συνολικής
χωρητικότητας των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by age, length and gross tonnage [fish_fleet_alt]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η συνολική χωρητικότητα των σκαφών
του αλιευτικού στόλου με μήκος από 24 μέτρων & άνω
στην Ελλάδα (21.550 μονάδες GT) αντιστοιχεί στο 31,2
της συνολικής χωρητικότητας των σκαφών του αλιευτικού στόλου στη χώρα (69.160 μονάδες GT) για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 32,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 87,7% είναι: η Λιθουανία (98,4%),
η Λετονία (92,7%), η Ολλανδία (87,2%), η Εσθονία
(80,4%), και το Βέλγιο (79,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 24,2%, και συγκεκριμένα: η
Κύπρος (18,0%), η Βουλγαρία (19,8%), η Μάλτα (21,8%),
η Ρουμανία (30,1%), και η Ελλάδα (31,2%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, η συνολική
χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου με
μήκος από 24 μέτρων & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει
μείωση κατά -9,5% (ή κατά 101.119 μονάδες GT) από
1.066.650 μονάδες GT το 2013, σε 965.531 μονάδες GT
το 2019. Την ίδια περίοδο, η συνολική χωρητικότητα
των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος από 24
μέτρων & άνω στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -21,1% (ή κατά 5.772 μονάδες GT) από 27.322
μονάδες GT το 2013, σε 21.550 μονάδες GT το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 15 από τα 23 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
καταγράφεται μείωση της συνολικής χωρητικότητας
των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος από 24
μέτρων & άνω, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 35.696 μονάδες
GT ή κατά -12,3%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 35.226 μονάδες GT ή κατά -26,0%), η Λετονία (κατά 13.599 μονάδες GT ή κατά -47,7%), η Πορτογαλία (κατά 11.375
μονάδες GT ή κατά -16,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κα-

τά 9.419 μονάδες GT ή κατά -7,7%), η Ιταλία (κατά
6.598 μονάδες GT ή κατά -12,4%), η Ελλάδα (κατά
5.772 μονάδες GT ή κατά -21,1%), η Σουηδία (κατά
4.621 μονάδες GT ή κατά -29,4%), η Κροατία (κατά
3.142 μονάδες GT ή κατά -15,5%), η Γερμανία (κατά
2.658 μονάδες GT ή κατά -5,7%), το Βέλγιο (κατά 1.049
μονάδες GT ή κατά -9,3%), και ελαφρότερα η Πολωνία
(κατά 672 μονάδες GT ή κατά -2,7%), η Μάλτα (κατά
522 μονάδες GT ή κατά -26,9%), η Κύπρος (κατά 132
μονάδες GT ή κατά -16,6%), και η Βουλγαρία (κατά
117 μονάδες GT ή κατά -8,9%).
Την ίδια περίοδο, σε 8 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση της συνολικής χωρητικότητας των σκαφών του
αλιευτικού στόλου με μήκος από 24 μέτρων & άνω24
μέτρων & άνω, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 14.722 μονάδες GT ή
κατά 17,56%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής
ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 6.317 μονάδες GT ή
κατά 18,8%), η Δανία (κατά 3.234 μονάδες GT ή κατά
7,8%), η Ιρλανδία (κατά 2.628 μονάδες GT ή κατά
6,2%), η Εσθονία (κατά 2.155 μονάδα GT ή κατά 20,6%),
και ελαφρότερα η Ρουμανία (κατά 236 μονάδες GT ή
κατά 98,3%), και η Φινλανδία (κατά 187 μονάδες GT ή
κατά 2,8%).
7.5.1.3.4 ΜΕΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΚΑΦΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος και η μέση χωρητικότητα (σε μονάδες GT ανά
σκάφος) των σκαφών του αλιευτικού στόλου (fishing
fleet) στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.
Το 2019, η μέση χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου (80.972 σκάφη) στα 23 από τα 28 των
σκαφών τηςΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 18,6 μονάδες GT ανά σκάφος.
Την ίδια χρονιά, η μέση χωρητικότητα των σκαφών του
αλιευτικού στόλου (14.729 σκάφη) στην Ελλάδα είναι
4,7 μονάδες GT ανά σκάφος, υπολειπόμενη ισχυρά κατά
18,6 μονάδες GT ανά σκάφος της αντίστοιχης τιμής του
συνθετικού δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 21η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Γράφημα 7.296: Συνολικό πλήθος και μέση χωρητικότητα (μονάδες GT ανά σκάφος) των σκαφών του αλιευτικού στόλου (σε μονάδες GT) στα 23 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by age, length and gross tonnage [fish_fleet_alt]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο συνθετικό
δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 140,6 μονάδες GT
ανά σκάφος, είναι: η Λιθουανία (290,4 μονάδες GT ανά
σκάφος), το Βέλγιο (189,9 μονάδες GT ανά σκάφος), η
Γερμανία (43,8 μονάδες GT ανά σκάφος), η Πολωνία
(39,0 μονάδες GT ανά σκάφος), και η Ισπανία (37,0
μονάδες GT). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο συνθετικό δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 4,5 μονάδες GT ανά σκάφος, και
συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (3,3 μονάδες GT ανά σκάφος), η Κύπρος (4,6 μονάδες GT ανά σκάφος), η Ελλάδα (4,7 μονάδες GT ανά σκάφος), η Φινλανδία (4,9
μονάδες GT ανά σκάφος), και η Σλοβενία (5,0 μονάδες
GT ανά σκάφος). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (31,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, ο συνθετικός δείκτης μέση χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μεί-

ωση κατά -3,1% (ή κατά 0,6 μονάδες GT ανά σκάφος)
από 19,2 μονάδες GT ανά σκάφος το 2013, σε 18,6
μονάδες GT ανά σκάφος το 2019. Την ίδια περίοδο, ο
συνθετικός δείκτης μέση χωρητικότητα των σκαφών
του αλιευτικού στόλου στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -6,0% (ή κατά 0,3 μονάδες GT ανά σκάφος) από 5,0 μονάδες GT ανά σκάφος το 2013, σε 4,7
μονάδες GT ανά σκάφος το 2019.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών του αλιευτικού
στόλου περιλαμβάνονται σκάφη με μήκος (length) μικρότερο των 12 μέτρων.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος και η μέση χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου (fishing fleet) με μήκος μικρότερο των
12 μέτρων (σε μονάδες GT ανά σκάφος) στα 23 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 7.297: Συνολικό πλήθος και μέση χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος μικρότερο των 12 μέτρων (σε μονάδες GT ανά σκάφος)
στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by age, length and gross tonnage [fish_fleet_alt]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, μέση χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος μικρότερο των 12 μέτρων
(69.074 σκάφη) στα 23 από τα 28 των σκαφών τηςΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 2,5 μονάδες GT ανά σκάφος.
Την ίδια χρονιά, η μέση χωρητικότητα των σκαφών του
αλιευτικού στόλου με μήκος μικρότερο των 12 μέτρων
(13.882 σκάφη) στην Ελλάδα είναι 2,0 μονάδες GT ανά
σκάφος, υπολειπόμενη κατά 0,5 μονάδες GT ανά σκάφος
της αντίστοιχης τιμής του συνθετικού δείκτη στην ΕΕ-28,
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κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο συνθετικό
δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 8,6 μονάδες GT ανά
σκάφος, είναι: το Βέλγιο (25,0 μονάδες GT ανά σκάφος), το Ηνωμένο Βασίλειο (4,7 μονάδες GT ανά σκάφος), η Πολωνία (4,5 μονάδες GT ανά σκάφος), η Γαλλία (4,4 μονάδες GT ανά σκάφος), και η Σουηδία (4,4
μονάδες GT ανά σκάφος). Στον αντίποδα καταγράφο-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

περίοδο, ο συνθετικός δείκτης μέση χωρητικότητα
των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος μικρότερο των 12 μέτρων στην Ελλάδα επίσης καταγράφει
μηδενική μεταβολή.

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

νται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο συνθετικό
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,6 μονάδες GT
ανά σκάφος, και συγκεκριμένα: η Λετονία (1,2 μονάδες GT ανά σκάφος), η Εσθονία (1,3 μονάδες GT ανά
σκάφος), η Βουλγαρία (1,6 μονάδες GT ανά σκάφος), η
Πορτογαλία (1,8 μονάδες GT ανά σκάφος), και η Κροατία (2,0 μονάδες GT ανά σκάφος). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(5,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, ο συνθετικός δείκτης μέση χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος μικρότερο των 12 μέτρων
στην ΕΕ-28 καταγράφει μηδενική μεταβολή. Την ίδια

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών του αλιευτικού
στόλου περιλαμβάνονται σκάφη με μήκος (length) από
12 έως 24 μέτρων.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος και η μέση χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου (fishing fleet) με μήκος από 12 έως 24
μέτρων (σε μονάδες GT ανά σκάφος) στα 23 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2019.

Γράφημα 7.298: Συνολικό πλήθος και μέση χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος από 12 έως 24 μέτρων (σε μονάδες GT ανά σκάφος) στα
23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by age, length and gross tonnage [fish_fleet_alt]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η μέση χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος από 12 έως 24 μέτρων (9.244
σκάφη) στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 40,0 μονάδες
GT ανά σκάφος.
Την ίδια χρονιά, η μέση χωρητικότητα των σκαφών του
αλιευτικού στόλου με μήκος από 12 έως 24 μέτρων
(674 σκάφη) στην Ελλάδα είναι 28,9 μονάδες GT ανά
σκάφος, υπολειπόμενη κατά 11,1 μονάδες GT ανά σκάφος της αντίστοιχης τιμής του συνθετικού δείκτη στην ΕΕ28, κατέχοντας την 20η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο συνθετικό
δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 80,2 μονάδες GT
ανά σκάφος, είναι: η Λιθουανία (89,8 μονάδες GT ανά
σκάφος), η Ιρλανδία (84,1 μονάδες GT ανά σκάφος), το
Βέλγιο (78,9 μονάδες GT ανά σκάφος), το Ηνωμένο
Βασίλειο (75,0 μονάδες GT ανά σκάφος), και η Γαλλία
(73,1 μονάδες GT ανά σκάφος). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο συνθετικό δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 26,6 μονάδες GT ανά σκάφος, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία
(23,1 μονάδες GT ανά σκάφος), η Βουλγαρία (24,9 μονάδες GT ανά σκάφος), η Ιταλία (26,4 μονάδες GT ανά
σκάφος), η Ελλάδα (28,9 μονάδες GT ανά σκάφος), και
η Κροατία (29,9 μονάδες GT ανά σκάφος). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα

υψηλή (3,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, ο συνθετικός δείκτης μέση χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος από 12 έως 24 μέτρων
στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,5% (ή
κατά 0,2 μονάδες GT ανά σκάφος) από 39,8 μονάδες
GT ανά σκάφος το 2013, σε 40,0 μονάδες GT ανά σκάφος το 2019.Την ίδια περίοδο, ο συνθετικός δείκτης
μέση χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος από 12 έως 24 μέτρων στην Ελλάδα επίσης καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,3% (ή κατά
0,1 μονάδες GT ανά σκάφος) από 29,0 μονάδες GT
ανά σκάφος το 2013, σε 28,9 μονάδες GT ανά σκάφος
το 2019.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών του αλιευτικού
στόλου περιλαμβάνονται σκάφη με μήκος (length) από
24 μέτρων & άνω.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος και η μέση χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου (fishing fleet) με μήκος από 24 μέτρων
& άνω (σε μονάδες GT ανά σκάφος) στα 23 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2019.
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Γράφημα 7.299: Συνολικό πλήθος και μέση χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος από 24 μέτρων & άνω (σε μονάδες GT ανά σκάφος) στα
23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by age, length and gross tonnage [fish_fleet_alt]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η μέση χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος από 24 μέτρων & άνω (2.654
σκάφη) στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 363,8 μονάδες
GT ανά σκάφος.
Την ίδια χρονιά, η μέση χωρητικότητα των σκαφών του
αλιευτικού στόλου με μήκος από 24 μέτρων & άνω
(173 σκάφη) στην Ελλάδα είναι 28,9 μονάδες GT ανά
σκάφος, υπολειπόμενη σημαντικά κατά 239,2 μονάδες
GT ανά σκάφος της αντίστοιχης τιμής του συνθετικού
δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 19η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο συνθετικό
δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 749,8 μονάδες GT
ανά σκάφος, είναι: η Λιθουανία (1.211,9 μονάδες GT
ανά σκάφος), η Γερμανία (863,9 μονάδες GT ανά σκάφος), η Δανία (660,0 μονάδες GT ανά σκάφος), η Εσθονία (525,7 μονάδες GT ανά σκάφος), και το Ηνωμένο
Βασίλειο (514,4 μονάδες GT ανά σκάφος). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
συνθετικό δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 119,1
μονάδες GT ανά σκάφος, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (99,4 μονάδες GT ανά σκάφος), η Κύπρος (110,8 μονάδες GT ανά σκάφος), η Ρουμανία (119,0 μονάδες GT
ανά σκάφος), η Ελλάδα (1124,6 μονάδες GT ανά σκάφος), και η Μάλτα (141,8 μονάδες GT ανά σκάφος). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, ο συνθετικός δείκτης μέση χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού στόλου με μήκος από 24 μέτρων & άνω
στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,0% (ή
κατά 3,4 μονάδες GT ανά σκάφος) από 360,4 μονάδες
GT ανά σκάφος το 2013, σε 363,8 μονάδες GT ανά
σκάφος το 2019.Την ίδια περίοδο, ο συνθετικός δείκτης μέση χωρητικότητα των σκαφών του αλιευτικού
στόλου με μήκος από 24 μέτρων & άνω στην Ελλάδα
επίσης καταγράφει μείωση κατά -6,5% (ή κατά 8,7
μονάδες GT ανά σκάφος) από 133,3 μονάδες GT ανά
σκάφος το 2013, σε 124,6 μονάδες GT ανά σκάφος το
2019.
7.5.1.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΕ-28
Στην ενότητα αυτή παρέχονται βασικές πληροφορίες για
την συνολική ισχύ της μηχανής (engine power) των σκαφών του αλιευτικού στόλου στην ΕΕ-28. Η μονάδα μέτρησης της ισχύος της μηχανής είναι το 1 kW (1 κιλοβάτ).
To συνολικό μήκος, η μεικτή χωρητικότητα, και η ισχύς
της μηχανής, αποτελούν τα βασικά μεγέθη που περιγράφουν τη δυναμική των σκαφών του αλιευτικού στόλου.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική ισχύς της μηχανής (σε kW) των σκαφών του αλιευτικού
στόλου (fishing fleet) στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η
ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής ισχύος της
μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου στην ΕΕ28 το 2019.

Γράφημα 7.300: Συνολική ισχύς της μηχανής (σε kW) των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία και ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής ισχύος της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου στην ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by type of gear and engine power [fish_fleet_gp]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2019, η συνολική ισχύς της μηχανής των σκαφών
του αλιευτικού στόλου στην ΕΕ-28 είναι 6.095.538 kW,
που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 100,0% της συνολικής
ισχύος της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική ισχύς της μηχανής των
σκαφών του αλιευτικού στόλου στην Ελλάδα (418.390
kW) αντιστοιχεί στο 6,9% της συνολικής ισχύος της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 12,6% είναι: η Γαλλία (15,7%), η
Ιταλία (15,3%), η Ισπανία (11,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(12,4%), και η Ελλάδα (6,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,4%, και συγκεκριμένα: η
Ρουμανία (0,1%), η Σλοβενία (0,2%), η Λετονία (0,5%), η
Κύπρος (0,6%), και το Βέλγιο (0,4%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(29,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, η συνολική
ισχύς της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου
στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -7,5% (ή κατά
496.398 kW) από 6.591.936 kW το 2013, σε 6.095.538
kW το 2019. Την ίδια περίοδο, η συνολική ισχύς της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -7,8% (ή κατά 35.623 kW)
από 454.013 kW το 2013, σε 418.390 το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 19 από τα 23 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση της συνολικής ισχύος της μηχανής
των σκαφών του αλιευτικού στόλου, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά
83.707 kW ή κατά -8,2%), και κατά φθίνουσα σειρά της
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μεταβολής ακολουθούν: η Κροατία (κατά 77.510 kW ή
κατά -18,2%), η Ισπανία (κατά 74.716 kW ή κατά -8,8%),
η Γαλλία (κατά 43.587 kW ή κατά -4,3%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 39.080 kW ή κατά -4,9%), η Ολλανδία
(κατά 36.092 kW ή κατά -10,7%), η Ελλάδα (κατά
35.623 kW ή κατά -7,8%), η Σουηδία (κατά 29.560 kW ή
κατά -17,7%), η Δανία (κατά 19.859 kW ή κατά -8,9%), η
Πορτογαλία (κατά 19.666 kW ή κατά -5,4%), η Λετονία
(κατά 17.177 kW ή κατά -34,4%), η Γερμανία (κατά
15.391 kW ή κατά -10,7%), και ελαφρότερα η Βουλγαρία (κατά 3.812 kW ή κατά -6,6%), το Βέλγιο (κατά
3.717 kW ή κατά -8,0%), η Ιρλανδία (κατά 2.840 kW ή
κατά -1,5%), η Μάλτα (κατά 1.485 kW ή κατά -2,0%), η
Πολωνία (κατά 1.165 kW ή κατά -1,4%), και οριακά η
Φινλανδία (κατά 742 kW ή κατά -0,4%), και η Κύπρος
(κατά 253 kW ή κατά 0,6%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση της συνολικής ισχύος της μηχανής των
σκαφών του αλιευτικού στόλου, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 7.175 kW ή κατά 12,3%), και κατά φθίνουσα σειρά
της μεταβολής ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 2.717 kW
ή κατά 6,2%), και ελαφρότερα η Σλοβενία (κατά 433 kW
ή κατά 12,9%), και η Ρουμανία (κατά 259 kW ή κατά
4,1%).
7.5.1.4.1 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΗΧΑΝΗ
Στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών του αλιευτικού
στόλου περιλαμβάνονται σκάφη με ισχύ μηχανής (engine power) μικρότερη των 150 kW.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική ισχύς της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου
(fishing fleet) με ισχύ μηχανής μικρότερη των 150 kW
και η ποσοστιαία αναλογία του της συνολικής ισχύος
της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα
23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 7.301: Συνολική ισχύς της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής μικρότερη των 150 kW και ποσοστιαία αναλογία του επί της
συνολικής ισχύος της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by type of gear and engine power [fish_fleet_gp]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η συνολική ισχύς της μηχανής των σκαφών
του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής μικρότερη των
150 kW στην ΕΕ-28 είναι 2.363.273 kW, που αντιστοιχεί
στο 38,8% της συνολικής ισχύος της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου (6.095.538 kW) στα 23
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.

Την ίδια χρονιά, η συνολική ισχύς της μηχανής των
σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής μικρότερη των 150 kW στην Ελλάδα (295.944 kW) αντιστοιχεί στο 70,7 της συνολικής ισχύος της μηχανής των
σκαφών του αλιευτικού στόλου στη χώρα (418.390 kW)
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 31,9 ποσ. μονάδες της αντίστοι-
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χης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 68,3% είναι: η Κύπρος (76,0%), η
Βουλγαρία (73,5%), η Ελλάδα (70,7%), η Φινλανδία
(63,9%), και η Μάλτα (57,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 9,9%, και συγκεκριμένα: το
Βέλγιο (0,3%), η Λιθουανία (6,0%), η Ολλανδία (6,6%),
η Λετονία (14,0%), και η Γερμανία (22,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (6,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, η συνολική
ισχύς της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου
με ισχύ μηχανής μικρότερη των 150 kW στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -7,7% (ή κατά 198.301 kW) από
2.561.574 kW το 2013, σε 2.363.273 kW το 2019. Την ίδια περίοδο, η συνολική ισχύς της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής μικρότερη των 150 kW στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση
κατά -5,7% (ή κατά 17.962 kW) από 313.906 kW το
2013, σε 295.944 kW το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 18 από τα 23 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
καταγράφεται μείωση της συνολικής ισχύος της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ
μηχανής μικρότερη των 150 kW, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Κροατία
(κατά 50.399 kW ή κατά -23,5%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία (κατά
43.167 kW ή κατά -12,2%), η Ιταλία (κατά 22.156 kW ή
κατά -5,2%), η Ελλάδα (κατά 17.962 kW ή κατά -5,7%),
η Δανία (κατά 15.293 kW ή κατά -18,7%), το Ηνωμένο

Βασίλειο (κατά 13.826 kW ή κατά -5,4%), η Ισπανία
(κατά 13.267 kW ή κατά -4,9%), η Σουηδία (κατά 9.180
kW ή κατά -17,9%), η Πολωνία (κατά 4.543 kW ή κατά
-13,4%), η Βουλγαρία (κατά 3.810 kW ή κατά -8,8%), η
Γερμανία (κατά 3.062 kW ή κατά -9,6%), η Ιρλανδία
(κατά 2.159 kW ή κατά -3,7%), η Κύπρος (κατά 1.727
kW ή κατά -5,5%), και ελαφρότερα η Ρουμανία (κατά
784 kW ή κατά -20,0%), η Μάλτα (κατά 751 kW ή κατά
-1,8%), η Σλοβενία (κατά 393 kW ή κατά -8,1%), η Λετονία (κατά 323 kW ή κατά -6,6%), και η Ολλανδία
(κατά 127 kW ή κατά -0,6%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση της συνολικής ισχύος της μηχανής των σκαφών
του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής μικρότερη των
150 kW, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Φινλανδία (κατά 317 kW ή κατά 4,1%),
και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής και ελαφρότερα ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 730 kW ή κατά
0,4%), και οριακά η Εσθονία (κατά 85 kW ή κατά 0,4%),
και η Λιθουανία (κατά 10 kW ή κατά 0,4%). Τη συγκεκριμένη περίοδο, τέλος, στο Βέλγιο καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
7.5.1.4.2

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΗΧΑΝΗ

Στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών του αλιευτικού
στόλου περιλαμβάνονται σκάφη με ισχύ μηχανής (engine power) από 150 έως& 349 kW.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική ισχύς της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου
(fishing fleet) με ισχύ μηχανής από 150 έως& 349 kW
και η ποσοστιαία αναλογία του της συνολικής ισχύος
της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα
23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία για ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 7.302: Συνολική ισχύς της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής από 150 έως& 349 kW και ποσοστιαία αναλογία του επί της
συνολικής ισχύος της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

4.796

5.179

24.231

53.392

7.701

7.208

39.181

58.244

81.832

16.222

10.938

38.091

170.128

175.111

8.258

91.766

29,5 26,4
25,2 22,5 22,5 22,2
20,4 20,2 19,6 19,4 19,3 18,6 18,0
15,5 12,7
11,1 10,1
21.555

47.875

334.207

46.362

3.398

372.874

40,1 39,0 38,4 36,0
35,8 34,9

2.625

1.621.174

26,6

Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by type of gear and engine power [fish_fleet_gp]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η συνολική ισχύς της μηχανής των σκαφών
του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής από 150 έως&
349 kW στην ΕΕ-28 είναι 1.6121.174 kW, που αντιστοιχεί στο 26,6% της συνολικής ισχύος της μηχανής των
σκαφών του αλιευτικού στόλου (6.095.538 kW) στα 23
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 κράτη-μέλη της για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη
χρονιά.
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Την ίδια χρονιά, η συνολική ισχύς της μηχανής των
σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής από
150 έως& 349 kW στην Ελλάδα (81.832 kW) αντιστοιχεί
στο 19,6 της συνολικής ισχύος της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου στη χώρα (418.390 kW) για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 7,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 15η υψη-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

λότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 37,9% είναι: η Ρουμανία
(40,1%), η Γαλλία (39,0%), η Σλοβενία (38,4%), η Γερμανία (36,0%), και η Ιταλία (35,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 13,5%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (10,1%), η Εσθονία (11,1%), η Ιρλανδία (12,7%), η Πορτογαλία (15,5%), και το Βέλγιο
(18,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, η συνολική
ισχύς της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής από 150 έως& 349 kW στην ΕΕ28 καταγράφει μείωση κατά -8,9% (ή κατά 158.627
kW) από 1.779.801 kW το 2013, σε 1.621.174 kW το
2019. Την ίδια περίοδο, η συνολική ισχύς της μηχανής
των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής
από 150 έως& 349 kW στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -11,0% (ή κατά 10.160 kW) από 91.992 kW
το 2013, σε 81.832 kW το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 19 από τα 23 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση της συνολικής ισχύος της μηχανής
των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής
από 150 έως& 349 kW, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 39.557 kW
ή κατά -18,4%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής
ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 34.456 kW ή κατά -9,3%), η
Κροατία (κατά 19.605 kW ή κατά -17,6%), η Γαλλία (κατά 13.781 kW ή κατά -3,6%), η Δανία (κατά 10.492 kW ή

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

κατά -21,1%), η Ελλάδα (κατά 10.160 kW ή κατά -11,0%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 9.682 kW ή κατά -5,4%),
η Γερμανία (κατά 5.566 kW ή κατά -10,7%), η Σουηδία (κατά 4.828 kW ή κατά -9,2%), η Φινλανδία (κατά 4.135 kW ή κατά -9,8%), η Ιρλανδία (κατά 2.845
kW ή κατά -10,5%), η Λετονία (κατά 2.592 kW ή κατά
-23,6%), η Πορτογαλία (κατά 1.766 kW ή κατά -3,2%), το
Βέλγιο (κατά 1.454 kW ή κατά -15,9%), η Εσθονία (κατά
812 kW ή κατά -13,6%), η Βουλγαρία (κατά 788 kW ή κατά -13,3%), η Λιθουανία (κατά 738 kW ή κατά -13,4%),
και ελαφρότερα η Πολωνία (κατά 159 kW ή κατά -1,0%),
και η Ολλανδία (κατά 136 kW ή κατά -0,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση της συνολικής ισχύος της μηχανής των
σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής από
150 έως& 349 kW, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 2.088 kW
ή κατά 388,8%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής και ελαφρότερα ακολουθούν: η Κύπρος (κατά
1.471 kW ή κατά 25,6%), η Σλοβενία (κατά 826 kW ή
κατά 32,1%), και η Μάλτα (κατά 540 kW ή κατά 2,6%).
7.5.1.4.3 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΗΧΑΝΗ
Στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών του αλιευτικού
στόλου περιλαμβάνονται σκάφη με ισχύ μηχανής (engine power) από 350 kW & άνω.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική ισχύς της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου
(fishing fleet) με ισχύ μηχανής από 350 kW & άνω και η
ποσοστιαία αναλογία του της συνολικής ισχύος της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία για ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 7.303: Συνολική ισχύς της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής από 350 kW & άνω και ποσοστιαία αναλογία του επί της
συνολικής ισχύος της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by type of gear and engine power [fish_fleet_gp]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η συνολική ισχύς της μηχανής των σκαφών
του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής από 350 kW
& άνω στην ΕΕ-28 είναι 2.111.091 kW, που αντιστοιχεί
στο 34,6% της συνολικής ισχύος της μηχανής των
σκαφών του αλιευτικού στόλου (6.095.538 kW) στα
23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική ισχύς της μηχανής των
σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής από
350 kW & άνω στην Ελλάδα (40.614 kW) αντιστοιχεί
στο 9,7 της συνολικής ισχύος της μηχανής των σκα-

φών του αλιευτικού στόλου στη χώρα (418.390 kW)
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 24,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 21η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 71,7% είναι: η Λιθουανία
(83,8%), το Βέλγιο (81,7%), η Ολλανδία (73,9%), η Λετονία (60,8%), και η Ιρλανδία (58,1%). Στον αντίποδα
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καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 9,0%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (5,4%), η Βουλγαρία (6,1%), η
Ελλάδα (9,7%), η Σλοβενία (11,5%), και η Ρουμανία
(12,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, η συνολική
ισχύς της μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής από 350 kW & άνω στην ΕΕ-28
καταγράφει μείωση κατά -6,2% (ή κατά 139.470 kW)
από 2.250.561 kW το 2013, σε 2.111.091 kW το 2019.
Την ίδια περίοδο, η συνολική ισχύς της μηχανής των
σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής από
350 kW & άνω στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά
-15,6% (ή κατά 7.501 kW) από 48.115 kW το 2013, σε
40.614 kW το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 14 από τα 23 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση της συνολικής ισχύος της μηχανής
των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής
από 350 kW & άνω, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 35.829 kW
ή κατά -13,9%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής
ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 27.095 kW ή κατά -12,3%),
η Ισπανία (κατά 21.892 kW ή κατά -6,0%), η Πορτογαλία (κατά 18.630 kW ή κατά -14,9%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 15.572 kW ή κατά -4,4%), η Σουηδία

(κατά 15.552 kW ή κατά -24,8%), η Λετονία (κατά
14.262 kW ή κατά -41,7%), η Κροατία (κατά 7.506 kW
ή κατά -7,5%), η Ελλάδα (κατά 7.501 kW ή κατά -15,6%),
η Γερμανία (κατά 6.763 kW ή κατά -11,3%), το Βέλγιο
(κατά 2.263 kW ή κατά -6,1%), η Μάλτα (κατά 1.274
kW ή κατά -11,8%), η Ρουμανία (κατά 1.045 kW ή κατά -56,8%),και ελαφρότερα η Φινλανδία (κατά 410 kW
ή κατά -1,7%).
Την ίδια περίοδο, σε 8 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση της συνολικής ισχύος της μηχανής των
σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής από
350 kW & άνω, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 14.361 kW ή κατά
3,6%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Δανία (κατά 5.926 kW ή κατά 6,5%), η Λιθουανία (κατά 5.903 kW ή κατά 17,5%), η Πολωνία (κατά 3.537 kW ή κατά 11,4%), η Εσθονία (κατά 3.444 kW ή
κατά 20,4%), η Ιρλανδία (κατά 2.164 kW ή κατά 2,0%),
και ελαφρότερα η Βουλγαρία (κατά 786 kW ή κατά
31,8%), και οριακά η Κύπρος (κατά 3 kW ή κατά 0,1%),
ενώ τη συγκεκριμένη περίοδο στη Σλοβενία καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
7.5.1.4.4

ΜΕΣΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος και η μέση ισχύς μηχανής (σε kW ανά σκάφος)
των σκαφών του αλιευτικού στόλου (fishing fleet) στα
23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 7.304: Συνολικό πλήθος και μέση ισχύς μηχανής (σε kW ανά σκάφος) των σκαφών του αλιευτικού στόλου (σε kW) στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by type of gear and engine power [fish_fleet_gp]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η μέση ισχύς μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου (81.142 σκάφη) στα 23 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 75,1 kW ανά σκάφος.
Την ίδια χρονιά, η μέση ισχύς μηχανής των σκαφών του
αλιευτικού στόλου (14.737 σκάφη) στην Ελλάδα είναι
28,4 kW ανά σκάφος, υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά
κατά 46,7 kW ανά σκάφος της αντίστοιχης τιμής του
συνθετικού δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο συνθετικό
δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 322,8 kW ανά σκάφος, είναι: το Βέλγιο (629,5 kW ανά σκάφος), η Ολ-
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λανδία (363,3 kW ανά σκάφος), η Λιθουανία (340,3
kW ανά σκάφος), η Γαλλία (153,2 kW ανά σκάφος), και
το Ηνωμένο Βασίλειο (127,8 kW ανά σκάφος). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο συνθετικό δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 33,6 kW ανά σκάφος, και συγκεκριμένα: η Εσθονία (26,8 kW ανά σκάφος), η Ελλάδα (28,4 kW ανά
σκάφος), η Βουλγαρία (29,1 kW ανά σκάφος), η Ρουμανία (39,2 kW ανά σκάφος), και η Πορτογαλία (44,5
kW ανά σκάφος). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών του αλιευτικού
στόλου περιλαμβάνονται σκάφη με ισχύ μηχανής (engine power) μικρότερη των 150 kW.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος και η μέση ισχύς μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου (fishing fleet) με ισχύ μηχανής μικρότε-
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ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΗΧΑΝΗ

ρη των 150 kW (σε kW ανά σκάφος) στα 23 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2019.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, ο συνθετικός δείκτης μέση ισχύς μηχανής των σκαφών του
αλιευτικού στόλου στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή
μείωση κατά -1,1% (ή κατά 0,8 kW ανά σκάφος) από
75,9 kW ανά σκάφος το 2013, σε 75,1 kW ανά σκάφος
το 2019. Την ίδια περίοδο, ο συνθετικός δείκτης μέση
ισχύς μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου
στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,7%
(ή κατά 0,5 kW ανά σκάφος) από 28,9 kW ανά σκάφος
το 2013, σε 28,4 kW ανά σκάφος το 2019.

Το 2019, η μέση ισχύς μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής μικρότερη των 150 kW
(71.040 σκάφη) στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 33,3 kW
ανά σκάφος.
Την ίδια χρονιά, η μέση ισχύς μηχανής των σκαφών του
αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής μικρότερη των 150
kW (14.287 σκάφη) στην Ελλάδα είναι 20,7 kW ανά
σκάφος, υπολειπόμενη κατά 12,6 kW ανά σκάφος της
αντίστοιχης τιμής του συνθετικού δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 20η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

Γράφημα 7.305: Συνολικό πλήθος και μέση ισχύς μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής μικρότερη των 150 kW (σε kW ανά σκάφος) στα
23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by type of gear and engine power [fish_fleet_gp]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο συνθετικό
δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 75,7 kW ανά σκάφος, είναι: το Βέλγιο (142,0 kW ανά σκάφος), η Γαλλία
(74,7 kW ανά σκάφος), η Ολλανδία (57,1 kW ανά σκάφος), η Μάλτα (53,0 kW ανά σκάφος), και το Ηνωμένο
Βασίλειο (51,7 kW ανά σκάφος). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο συνθετικό δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 16,7 kW
ανά σκάφος, και συγκεκριμένα: η Λετονία (7,5 kW ανά
σκάφος), η Εσθονία (12,4 kW ανά σκάφος), η Ρουμανία
(20,6 kW ανά σκάφος), η Ελλάδα (20,7 kW ανά σκάφος), και η Βουλγαρία (22,1 kW ανά σκάφος). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, ο συνθετικός δείκτης μέση ισχύς μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής μικρότερη των 150
kW στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,5%
(ή κατά 0,5 kW ανά σκάφος) από 33,8 kW ανά σκάφος
το 2013, σε 33,3 kW ανά σκάφος το 2019. Την ίδια περίοδο, ο συνθετικός δείκτης μέση ισχύς μηχανής των
σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής μικρότερη των 150 kW στην Ελλάδα καταγράφει μηδενική μεταβολή του δείκτη.

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΗΧΑΝΗ
Στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών του αλιευτικού
στόλου περιλαμβάνονται σκάφη με ισχύ μηχανής (engine power) από 150 έως& 349 kW.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος και η μέση ισχύς μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου (fishing fleet) με ισχύ μηχανής από 150
έως& 349 kW (σε kW ανά σκάφος) στα 23 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2019.
Το 2019, η μέση ισχύς μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής από 150 έως& 349
kW (7.365 σκάφη) στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι
220,1 kW ανά σκάφος.
Την ίδια χρονιά, η μέση ισχύς μηχανής των σκαφών
του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής από 150 έως& 349 kW (353 σκάφη) στην Ελλάδα είναι 231,8 kW
ανά σκάφος, υπερέχουσα κατά 11,7 kW ανά σκάφος
της αντίστοιχης τιμής του συνθετικού δείκτη στην ΕΕ28, κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 7.306: Συνολικό πλήθος και μέση ισχύς μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής από 150 έως& 349 kW (σε kW ανά σκάφος) στα
23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by type of gear and engine power [fish_fleet_gp]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο συνθετικό
δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 237,2 kW ανά σκάφος, είναι: η Πολωνία (245,8 kW ανά σκάφος), η Ισπανία (242,2 kW ανά σκάφος), η Πορτογαλία (233,2 kW
ανά σκάφος), η Ιρλανδία (233,0 kW ανά σκάφος), και η
Ελλάδα (231,8 kW ανά σκάφος). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο συνθετικό δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 205,6 kW
ανά σκάφος, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (201,9 kW
ανά σκάφος), η Μάλτα (203,3 kW ανά σκάφος), η Φινλανδία (204,8 kW ανά σκάφος), η Λιθουανία (208,5
kW ανά σκάφος), και η Κροατία (209,5 kW ανά σκάφος). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, ο συνθετικός δείκτης μέση ισχύς μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής από 150 έως& 349 kW

στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,05% (ή
κατά 0,1 kW ανά σκάφος) από 220,0 kW ανά σκάφος το
2013, σε 220,1 kW ανά σκάφος το 2019. Την ίδια περίοδο, ο συνθετικός δείκτης μέση ισχύς μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής από 150
έως& 349 kW στην Ελλάδα καταγράφει οριακή μείωση
κατά -0,5% (ή κατά 1,1 kW ανά σκάφος) από 232,9 kW
ανά σκάφος το 2013, σε 231,8 kW ανά σκάφος το 2019.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΗΧΑΝΗ
Στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών του αλιευτικού
στόλου περιλαμβάνονται σκάφη με ισχύ μηχανής (engine power) από 350 kW & άνω.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος και η μέση ισχύς μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου (fishing fleet) με ισχύ μηχανής από 350
kW & άνω (σε kW ανά σκάφος) στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2019.

Γράφημα 7.307: Συνολικό πλήθος και μέση ισχύς μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής από 350 kW & άνω (σε kW ανά σκάφος) στα 23
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by type of gear and engine power [fish_fleet_gp]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η μέση ισχύς μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής από 350 kW & άνω
(2.737 σκάφη) στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 771,3
kW ανά σκάφος.
Την ίδια χρονιά, η μέση ισχύς μηχανής των σκαφών
του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής από 350 kW
& άνω (97 σκάφη) στην Ελλάδα είναι 418,7 kW ανά
σκάφος, υπολειπόμενη κατά 352,6 kW ανά σκάφος της
αντίστοιχης τιμής του συνθετικού δείκτη στην ΕΕ-28,
κατέχοντας την 21η υψηλότερη θέση στην κατανομή
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ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο συνθετικό
δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 1.696,2 kW ανά
σκάφος, είναι: η Λιθουανία (3.305,1 kW ανά σκάφος),
η Εσθονία (1.565,9 kW ανά σκάφος), η Γερμανία
(1.403,7 kW ανά σκάφος), η Λετονία (1.107,7 kW ανά
σκάφος), και η Δανία (1.098,4 kW ανά σκάφος). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο συνθετικό δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 434,8 kW ανά σκάφος, και συγκεκριμένα: η
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Ρουμανία (397,5 kW ανά σκάφος), η Κύπρος (415,8
kW ανά σκάφος), η Ελλάδα (418,7 kW ανά σκάφος), η
Βουλγαρία (465,0 kW ανά σκάφος), και η Μάλτα
(477,5 kW ανά σκάφος). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, ο συνθετικός δείκτης μέση ισχύς μηχανής των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής από 350 kW & άνω
στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,3% (ή
κατά 9,7 kW ανά σκάφος) από 761,6 kW ανά σκάφος
το 2013, σε 771,3 kW ανά σκάφος το 2019. Την ίδια
περίοδο, ο συνθετικός δείκτης μέση ισχύς μηχανής
των σκαφών του αλιευτικού στόλου με ισχύ μηχανής
από 350 kW & άνω στην Ελλάδα καταγράφει μικρή
μείωση κατά -2,5% (ή κατά 10,9 kW ανά σκάφος) από
429,6 kW ανά σκάφος το 2013, σε 418,7 kW ανά σκάφος το 2019.
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό της ΕΕ στην κωδικοποίηση των αλιευτικών εργαλείων καταγράφονται 10
διαφοροποιημένες κατηγορίες αλιευτικών εργαλείων,
για τις οποίες η Eurostat δημοσιοποιεί χρονοσειρές ως
προς το πλήθος των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 που αξιοποιούν το συγκεκριμένο
τύπο αλιευτικού εργαλείου.
7.5.1.5.1 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΥΚΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ
Το κυκλωτικό δίχτυ είναι ένα δίχτυ αλιείας που εγκλωβίζει ψάρια και άλλα υδρόβια ζώα, τόσο από τα πλάγια,
όσο και από κάτω μέρος (με συστολέα), με πλωτές σημαδούρες στο άνω μέρος του διχτυού και βαρίδια στο
κάτω μέρος του, που σύρεται από το σκάφος σε κυκλική
πορεία κατά μήκος της επιφάνειας του νερού, και όταν ο
ο
κύκλος ολοκληρωθεί (360 ) και τα ψάρια εγκλωβιστούν,
το δίχτυ ανασύρεται στο σκάφος.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των σκαφών με κυκλωτικά δίχτυα (surrounding
net) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

7.5.1.5 ΠΛΗΘΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑ ΤΥΠΟ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
Στην ενότητα αυτή παρέχονται η διάκριση των σκαφών
του αλιευτικού στόλου της ΕΕ-28 ως προς την τύπο αλιευτικού εργαλείου (type of gear). Συγκεκριμένα, και

5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2004 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με το μητρώο του κοινού αλιευτικού στόλου

Γράφημα 7.308: Συνολικό πλήθος των σκαφών με κυκλωτικά δίχτυα και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού
στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το συνολικό πλήθος των σκαφών με κυκλωτικά δίχτυα στην ΕΕ-28 είναι 3.388 σκάφη, που αντιστοιχεί στο 4,2% του συνολικού πλήθους των σκαφών του
αλιευτικού στόλου (81.119 σκάφη) στα 16 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των σκαφών με
κυκλωτικά δίχτυα στην Ελλάδα (241 σκάφη) αντιστοιχεί στο 2,6 του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στη χώρα (14.737 σκάφη) για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, τιμή υπολειπόμενη
κατά 2,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 9η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 6,6% είναι: η Ιταλία (15,4%), η
Ισπανία (6,5%), η Σλοβενία (4,4%), η Κροατία (3,8%),

και η Εσθονία (3,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: η Δανία
(0,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,2%), η Κύπρος (0,2%),
η Σουηδία (0,4%), και η Ρουμανία (0,6%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (22,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, το συνολικό
πλήθος των σκαφών με κυκλωτικά δίχτυα στην ΕΕ-28
καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,5% (ή κατά 160 σκάφη) από 3.548 σκάφη το 2013, σε 3.388 σκάφη το 2019.
Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των σκαφών με
κυκλωτικά δίχτυα στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -5,9% (ή κατά 15 σκάφη) από 256 σκάφη το
2013, σε 241 σκάφη το 2019.
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7.5.1.5.2 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΡΙΠΟΥ

από ένα δίχτυ, στο ότι ο γρίπος περικλείει τα ψάρια, ενώ
το δίχτυ παγιδεύει απευθείας τα ψάρια.

Ο γρίπος είναι ένα πολύ μακρύ δίχτυ αλιείας, με ή χωρίς
σάκο στο κέντρο, το οποίο απλώνεται είτε από σκάφος,
είτε και από την ακτή, με σκοπό να κυκλωθεί μια περιοχή, ο χειρισμός του οποίου γίνεται με δύο σχοινιά (μεγάλου μήκους) συνδεδεμένα στα άκρα του (για την έλξη
ή τη συγκέντρωση των ψαριών). Ένας γρίπος διαφέρει

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των σκαφών με γρίπο (seine) και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών
του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2019.

Γράφημα 7.309: Συνολικό πλήθος των σκαφών με γρίπο και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

1,6

1,5

1,2

1,2

0,8

0,7

0,5

0,4

0,4 0,03

224

24

91

16

41

6

8

26

1

1,7

13

2

12

692

2,6

198

2,9
0,9

30

7,1

Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by type of gear and engine power [fish_fleet_gp]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το συνολικό πλήθος των σκαφών με γρίπο
στην ΕΕ-28 είναι 692 σκάφη, που αντιστοιχεί στο 0,9%
του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού
στόλου (81.119 σκάφη) στα 14 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των σκαφών με
γρίπο στην Ελλάδα (224 σκάφη) αντιστοιχεί στο 1,5 του
συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στη χώρα (14.737 σκάφη) για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία, τιμή υπερέχουσα κατά 0,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 6η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 3,2% είναι: η Ρουμανία (7,1%),
το Βέλγιο (2,9%), η Κροατία (2,6%), η Εσθονία (1,7%),
και η Ολλανδία (1,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 0,4%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (0,03%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,4%), η Βουλγαρία
(0,4%), η Σουηδία (0,5%), και η Γαλλία (0,7%). Ας ση-

μειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, το συνολικό
πλήθος των σκαφών με γρίπο στην ΕΕ-28 καταγράφει
μείωση κατά -10,6% (ή κατά 82 σκάφη) από 774 σκάφη
το 2013, σε 692 σκάφη το 2019. Την ίδια περίοδο, το
συνολικό πλήθος των σκαφών με γρίπο στην Ελλάδα
καταγράφει μείωση κατά -13,5% (ή κατά 35 σκάφη)
από 259 σκάφη το 2013, σε 224 σκάφη το 2019.
7.5.1.5.3 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΤΑΣ
Οι τράτες είναι δίχτυα αλιείας κωνικού σχήματος, αποτελούμενα από δύο, τέσσερα ή περισσότερα τμήματα,
τα οποία ρυμουλκούνται από ένα, ή δύο σκάφη, και βυθίζονται στα μεσόνερα ή ως και το βυθό.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των σκαφών με τράτα (trawl) και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών
του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2019.

Γράφημα 7.310: Συνολικό πλήθος των σκαφών με τράτα και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, το συνολικό
πλήθος των σκαφών με τράτα στην ΕΕ-28 καταγράφει
μείωση κατά -9,5% (ή κατά 900 σκάφη) από 9.428 σκάφη το 2013, σε 8.528 σκάφη το 2019. Την ίδια περίοδο,
το συνολικό πλήθος των σκαφών με τράτα στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -13,4% (ή κατά 39 σκάφη)
από 290 σκάφη το 2013, σε 251 σκάφη το 2019.

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, το συνολικό πλήθος των σκαφών με τράτα
στην ΕΕ-28 είναι 8.528 σκάφη, που αντιστοιχεί στο
10,5% του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου (81.119 σκάφη) στα 23 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των σκαφών με
τράτα στην Ελλάδα (251 σκάφη) αντιστοιχεί στο 1,7 του
συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στη χώρα (14.737 σκάφη) για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία, τιμή υπολειπόμενη κατά 8,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 20η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 42,0% είναι: το Βέλγιο (94,1%), η
Ολλανδία (45,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (25,0%), η
Ρουμανία (23,8%), και η Λιθουανία (21,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,6%, και
συγκεκριμένα: η Κύπρος (0,9%), η Πορτογαλία (1,6%), η
Μάλτα (1,6%), η Ελλάδα (1,7%), και η Εσθονία (0,7%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (26,6 φορές), που υποδηλώνει την

7.5.1.5.4 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΡΑΓΑΣ
Οι δράγες (βυθοκόροι) είναι εργαλεία που σύρονται στο
βυθό για τη σύλληψη οστρακόδερμων. Αποτελούνται
από ένα πλαίσιο στομίου από μεταλλικούς δακτυλίους, ή
μάτια, στο οποίο στερεώνεται σάκος συγκράτησης. Στην
κατηγορία περιλαμβάνονται οι δράγες που σύρονται από
το σκάφος, οι δράγες χειρός ο χειρισμός των οποίων γίνεται από το σκάφος, και οι μηχανικές δράγες συμπεριλαμβανομένων και των απορροφητικών δραγών.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των σκαφών με δράγα (dredge) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των
σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2019.

Γράφημα 7.311: Συνολικό πλήθος των σκαφών με δράγα και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα
23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το συνολικό πλήθος των σκαφών με δράγα
στην ΕΕ-28 είναι 2.158 σκάφη, που αντιστοιχεί στο 2,7%
του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού
στόλου (81.119 σκάφη) στα 12 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των σκαφών με
δράγα στην Ελλάδα (33 σκάφη) αντιστοιχεί στο 0,2 του
συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στη χώρα (14.737 σκάφη) για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία, τιμή υπολειπόμενη κατά 2,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 10η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 10,7% είναι: η Ιρλανδία (20,7%),
η Ολλανδία (16,6%), η Ιταλία (5,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (5,2%), και η Γαλλία (5,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη

(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,4%, και συγκεκριμένα:
η Εσθονία (0,1%), η Κροατία (0,2%), η Ελλάδα (0,2%), η
Σουηδία (0,6%), και η Γερμανία (0,9%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (26,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, το συνολικό
πλήθος των σκαφών με δράγα στην ΕΕ-28 καταγράφει
μείωση κατά -9,2% (ή κατά 218 σκάφη) από 2.376 σκάφη το 2013, σε 2.158 σκάφη το 2019. Την ίδια περίοδο,
το συνολικό πλήθος των σκαφών με δράγα στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -31,3% (ή κατά
15 σκάφη) από 48 σκάφη το 2013, σε 33 σκάφη το
2019.
7.5.1.5.5 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΧΤΥΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΑΘΕΡΙΝΟΛΟΓΟΥ)
Τα δίχτυα τύπου αθερινολόγου είναι οριζόντια τμήματα
διχτυών ή σάκος δικτυώματος σε σχήμα παράλληλων
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σωλήνων, πυραμίδας ή κώνου, με το άνοιγμα να είναι
στραμμένο προς τα πάνω, τα οποία ποντίζονται σε κάποιο βάθος και αφήνονται εκεί για όσο χρειάζεται ώστε
το φως, ή το δόλωμα, να προσελκύσουν τα ψάρια πάνω
από το άνοιγμα, και στη συνέχεια ανελκύονται έξω από
το νερό. Στην κατηγορία ανήκουν τα δίχτυα, αλλά και η
μέθοδος αλιείας, γρι-γρι.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των σκαφών με δίχτυα τύπου αθερινολόγου
(lift nets) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.
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Γράφημα 7.312: Συνολικό πλήθος των σκαφών με δίχτυα τύπου αθερινολόγου και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by type of gear and engine power [fish_fleet_gp]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το συνολικό πλήθος των σκαφών με δίχτυα
τύπου αθερινολόγου στην ΕΕ-28 είναι 53 σκάφη, που
αντιστοιχεί στο 0,1% του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου (81.119 σκάφη) στα 4 από
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά, στα οποία δεν
περιλαμβάνεται η Ελλάδα.
Το 2019, ο υψηλότερος δείκτη καταγράφεται στην Ιρλανδία (με 12 σκάφη που αντιστοιχεί στο 0,1% του αλιευτικού της στόλου), και ακολουθούν: η Γαλλία (με 20
σκάφη που αντιστοιχεί στο 0,3% του αλιευτικού της
στόλου), η Φινλανδία (με 11 σκάφη που αντιστοιχεί
στο 0,3% του αλιευτικού της στόλου), και η Πορτογαλία
(με 10 σκάφη που αντιστοιχεί στο 0,1% του αλιευτικού
της στόλου).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, το συνολικό
πλήθος των σκαφών με δίχτυα τύπου αθερινολόγου

στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 8,2% (ή κατά 4
σκάφη) από 49 σκάφη το 2013, σε 53 σκάφη το 2019.
7.5.1.5.6 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ

Τα απλάδια και τα δίχτυα εμπλοκής είναι σειρές μονών,
διπλών, ή τριπλών τειχών δικτυώματος, κατακόρυφων,
κοντά στην επιφάνεια, στα μεσόνερα, ή στον πυθμένα,
στα οποία τα ψάρια μπλέκονται, παγιδεύονται ή πιάνονται στα μάτια του διχτυού.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των σκαφών με απλάδια και δίχτυα εμπλοκής
(gill nets and entangling nets) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών του
αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2019.
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Γράφημα 7.313: Συνολικό πλήθος των σκαφών με απλάδια και δίχτυα εμπλοκής και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών του
αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by type of gear and engine power [fish_fleet_gp]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το συνολικό πλήθος των σκαφών με απλάδια και δίχτυα εμπλοκής στην ΕΕ-28 είναι 41.652
σκάφη, που αντιστοιχεί στο 51,3% του συνολικού
πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου (81.119
σκάφη) στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη
χρονιά.
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Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των σκαφών με απλάδια και δίχτυα εμπλοκής στην Ελλάδα (8.878 σκάφη)
αντιστοιχεί στο 60,2 του συνολικού πλήθους των σκαφών
του αλιευτικού στόλου στη χώρα (14.737 σκάφη) για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, τιμή υπερέχουσα κατά 8,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28, κατέχοντας την 13η υψηλότερη θέση στην κατα-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

νομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 86,4% είναι: η Λετονία (91,7%), η
Βουλγαρία (90,8%), η Κύπρος (88,3%), η Σλοβενία
(82,5%), και η Δανία (78,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 13,9%, και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (2,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (12,0%), η Ολλανδία
(13,2%), η Ιταλία (18,8%), και η Ιρλανδία (22,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, το συνολικό
πλήθος των σκαφών με απλάδια και δίχτυα εμπλοκής
στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -7,3% (ή κατά 3.299
σκάφη) από 44.951 σκάφη το 2013, σε 41.652 σκάφη το
2019. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των σκαφών
με απλάδια και δίχτυα εμπλοκής στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -12,6% (ή κατά 1.278 σκάφη) από
10.156 σκάφη το 2013, σε 8.878 σκάφη το 2019.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

7.5.1.5.7 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΧΘΥΟΠΑΓΙΔΩΝ
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Οι κιούρτοι, τα μεγάλα στάσιμα δίχτυα, ή φράγματα, ή
κοφινέλα, είναι αλιευτικά εργαλεία παγίδες στα οποία τα
ψάρια συγκρατούνται, ή εισέρχονται μόνα τους, και από
τα οποία δεν μπορούν να διαφύγουν. Η κοφινέλα (κιούρτοι) είναι ιχθυοπαγίδα, σχεδιασμένη να συλλαμβάνει
ψάρια ή οστρακόδερμα, με μορφή κλουβιών ή καλαθιών
από διάφορα υλικά (ξύλο, ψάθινο πλαίσιο, μεταλλικές
ράβδοι, συρμάτινο δικτύωμα, κτλ.), με ένα ή περισσότερα ανοίγματα ή εισόδους. Τοποθετείται συνήθως στον
πυθμένα, με ή χωρίς δόλωμα, μεμονωμένα ή και σε σειρές, και είναι συνδεδεμένη με σχοινιά με σημαδούρες
στην επιφάνεια (σειρές από σημαδούρες) για να φαίνεται η θέση της.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των σκαφών με παγίδες κοφινέλα (κιούρτοι)
(fishing traps) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.
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Γράφημα 7.314: Συνολικό πλήθος των σκαφών με παγίδες κοφινέλα (κιούρτοι) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by type of gear and engine power [fish_fleet_gp]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το συνολικό πλήθος των σκαφών με παγίδες
κοφινέλα (κιούρτοι) στην ΕΕ-28 είναι 8.472 σκάφη, που
αντιστοιχεί στο 10,4% του συνολικού πλήθους των
σκαφών του αλιευτικού στόλου (81.119 σκάφη) στα 18
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των σκαφών με
παγίδες κοφινέλα (κιούρτοι) στην Ελλάδα (336 σκάφη)
αντιστοιχεί στο 2,3 του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου στη χώρα (14.737 σκάφη)
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, τιμή υπολειπόμενη κατά 8,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 14η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 35,0% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (46,4%), η Σουηδία (41,4%), η Ιρλανδία (36,8%), η
Γαλλία (27,4%), και η Φινλανδία (23,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,2%, και συγκεκριμένα: η Λετονία (0,5%), η Κύπρος (0,5%), η Δανία
(0,6%), η Βουλγαρία (1,9%), και η Ελλάδα (2,3%). Ας

σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (30,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, το συνολικό
πλήθος των σκαφών με παγίδες κοφινέλα (κιούρτοι)
στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -12,1% (ή κατά
1.170 σκάφη) από 9.642 σκάφη το 2013, σε 8.472 σκάφη το 2019. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των
σκαφών με παγίδες κοφινέλα (κιούρτοι) στην Ελλάδα
καταγράφει μείωση κατά -16,2% (ή κατά 65 σκάφη)
από 401 σκάφη το 2013, σε 336 σκάφη το 2019.
7.5.1.5.8 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΟΝΙΩΝ

Τα αγκίστρια και οι πετονιές είναι εργαλεία που προσελκύουν τα ψάρια με φυσικό, ή τεχνητό δόλωμα (δέλεαρ),
το οποίο είναι τοποθετημένο σε αγκίστρι στερεωμένο
στο άκρο πετονιάς, ή παράμαλλου, στο οποίο και πιάνονται. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται: τα
παρασυρόμενα παραγάδια, οι πετονιές χειρός και οι πετονιές με καλάμι (των οποίων ο χειρισμός γίνεται με τη
βοήθεια μηχανής), τα στάσιμα παραγάδια, και οι συρτές.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

νολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου
στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των σκαφών με αγκίστρια & πετονιές (hooks
and lines) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συ-
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Γράφημα 7.315: Συνολικό πλήθος των σκαφών με αγκίστρια & πετονιές και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού
στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by type of gear and engine power [fish_fleet_gp]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το συνολικό πλήθος των σκαφών με αγκίστρια
& πετονιές στην ΕΕ-28 είναι 15.879 σκάφη, που αντιστοιχεί στο 19,6% του συνολικού πλήθους των σκαφών
του αλιευτικού στόλου (81.119 σκάφη) στα 21 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των σκαφών με
αγκίστρια & πετονιές στην Ελλάδα (4.774 σκάφη) αντιστοιχεί στο 32,4 του συνολικού πλήθους των σκαφών
του αλιευτικού στόλου στη χώρα (14.737 σκάφη) για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, τιμή υπερέχουσα
κατά 12,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 33,7% είναι: η Μάλτα (52,5%), η
Ιταλία (39,8%), η Ελλάδα (32,4%), η Πορτογαλία
(26,2%), και η Γαλλία (17,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,9%, και συγκεκριμένα: η
Σλοβενία (0,7%), η Λιθουανία (0,7%), η Γερμανία
(0,8%), η Φινλανδία (1,1%), και η Δανία (1,3%). Ας ση-

μειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (36,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, το συνολικό
πλήθος των σκαφών με αγκίστρια & πετονιές στην ΕΕ28 καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,6% (ή κατά 87
σκάφη) από 15.792 σκάφη το 2013, σε 15.879 σκάφη το
2019. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των σκαφών με αγκίστρια & πετονιές στην Ελλάδα καταγράφει
αύξηση κατά 11,7% (ή κατά 501 σκάφη) από 4.273
σκάφη το 2013, σε 4.774 σκάφη το 2019.
7.5.1.5.9 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των σκαφών με χρήση άλλων αλιευτικών εργαλείων (miscellaneous gear) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών του
αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2019.

Γράφημα 7.316: Συνολικό πλήθος των σκαφών με χρήση άλλων αλιευτικών εργαλείων και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των σκαφών
του αλιευτικού στόλου στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by type of gear and engine power [fish_fleet_gp]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το συνολικό πλήθος των σκαφών με χρήση
άλλων αλιευτικών εργαλείων στην ΕΕ-28 είναι 280
σκάφη, που αντιστοιχεί στο 0,3% του συνολικού πλήθους των σκαφών του αλιευτικού στόλου (81.119 σκάφη) στα 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
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διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά,
στα οποία δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα.
Το 2019, ο υψηλότερος δείκτη καταγράφεται στην
Κροατία (με 247 σκάφη που αντιστοιχεί στο 3,2% του
αλιευτικού της στόλου), και ακολουθούν: το Ηνωμένο

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Βασίλειο (με 26 σκάφη που αντιστοιχεί στο 0,4% του
αλιευτικού της στόλου), η Βουλγαρία (με 4 σκάφη που
αντιστοιχεί στο 0,2% του αλιευτικού της στόλου), και η
Γαλλία (με 3 σκάφη που αντιστοιχεί στο 0,05% του αλιευτικού της στόλου).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, το συνολικό
πλήθος των σκαφών με χρήση άλλων αλιευτικών εργαλείων στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 229,4% (ή κατά 195 σκάφη) από 85 σκάφη το 2013,
σε 280 σκάφη το 2019.
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

7.5.2

Ολοκληρώνοντας την ενότητα για τη χρήση συγκεκριμένων αλιευτικών εργαλείων από τα σκάφη του αλιευτικού στόλου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι σε 17 σκάφη, από 3 διαφορετικά κράτη-μέλη, Γαλλία (6 σκάφη), Κροατία (6 σκάφη), και
Ρουμανία (5 σκάφη), αναφέρθηκε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αλιευτικά εργαλεία, υποδηλώνοντας μάλλον
κάποιο παράλληλο ή βοηθητικό ρόλο στο έργο των αλιευτικών σκαφών.

Εκφορτώσεις των αλιευτικών προϊόντων στην ΕΕ-28

Κατά τον κατάπλου των αλιευτικών σκαφών οι εκφορτώσεις των αλιευτικών προϊόντων που αλιεύτηκαν αποτιμάται από 2 οικονομικούς δείκτες:
 την ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων μετρούμενη
σε τόνους (βάρους προϊόντος), και
 την αξία της ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων μετρούμενη σε ευρώ (€).

μίζεται ότι δεν περιλαμβάνονται τα κράτη-μέλη της ΕΕ
που δεν διαθέτουν θαλάσσιο μέτωπο και δεν διαθέτουν ναυτικό αλιευτικό στόλο.
7.5.2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ
ΕΚΦΟΡΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν
(landings of fishery products) από σκάφη του αλιευτικού στόλου (σε τόνους) στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και
η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν
από σκάφη του αλιευτικού στόλου στην ΕΕ-28 το 2019.

Σημειώνεται ότι, οι στατιστικές εκφορτώσεων της Eurostat αφορούν σε προϊόντα αλιείας (βάρος και αξία
προϊόντος) που εκφορτώνονται από σκάφη της ΕΕ/ΕΟΧ (EU/EEA) σε έδαφος της ΕΕ/ΕΟΧ. Εξαιρούνται οι
εκφορτώσεις από σκάφη που δεν ανήκουν στην ΕΕ/ΕΟΧ (EU/EEA), ή εκφορτώσεις που γίνονται εκτός της
επικράτειας της ΕΕ/ΕΟΧ (EU/EEA). Επιπλέον, υπενθυ-
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Γράφημα 7.317: Συνολική ποσότητα (σε τόνους) των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου στα 22 από τα 28 κράτημέλη (*) της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου στην ΕΕ-28 το 2019

(*) Η τιμή του δείκτη στην Ιρλανδία έχει επανεκτιμηθεί με βάση την τιμή του δείκτη το 2017 (οι τιμές των ετών 2018 και 2019 δεν θεωρήθηκαν αξιόπιστες). Τέλος, δεν διατίθενται στοιχεία
από το 2008 και μετά για τη Μάλτα. Οι συγκριμένες παρατηρήσεις επηρεάζουν και τη συνολική τιμή του δείκτη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά και ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρηθεί
σχετικής ακρίβειας.
Πηγή: Eurostat - Landings of fishery products - main data [fish_ld_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η συνολική ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού
στόλου στην ΕΕ-28 είναι 3.475.487 τόνοι, που αθροιστικά
αντιστοιχεί στο 100,0% της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του
αλιευτικού στόλου στα 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, η συνολική
ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου στην Ελλάδα
(82.233 τόνοι) αντιστοιχεί στο 2,4% της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν
από σκάφη του αλιευτικού στόλου της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 12η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 12,7% είναι: η Ισπανία (22,6%), η

Ολλανδία (13,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (11,5%), η Γαλλία (8,8%), και η Ιρλανδία (7,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,1%, και συγκεκριμένα: η
Σλοβενία (0,003%), η Λιθουανία (0,03%), η Κύπρος
(0,04%), η Ρουμανία (0,2%), και η Βουλγαρία (0,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (108,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, η συνολική
ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -15,5% (ή κατά 637.740 τόνους) από
4.112.740 τόνους το 2013, σε 3.475.487 τόνους το 2019.
Την ίδια περίοδο, η συνολική ποσότητα των αλιευτικών
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προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 29,2% (ή κατά 18.595 τόνους) από 63.638 τόνους το
2013, σε 82.233 τόνους το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 12 από τα 22 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του
αλιευτικού στόλου, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Δανία (κατά 580.165 τόνους ή
κατά -69,0%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής
ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 83.497 τόνους ή κατά 9,6%), η Γαλλία (κατά 69.835 τόνους ή κατά -18,7%), η
Σουηδία (κατά 66.635 τόνους ή κατά -52,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 35.981 τόνους ή κατά -6,2%), η Φινλανδία (κατά 17.530 τόνους ή κατά -0,1%), η Γερμανία
(κατά 15.673 τόνους ή κατά -15,9%), η Κροατία (κατά
11.504 τόνους ή κατά -1,6%), η Πορτογαλία (κατά 8.018
τόνους ή κατά -5,3%), το Βέλγιο (κατά 2.561 τόνους ή
κατά -15,6%), η Λιθουανία (κατά 1.528 τόνους ή κατά 60,3%), και ελαφρότερα η Σλοβενία (κατά 117 τόνους ή
κατά -49,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 10 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού
στόλου, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 150.290 τόνους ή κατά
49,6%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 36.145 τόνους ή κατά 15,8%),

η Εσθονία (κατά 18.875 τόνους ή κατά 30,4%), η Ελλάδα
(κατά 18.595 τόνους ή κατά 29,2%), η Πολωνία (κατά
10.409 τόνους ή κατά 10,2%), η Λετονία (κατά 7.725 τόνους ή κατά 11,8%), η Ιταλία (κατά 7.389 τόνους ή κατά
4,3%), η Ρουμανία (κατά 5.532 τόνους ή κατά 342,0%), η
Βουλγαρία (κατά 734 τόνους ή κατά 7,7%), και η Κύπρος
(κατά 98 τόνους ή κατά 8,4%).
7.5.2.1.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ
ΕΚΦΟΡΤΩΘΗΚΑΝ & ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν
(landings of fishery products) από σκάφη του αλιευτικού στόλου και προορίζονται για κατανάλωση από ανθρώπους (σε τόνους), και η ποσοστιαία αναλογία της
επί της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού
στόλου στα 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.
Το 2019, η συνολική ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού
στόλου και προορίζονται για κατανάλωση από τους
ανθρώπους στην ΕΕ-28 είναι 3.106.194 τόνοι, που αντιστοιχεί στο 89,4% της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του
αλιευτικού στόλου (3.475.487 τόνοι) στα 22 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 7.318: Συνολική ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου και προορίζονται για κατανάλωση
από ανθρώπους (σε τόνους) στα 22 από τα 28 κράτη-μέλη (*) της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων
που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου στα 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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(*) Η τιμή του δείκτη στην Ιρλανδία έχει επανεκτιμηθεί με βάση την τιμή του δείκτη το 2017 (οι τιμές των ετών 2018 και 2019 δεν θεωρήθηκαν αξιόπιστες). Τέλος, δεν διατίθενται στοιχεία
από το 2008 και μετά για τη Μάλτα. Οι συγκριμένες παρατηρήσεις επηρεάζουν και τη συνολική τιμή του δείκτη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά και ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρηθεί
σχετικής ακρίβειας.
Πηγή: Eurostat - Landings of fishery products - main data [fish_ld_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η συνολική ποσότητα των αλιευτικών
προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου και προορίζονται για κατανάλωση από
τους ανθρώπους στην Ελλάδα (82.233 τόνοι) αντιστοιχεί στο 100,0% της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του
αλιευτικού στόλου στη χώρα (82.233 τόνοι), τιμή υπερέχουσα κατά 10,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 4η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 100,0% και κατά φθίνουσα διά-
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ταξη ως προς τον δείκτη της συνολικής ποσότητας είναι:
η Ολλανδία (100,0%), η Ιρλανδία (100,0%), η Δανία
(100,0%), η Ελλάδα (100,0%), και η Λετονία (100,0%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
62,1%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (19,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (37,4%), η Σουηδία (66,1%), η Εσθονία
(90,6%), και η Πολωνία (96,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη αξιοσημείωτων διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, η συνολική
ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθη-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

7.5.2.1.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ
ΕΚΦΟΡΤΩΘΗΚΑΝ & ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

καν από σκάφη του αλιευτικού στόλου και προορίζονται για κατανάλωση από τους ανθρώπους στην ΕΕ-28
καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,1% (ή κατά 1.963
τόνους) από 3.108.157 τόνους το 2013, σε 3.106.194
τόνους το 2019. Την ίδια περίοδο, η συνολική ποσότητα
των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από
σκάφη του αλιευτικού στόλου και προορίζονται για κατανάλωση από τους ανθρώπους στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 29,2% (ή κατά 18.595 τόνους) από 63.638 τόνους το 2013, σε 82.233 τόνους το
2019.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν
(landings of fishery products) από σκάφη του αλιευτικού στόλου και προορίζονται για βιομηχανική χρήση
(σε τόνους), και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου στα
22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.
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Γράφημα 7.319: Συνολική ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου και προορίζονται για βιομηχανική
χρήση (σε τόνους) στα 22 από τα 28 κράτη-μέλη (*) της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου στα 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

(*) Η τιμή του δείκτη στην Ιρλανδία έχει επανεκτιμηθεί με βάση την τιμή του δείκτη το 2017 (οι τιμές των ετών 2018 και 2019 δεν θεωρήθηκαν αξιόπιστες). Τέλος, δεν διατίθενται στοιχεία
από το 2008 και μετά για τη Μάλτα. Οι συγκριμένες παρατηρήσεις επηρεάζουν και τη συνολική τιμή του δείκτη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά και ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρηθεί
σχετικής ακρίβειας.
Πηγή: Eurostat - Landings of fishery products - main data [fish_ld_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η συνολική ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού
στόλου και προορίζονται για βιομηχανική χρήση στην
ΕΕ-28 είναι 369.293 τόνοι, που αντιστοιχεί στο 10,6%
της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων
που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου (3.475.487 τόνοι) στα 14 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά μημηδενικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά, μεταξύ
των οποίων δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 37,9% είναι: η Σουηδία
(80,1%), η Σλοβακία (62,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(33,9%), η Εσθονία (9,4%), και η Πολωνία (3,6%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,2%,
και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (0,01%), η Δανία
(0,05%), η Λιθουανία (0,1%), η Πορτογαλία (0,4%), και
η Ισπανία (0,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (197,5 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, η συνολική
ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου και προορίζονται για βιομηχανική χρήση στην ΕΕ-28 καταγράφει
οριακή μείωση κατά -0,1% (ή κατά 1.963 τόνους) από

3.108.157 τόνους το 2013, σε 3.106.194 τόνους το
2019.
7.5.2.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ
ΕΚΦΟΡΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική αξία
των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν (landings of fishery products) από σκάφη του αλιευτικού
στόλου (σε εκ.€) στα 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής αξίας των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη
του αλιευτικού στόλου στην ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, η συνολική αξία των αλιευτικών προϊόντων
που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου
στην ΕΕ-28 είναι 6.529,1 εκ.€, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 100,0% της συνολικής αξίας των αλιευτικών
προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου στα 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική αξία των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού
στόλου στην Ελλάδα (287,6 εκ.€) αντιστοιχεί στο 4,4% της
συνολικής αξίας των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 8η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
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Γράφημα 7.320: Συνολική αξία των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν (σε εκ.€) από σκάφη του αλιευτικού στόλου στα 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
και ποσοστιαία αναλογία της επί συνολικής αξίας των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου στην ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Landings of fishery products - main data [fish_ld_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 15,3% είναι: η Ισπανία (28,5%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (14,5%), η Ιταλία (13,8%), η Γαλλία
(12,7%), και η Ολλανδία (6,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,1%, και συγκεκριμένα: η
Λιθουανία (0,01%), η Σλοβενία (0,01%), η Ρουμανία
(0,1%), η Κύπρος (0,1%), και η Βουλγαρία (0,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (269,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, η συνολική
αξία των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν
από σκάφη του αλιευτικού στόλου στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,0% (ή κατά 133,1 εκ.€)
από 6.662,3 εκ.€ το 2013, σε 6.529,1 εκ.€ το 2019. Την
ίδια περίοδο, η συνολική αξία των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού
στόλου στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 18,7%
(ή κατά 45,3 εκ.€) από 242,2 εκ.€ το 2013, σε 287,6 εκ.€
το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 13 από τα 22 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
καταγράφεται μείωση της συνολικής αξίας των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του
αλιευτικού στόλου, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 282,3 εκ.€
ή κατά -13,2%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 115,6 εκ.€ ή κατά -38,6%), η Δανία (κατά 106,4 εκ.€ ή κατά -23,6%), η
Σουηδία (κατά 46,1 εκ.€ ή κατά -46,9%), η Γερμανία
(κατά 22,0 εκ.€ ή κατά -16,9%), η Πολωνία (κατά 14,6
εκ.€ ή κατά -27,7%), και ελαφρότερα η Φινλανδία (κατά 8,6 εκ.€ ή κατά -24,5%), η Κροατία (κατά 8,2 εκ.€ ή
κατά -12,4%), η Λετονία (κατά 4,2 εκ.€ ή κατά -19,3%),
η Κύπρος (κατά 1,6 εκ.€ ή κατά -21,8%), και οριακά η
Λιθουανία (κατά 1,3 εκ.€ ή κατά -63,2%), η Γαλλία
(κατά 0,5 εκ.€ ή κατά -0,1%), και η Σλοβενία (κατά 0,4
εκ.€ ή κατά -28,6%).
Την ίδια περίοδο, σε 9 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση της συνολικής αξίας των αλιευτικών προϊόντων
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που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου,
με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 222,2 εκ.€ ή κατά 30,6%),
και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η
Πορτογαλία (κατά 74,1 εκ.€ ή κατά 28,3%), η Ολλανδία
(κατά 65,6 εκ.€ ή κατά 17,3%), η Ιταλία (κατά 63,4 εκ.€ ή
κατά 7,6%), η Ελλάδα (κατά 45,3 εκ.€ ή κατά 18,7%), και
ελαφρότερα η Ρουμανία (κατά 3,2 εκ.€ ή κατά 269,7%),
το Βέλγιο (κατά 2,6 εκ.€ ή κατά 4,5%), η Βουλγαρία (κατά 1,7 εκ.€ ή κατά 36,2%), και οριακά η Εσθονία (κατά
0,4 εκ.€ ή κατά 2,6%).
7.5.2.2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΦΟΡΤΩΘΗΚΑΝ & ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική αξία
των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν (landings of fishery products) από σκάφη του αλιευτικού
στόλου και προορίζονται για κατανάλωση από ανθρώπους (σε εκ.€), και η ποσοστιαία αναλογία της επί της
συνολικής αξίας των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου στα
22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.
Το 2019, η συνολική αξία των αλιευτικών προϊόντων
που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου
και προορίζονται για κατανάλωση από τους ανθρώπους στην ΕΕ-28 είναι 5.929,0 εκ.€, που αντιστοιχεί στο
90,8% της συνολικής αξίας των αλιευτικών προϊόντων
που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου
(6.529,1 εκ.€) στα 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, η συνολική αξία των
αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη
του αλιευτικού στόλου και προορίζονται για κατανάλωση από τους ανθρώπους στην Ελλάδα (287,6 εκ.€)
αντιστοιχεί στο 100,0% της συνολικής αξίας των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του
αλιευτικού στόλου στη χώρα (287,6 εκ.€), τιμή υπερέχουσα κατά 9,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 4η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 7ο
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 7.321: Συνολική αξία των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου και προορίζονται για κατανάλωση από ανθρώπους (σε εκ.€) στα 22 από τα 28 κράτη-μέλη (*) της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής αξίας των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου στα 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Landings of fishery products - main data [fish_ld_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 100,0% και κατά φθίνουσα διάταξη ως προς τον δείκτη της συνολικής αξίας είναι: η
Γαλλία (100,0%), η Ολλανδία (100,0%), η Πορτογαλία
(100,0%), η Ελλάδα (100,0%), και η Ιρλανδία (100,0%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
71,1%, και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (42,2%),
η Φινλανδία (50,3%), η Γερμανία (77,8%), η Εσθονία
(92,1%), και η Σουηδία (93,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη αξιοσημείωτων διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, η συνολική
αξία των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν
από σκάφη του αλιευτικού στόλου και προορίζονται
για κατανάλωση από τους ανθρώπους στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,1% (ή κατά 66,8 εκ.€)
από 5.995,6 εκ.€ το 2013, σε 5.929,0 εκ.€ το 2019. Την

ίδια περίοδο, η συνολική αξία των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού
στόλου και προορίζονται για κατανάλωση από τους
ανθρώπους στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
18,7% (ή κατά 45,3 εκ.€) από 242,2 εκ.€ το 2013, σε
287,6 εκ.€ το 2019.
7.5.2.2.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΦΟΡΤΩΘΗΚΑΝ & ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική αξία
των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν (landings of fishery products) από σκάφη του αλιευτικού
στόλου και προορίζονται για βιομηχανική χρήση (σε
εκ.€), και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής
αξίας των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν
από σκάφη του αλιευτικού στόλου στα 22 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.
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Γράφημα 7.322: Συνολική αξία των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου και προορίζονται για βιομηχανική χρήση
(σε εκ.€) στα 22 από τα 28 κράτη-μέλη (*) της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής αξίας των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από
σκάφη του αλιευτικού στόλου στα 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat - Landings of fishery products - main data [fish_ld_main]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η συνολική αξία των αλιευτικών προϊόντων
που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού στόλου
και προορίζονται για βιομηχανική χρήση στην ΕΕ-28 είναι 599,7 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 9,2% της συνολικής
αξίας των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν
από σκάφη του αλιευτικού στόλου (6.529 εκ.€) στα 9
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία τη συγκεκριμένη
χρονιά, μεταξύ των οποίων δεν συμπεριλαμβάνεται η
Ελλάδα. Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο υψηλότερο δείκτης
καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (33,9%), και κατά

φθίνουσα διάταξη ως προς τον δείκτη της συνολικής αξίας ακολουθούν: η Φινλανδία (49,7%), η Γερμανία
(22,2%), η Εσθονία (7,9%), η Σουηδία (6,7%), και ελαφρότερα η Πολωνία (1,7%), η Ιταλία (0,7%), η Ισπανία
(0,1%), και η Γαλλία (0,04%).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, η συνολική
αξία των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν
από σκάφη του αλιευτικού στόλου και προορίζονται
για βιομηχανική χρήση στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση
κατά -10,0% (ή κατά 66,7 εκ.€) από 666 εκ.€ το 2013, σε
600 εκ.€ το 2019.
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7.5.2.3 ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΤΟΝΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΚΦΟΡΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
Ο συνθετικός δείκτης απόδοση ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν (landings of fishery
products) από σκάφη του αλιευτικού στόλου, εκφράζει την αναλογία της αξίας (σε €) προς την ποσότητα
(σε τόνους βάρους προϊόντος) των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από σκάφη του αλιευτικού
στόλου στα 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σκάφη αποτελούν τις αντίστοιχες εκμεταλλεύσεις στον τομέα της αλιείας, και ταυτόχρονα τη διαφοροποίηση ως προς το είδος (species) των αλιευμά-

των, αλλά και ως προς τον τύπο παρουσίασης (presentation form) των αλιευμάτων (φρέσκο, κατεψυγμένο,
αλίπαστο, αποξηραμένο, καπνιστό, μαγειρευμένο, συσκευασμένο, τεμαχισμένο ή ολόκληρο κ.α.) κάθε αλιευτικού στόλου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης μέση
απόδοση ανά τόνο (σε €/τόνο) των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από τα σκάφη του αλιευτικού στόλου στα 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία της ως τον αντίστοιχο δείκτη μέση
απόδοση ανά τόνο στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 7.323: Μέση απόδοση ανά τόνο (σε €/τόνο) των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από τα σκάφη του αλιευτικού στόλου στα 22 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία της ως προς τον αντίστοιχο δείκτη μέση απόδοση ανά τόνο στην ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Fishing fleet by type of gear and engine power [fish_fleet_gp]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνθετικός δείκτης μέση απόδοση ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν
από τα σκάφη του αλιευτικού στόλου στα 22 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (81.253 σκάφη) για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 1.878,6 €/τόνο.
Την ίδια χρονιά, ο συνθετικός δείκτης μέση απόδοση
ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από τα σκάφη του αλιευτικού στόλου στην Ελλάδα (14.742 σκάφη), είναι 3.496,9 €/τόνο, υπερέχουσα σημαντικά κατά 1.618,3 €/τόνο της αντίστοιχης
τιμής του συνθετικού δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας
την 4η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο συνθετικό
δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 4.931,8 €/τόνο, είναι: η Σλοβενία (7.274,5 €/τόνο), η Ιταλία (4.981,3
€/τόνο), η Κύπρος (4.538,9 €/τόνο), το Βέλγιο (4.367,3
€/τόνο), και η Ελλάδα (3.496,9 €/τόνο). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
συνθετικό δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
337,0 €/τόνο, και συγκεκριμένα: η Εσθονία (214,0
€/τόνο), η Λετονία (240,2 €/τόνο), η Φινλανδία (287,8
€/τόνο), η Πολωνία (336,7 €/τόνο), και η Ρουμανία
(606,3 €/τόνο). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (14,6 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, ο συνθετικός δείκτης μέση απόδοση ανά τόνο των αλιευτικών
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προϊόντων που εκφορτώθηκαν από τα σκάφη του αλιευτικού στόλου στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
16,0% (ή κατά 258,7 €/τόνο) από 1.619,9 €/τόνο το
2013, σε 1.878,6 €/τόνο το 2019. Την ίδια περίοδο, ο
συνθετικός δείκτης μέση απόδοση ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από τα σκάφη
του αλιευτικού στόλου στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -8,1% (ή κατά 309,3 €/τόνο) από 3.806,2
€/τόνο το 2013, σε 3.496,9 €/τόνο το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 12 από τα 22 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
καταγράφεται μείωση της μέσης απόδοσης ανά τόνο
των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από
τα σκάφη του αλιευτικού στόλου, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 1.750,6 €/τόνο ή κατά -27,8%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά
613,9 €/τόνο ή κατά -47,0%), η Ελλάδα (κατά 309,3
€/τόνο ή κατά -8,1%), η Ολλανδία (κατά 270,3 €/τόνο
ή κατά -21,6%), η Πολωνία (κατά 176,3 €/τόνο ή κατά -27,7%), η Ρουμανία (κατά 118,5 €/τόνο ή κατά -26,3%),
η Ισπανία (κατά 97,5 €/τόνο ή κατά -4,0%), η Λετονία (κατά 92,6 €/τόνο ή κατά -27,8%), και ελαφρότερα η Λιθουανία (κατά 59,9 €/τόνο ή κατά -7,3%), η Εσθονία (κατά 57,9
€/τόνο ή κατά -21,3%), η Φινλανδία (κατά 32,5 €/τόνο ή
κατά -10,1%), και η Γερμανία (κατά 15,3 €/τόνο ή κατά -16,9%).
Την ίδια περίοδο, σε 10 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση της μέσης απόδοσης ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από τα σκάφη
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Κεφάλαιο 7ο

7.5.3

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

κατά 42,4%), η Πορτογαλία (κατά 600,7 €/τόνο ή κατά
35,4%), η Γαλλία (κατά 508,1 €/τόνο ή κατά 22,9%), η
Ιταλία (κατά 153,9 €/τόνο ή κατά 3,2%), η Βουλγαρία
(κατά 131,8 €/τόνο ή κατά 26,5%), η Σουηδία (κατά
95,1 €/τόνο ή κατά 12,2%), και ελαφρότερα η Κροατία
(κατά 31,8 €/τόνο ή κατά 3,6%).

του αλιευτικού στόλου, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στη Σλοβενία (κατά 2.100,6
€/τόνο ή κατά 40,6%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 841,2 €/τόνο ή
κατά 2,9%), η Δανία (κατά 785,7 €/τόνο ή κατά
146,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 707,0 €/τόνο ή

Παραγόμενα αλιευτικά προϊόντα από υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ-28

Με τον όρο υδατοκαλλιέργεια νοείται η παραγωγή, υπό
ελεγχόμενες συνθήκες, ιχθύων και άλλων υδρόβιων οργανισμών (όπως μαλάκια και καρκινοειδή). Αποτελεί
την εναλλακτική λύση για την αλίευση μη- εκτρεφόμενων ψαριών (wild fishes), και πραγματοποιείται τόσο
στην ενδοχώρα ενός κράτους-μέλους (σε γλυκά ύδατα
και υφάλμυρα ύδατα), όσο και σε θαλάσσιες περιοχές
(θαλάσσια ύδατα). Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί βασική συνιστώσα τόσο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
(CFP) όσο και της ατζέντας της Γαλάζιας Ανάπτυξης
(Blue Growth) για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης
στον τομέα της αλιείας.
Τα αλιευτικά προϊόντα που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια με όλες τις μεθόδους καλλιέργειας (σε τεχνητές
λίμνες και υδάτινες διατάξεις, σε δεξαμενές, σε περίκλειστες υδατοσυλλογές και μάντρες, σε κλωβούς, σε ανακυκλούμενα συστήματα, στον πυθμένα ή και άνω του πυθμένα της θάλασσας, κ.α.) εκτός των εκκολαπτηρίων
(hatcheries) και των μονάδων πάχυνσης των ιχθύων
(nurseries) αποτιμώνται από 2 οικονομικούς δείκτες:

 την ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που παράγο-

νται από υδατοκαλλιέργεια μετρούμενη σε τόνους (ζώντος βάρους προϊόντος), και
 την αξία της ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων
που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια μετρούμενη σε
ευρώ (€).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2008-2019) δεν διατίθενται
στοιχεία χρονοσειράς για το Λουξεμβούργο.
7.5.3.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται
από υδατοκαλλιέργεια (production from aquaculture)
(σε τόνους) στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία
αναλογία της επί της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 7.324: Συνολική ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια (σε τόνους) στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη (*) της ΕΕ28 και ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat - Production from aquaculture excluding hatcheries and nurseries (from 2008 onwards) [fish_aq2a]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η συνολική ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ28 είναι 1.258.935 τόνοι, που αθροιστικά αντιστοιχεί
στο 100,0% της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών
προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια
στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική ποσότητα των αλιευτικών
προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια
6
στην Ελλάδα (91.223 τόνοι) αντιστοιχεί στο 7,3% της
συνολικής των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται
6

Η τιμή της χώρας έχει επανεκτιμηθεί με βάση την αξία των αλιευτικών προϊόντων από υδατοκαλλιέργεια και τις αποκλίσεις των
συνθετικών μεταβλητών που βασίζονται σε αυτή

από υδατοκαλλιέργεια της ΕΕ-28, κατέχοντας την 5η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 14,8% είναι: η Ισπανία (24,3%), η
Γαλλία (18,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (14,3%), η Ιταλία
(10,1%), και η Ελλάδα (7,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,1%, και συγκεκριμένα: η
Εσθονία (0,02%), η Λετονία (0,1%), η Σλοβενία (0,1%),
η Σλοβακία (0,2%), και η Λιθουανία (0,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (114,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, η συνολική
ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται
από υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση
κατά 8,8% (ή κατά 101.809 τόνους) από 1.157.126 τόνους το 2013, σε 1.258.935 τόνους το 2019. Την ίδια περίοδο, η συνολική ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων
που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια από σκάφη
του αλιευτικού στόλου στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -33,1% (ή κατά 45.223 τόνους) από
136.446 τόνους το 2013, σε 91.223 τόνους το 2019. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η χρονοσειρά στου συγκεκριμένου
δείκτη καταγράφει σημαντικές αυξομειώσεις κατά την
περίοδο αναφοράς, καταγράφοντας τη μέγιστη τιμή του
δείκτη το 2013 (136.446 τόνοι) και αντίστοιχα την ελάχιστη τιμή του δείκτη το 2018 (6.395 τόνοι).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 8 από τα 25 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 45.223 τόνους ή κατά -33,1%), και
κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 23.947 τόνους ή κατά -11,8%),
η Ιταλία (κατά 14.403 τόνους ή κατά -10,2%), και ελαφρότερα η Σουηδία (κατά 2.695 τόνους ή κατά -20,2%), η
Ολλανδία (κατά 855 τόνους ή κατά -1,8%), η Λιθουανία
(κατά 66 τόνους ή κατά -1,7%), η Εσθονία (κατά 57 τόνους ή κατά -21,9%), και οριακά η Λετονία (κατά 17 τόνους ή κατά -2,7%).
Την ίδια περίοδο, σε 17 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία κατα-

γράφεται αύξηση της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 79.334 τόνους ή
κατά 35,1%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 31.516 τόνους ή
κατά 16,1%), η Γερμανία (κατά 13.565 τόνους ή κατά
361,8%), η Δανία (κατά 8.794 τόνους ή κατά 28,0%),
η Πολωνία (κατά 8.473 τόνους ή κατά 27,1%), η Κροατία (κατά 6.724 τόνους ή κατά 49,0%), η Βουλγαρία
(κατά 5.667 τόνους ή κατά 90,1%), η Μάλτα (κατά
4.746 τόνους ή κατά 52,3%), η Ιρλανδία (κατά 3.221
τόνους ή κατά 10,1%), η Πορτογαλία (κατά 3.095 τόνους ή κατά 30,7%), η Ουγγαρία (κατά 2.932 τόνους
ή κατά 20,4%), η Κύπρος (κατά 2.740 τόνους ή κατά
51,3%), η Ρουμανία (κατά 1.671 τόνους ή κατά
16,5%), η Τσεχία (κατά 1.629 τόνους ή κατά 8,4%), η
Σλοβακία (κατά 1.604 τόνους ή κατά 147,9%), η Φινλανδία (κατά 714 τόνους ή κατά 5,3%),και η Σλοβενία (κατά 507 τόνους ή κατά 155,2%).
7.5.3.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική αξία
(σε εκ.€) των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται
από υδατοκαλλιέργεια στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και
η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής αξίας των
αλιευτικών προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 7.325: Συνολική αξία (σε εκ.€) των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί της συνολικής αξίας των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Production from aquaculture excluding hatcheries and nurseries (from 2008 onwards) [fish_aq2a]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η συνολική αξία των αλιευτικών προϊόντων
που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ-28
είναι 4.488,1 εκ.€, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο
100,0% της συνολικής αξίας των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια στα 25
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική αξία των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια στην
Ελλάδα (508,1 εκ.€) αντιστοιχεί στο 11,3% της συνολικής αξίας των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται
από υδατοκαλλιέργεια της ΕΕ-28, κατέχοντας την 4η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 15,0% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(23,8%), η Γαλλία (16,9%), η Ισπανία (14,1%), η Ελλάδα
(11,3%), και η Ιταλία (8,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 0,1%, και συγκεκριμένα: η Εσθονία (0,01%), η Σλοβενία (0,02%), η Λετονία (0,04%), η
Σλοβακία (0,2%), και η Λιθουανία (0,3%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (149,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, η συνολική
αξία των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται από
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(κατά 41,7 εκ.€ ή κατά 52,8%), η Ελλάδα (κατά 40,6 εκ.€
ή κατά 8,7%), η Πολωνία (κατά 29,1 εκ.€ ή κατά 38,8%),
η Φινλανδία (κατά 21,0 εκ.€ ή κατά 50,8%), η Κύπρος
(κατά 14,5 εκ.€ ή κατά 49,6%), η Βουλγαρία (κατά 14,2
εκ.€ ή κατά 91,5%), η Ρουμανία (κατά 12,9 εκ.€ ή κατά
62,5%), η Ουγγαρία (κατά 10,4 εκ.€ ή κατά 54,0%), και
ελαφρότερα η Γερμανία (κατά 9,3 εκ.€ ή κατά 54,0%), η
Ιταλία (κατά 6,1εκ.€ ή κατά 1,6%), η Τσεχία (κατά 6,0
εκ.€ ή κατά 17,0%), η Σλοβακία (κατά 3,9 εκ.€ ή κατά
123,2%), η Λιθουανία (κατά 3,6 εκ.€ ή κατά 43,1%), και
οριακά η Σλοβενία (κατά 0,8 εκ.€ ή κατά 489,3%), και η
Λετονία (κατά 0,1 εκ.€ ή κατά 12,4%).
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υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 20,1% (ή κατά 751,6 εκ.€) από 3.736,5 εκ.€
το 2013, σε 4.488,1 εκ.€ το 2019. Την ίδια περίοδο, η
συνολική αξία των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 8,7% (ή κατά 40,6 εκ.€) από 467,5 εκ.€
το 2013, σε 508,1 εκ.€ το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 4 από τα 25 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση της συνολικής αξίας των αλιευτικών
προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια, με
την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στην Ολλανδία (κατά 31,7 εκ.€ ή κατά -28,8%), και κατά
φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Δανία
(κατά 27,0 εκ.€ ή κατά -28,8%), η Σουηδία (κατά 21,2
εκ.€ ή κατά -48,6%), και οριακά η Εσθονία (κατά 0,2 εκ.€
ή κατά -24,8%).
Την ίδια περίοδο, σε 21 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση της συνολικής αξίας των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην
Ισπανία (κατά 202,8 εκ.€ ή κατά 47,2%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 170,7 εκ.€ ή κατά 19,0%), η Ιρλανδία
(κατά 69,1 εκ.€ ή κατά 72,1%), η Γαλλία (κατά 65,5 εκ.€
ή κατά 9,5%), η Μάλτα (κατά 56,0 εκ.€ ή κατά 52,9%),
η Πορτογαλία (κατά 53,2 εκ.€ ή κατά 97,0%), η Κροατία

7.5.3.3 ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΤΟΝΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
Ο συνθετικός δείκτης απόδοση ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια
(aquaculture products), εκφράζει την αναλογία της αξίας (σε €) προς την ποσότητα (σε τόνους βάρους προϊόντος) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης μέση
απόδοση ανά τόνο (σε €/τόνο) των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια στα 25
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία της
ως τον αντίστοιχο δείκτη μέση απόδοση ανά τόνο
στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 7.326: Συνθετικός δείκτης μέση απόδοση ανά τόνο (σε €/τόνο) των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια στα 25 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία της ως τον αντίστοιχο δείκτη μέση απόδοση ανά τόνο στην ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Production from aquaculture excluding hatcheries and nurseries (from 2008 onwards) [fish_aq2a]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνθετικός δείκτης μέση απόδοση ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται από
υδατοκαλλιέργεια στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 (1.258.935 τόνοι) για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 3.559,2 €/τόνο.
Την ίδια χρονιά, ο συνθετικός δείκτης μέση απόδοση
ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται
από υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα (91.223,0 τόνοι),
είναι 5.569,4 €/τόνο, υπερέχουσα σημαντικά κατά
2.010,2 €/τόνο της αντίστοιχης τιμής του συνθετικού
δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο συνθετικό
δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 7.468,8 €/τόνο, είναι: η Μάλτα (11.712,9 €/τόνο), η Πορτογαλία

(4.538,9 €/τόνο), το Ηνωμένο Βασίλειο (5.951,1
€/τόνο), η Κροατία (5.903,3 €/τόνο), και η Ελλάδα
(5.569,4 €/τόνο). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο συνθετικό δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1.609,4 €/τόνο, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (1.176,8 €/τόνο), η Γερμανία
(1.534,0 €/τόνο), η Δανία (1.657,6 €/τόνο), η Ολλανδία (1.713,9 €/τόνο), και η Τσεχία (1.964,7 €/τόνο). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (4,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, ο συνθετικός δείκτης μέση απόδοση ανά τόνο των αλιευτικών
προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 10,2% (ή κατά
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330,1 €/τόνο) από 3.229,1 €/τόνο το 2013, σε 3.559,2
€/τόνο το 2019. Την ίδια περίοδο, ο συνθετικός δείκτης μέση απόδοση ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια στην
Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
62,5% (ή κατά 2.143,1 €/τόνο) από 3.426,3 €/τόνο το
2013, σε 5.569,4 €/τόνο το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 9 από τα 25 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση της μέσης απόδοσης ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 3.062,9 €/τόνο ή κατά 66,6%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Δανία (κατά 1.232,7 €/τόνο ή κατά -44,4%), η
Σουηδία (κατά 1.161,4 €/τόνο ή κατά -35,6%), η Ολλανδία (κατά 649,6 €/τόνο ή κατά -27,5%), η Εσθονία
(κατά 300,3 €/τόνο ή κατά -9,8%), η Σλοβακία (κατά 276,5
€/τόνο ή κατά -9,5%), η Γαλλία (κατά 201,3 €/τόνο ή
κατά -5,7%), και ελαφρότερα η Κύπρος (κατά 54,4
€/τόνο ή κατά -1,0%). Την ίδια περίοδο, σε 16 από τα
25 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχε7.5.4

τικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση της μέσης απόδοσης ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται από υδατοκαλλιέργεια, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πορτογαλία
(κατά 2.760,9 €/τόνο ή κατά 50,7%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά
2.143,1 €/τόνο ή κατά 62,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 1.540,5 €/τόνο ή κατά 34,9%), η Ιρλανδία (κατά
1.491,2 €/τόνο ή κατά 49,4%), η Φινλανδία (κατά
1.324,1 €/τόνο ή κατά 43,2%), η Λιθουανία (κατά
997,4 €/τόνο ή κατά 45,9%), η Ρουμανία (κατά 804,9
€/τόνο ή κατά 39,6%), η Σλοβενία (κατά 676,8 €/τόνο
ή κατά 135,4%), η Λετονία (κατά 436,3 €/τόνο ή κατά
17,4%), η Ιταλία (κατά 366,0 €/τόνο ή κατά 13,1%), η
Ουγγαρία (κατά 300,1 €/τόνο ή κατά 16,9%), η Πολωνία
(κατά 220,8 €/τόνο ή κατά 9,2%), η Ισπανία (κατά
170,8 €/τόνο ή κατά 9,0%), η Κροατία (κατά 149,1
€/τόνο ή κατά 2,6%), η Τσεχία (κατά 143,0 €/τόνο ή κατά 7,8%), και οριακά η Μάλτα (κατά 50,3 €/τόνο ή κατά
0,4%), και η Βουλγαρία (κατά 15,5 €/τόνο ή κατά
0,6%).

Συνολικά παραγόμενα αλιευτικά προϊόντα στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ-28
7.5.4.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑ &ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στη συγκεκριμένη ενότητα αποδίδονται αθροιστικά τα
συνολικά παραγόμενα αλιευτικά προϊόντα στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, τα οποία αποτιμώνται από 2 οικονομικούς δείκτες:
 τη συνολική ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που
παράγονται στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
μετρούμενη σε τόνους (βάρους προϊόντος), και
 τη συνολική αξία της ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια μετρούμενη σε ευρώ (€).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται
στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (σε τόνους)
στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών
προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 7.327: Συνολική ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (σε τόνους) στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat - Landings of fishery products - main data [fish_ld_main] & Production from aquaculture excluding hatcheries and nurseries (from 2008 onwards) [fish_aq2a]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η συνολική ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ-28 είναι 4.734.423 τόνοι, που
αθροιστικά αντιστοιχεί στο 100,0% της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται
στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στα 26 από
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
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Την ίδια χρονιά, η συνολική ποσότητα των αλιευτικών
προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα (173.456 τόνοι) αντιστοιχεί στο 3,7% της συνολικής των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια της ΕΕ-28, κατέχοντας την 8η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 12,7% είναι: η Ισπανία (23,0%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (12,2%), η Γαλλία (11,2%), η Ολλανδία(10,6%), και η Ιταλία (6,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,1%, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (0,02%), η Σλοβακία (0,1%), η Λιθουανία (0,1%), η Κύπρος (0,2%), και η Μάλτα (0,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (94,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, η συνολική
ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται
στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ-28
καταγράφει μείωση κατά -10,4% (ή κατά 547.584 τόνους) από 5.282.007 τόνους το 2013, σε 4.734.423 τόνους το 2019. Την ίδια περίοδο, η συνολική ποσότητα
των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -13,3% (ή κατά 26.628
τόνους) από 200.084 τόνους το 2013, σε 173.456 τόνους
το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 13 από τα 26 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία
και υδατοκαλλιέργεια, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Δανία (κατά 571.371 τόνους ή κατά -65,5%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 69.330 τόνους ή
κατά -49,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 59.928 τόνους ή κατά -9,4%), η Γαλλία (κατά 38.628 τόνους ή κατά -6,7%), η Ελλάδα (κατά 26.628 τόνους ή κατά -13,3%), η
Φινλανδία (κατά 16.817 τόνους ή κατά -13,6%), η Ιταλία (κατά 7.013 τόνους ή κατά -2,2%), η Πορτογαλία
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(κατά 4.923 τόνους ή κατά -3,0%), η Κροατία (κατά
4.780 τόνους ή κατά -5,4%), η Ισπανία (κατά 4.163 τόνους ή κατά -0,4%), το Βέλγιο (κατά 2.561 τόνους ή κατά
-15,6%), η Γερμανία (κατά 2.109 τόνους ή κατά -2,1%),
και η Λιθουανία (κατά 1.593 τόνους ή κατά -25,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 13 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση της συνολικής ποσότητας των αλιευτικών
προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Ολλανδία (κατά 149.435 τόνους ή κατά 1,8%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 39.336 τόνους ή
κατά 15,1%), η Πολωνία (κατά 18.881 τόνους ή κατά
14,1%), η Εσθονία (κατά 18.818 τόνους ή κατά 30,2%),
η Λετονία (κατά 7.707 τόνους ή κατά 11,7%), η Ρουμανία (κατά 7.203 τόνους ή κατά 61,2%), η Βουλγαρία
(κατά 6.402 τόνους ή κατά 40,5%), η Μάλτα (κατά
4.746 τόνους ή κατά 52,3%), η Ουγγαρία (κατά 2.932
τόνους ή κατά 20,4%), η Κύπρος (κατά 2.838 τόνους ή
κατά 43,6%), η Τσεχία (κατά 1.629 τόνους ή κατά 8,4%),
η Σλοβακία (κατά 1.604 τόνους ή κατά 147,9%), και ελαφρότερα η Σλοβενία (κατά 390 τόνους ή κατά
69,1%).
7.5.4.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική αξία
των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (σε εκ.€) στα 26 από
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία της επί της
συνολικής αξίας των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην
ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 7.328: Συνολική αξία των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (σε εκ.€) στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί της συνολικής αξίας των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ-28
το 2019

Πηγή: Eurostat - Landings of fishery products - main data [fish_ld_main] & Production from aquaculture excluding hatcheries and nurseries (from 2008 onwards) [fish_aq2a]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η συνολική αξία των αλιευτικών προϊόντων
που παράγονται στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ-28 είναι 11.017,2 εκ.€, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 100,0% της συνολικής αξίας των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, η συνολική
αξία των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον

τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα
(795,6 εκ.€) αντιστοιχεί στο 7,2% της συνολικής αξίας
των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον τομέα
αλιεία και υδατοκαλλιέργεια της ΕΕ-28, κατέχοντας την
5η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 14,9% είναι: η Ισπανία (22,6%), το
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Ηνωμένο Βασίλειο (18,3%), η Γαλλία (14,4%), η Ιταλία
(11,8%), και η Ελλάδα (7,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 0,1%, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (0,02%), η Σλοβακία (0,1%), η Λιθουανία (0,1%), η
Εσθονία (0,2%), και η Λετονία (0,2%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(149,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, η συνολική
αξία των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον
τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 5,9% (ή κατά 618,5 εκ.€) από
10.398,7 εκ.€ το 2013, σε 11.017,2 εκ.€ το 2019. Την ίδια περίοδο, η συνολική αξία των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
12,1% (ή κατά 85,9 εκ.€) από 709,7 εκ.€ το 2013, σε
795,6 εκ.€ το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 6 από τα 26 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
καταγράφεται μείωση της συνολικής αξίας των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία
και υδατοκαλλιέργεια, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στη Δανία (κατά 133,4
εκ.€ ή κατά -24,5%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 79,6 εκ.€ ή κατά -3,1%), η Σουηδία (κατά 67,3 εκ.€ ή κατά -47,4%), η
Ιρλανδία (κατά 46,4 εκ.€ ή κατά -11,7%), και ελαφρότερα η Γερμανία (κατά 12,7 εκ.€ ή κατά -8,6%), και η Λετονία (κατά 4,0 εκ.€ ή κατά -17,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 20 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση της συνολικής αξίας των αλιευτικών
προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία και

υδατοκαλλιέργεια, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
392,9 εκ.€ ή κατά 24,2%), και κατά φθίνουσα σειρά
της μεταβολής ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά
127,3 εκ.€ ή κατά 40,2%), η Ελλάδα (κατά 85,9 εκ.€ ή
κατά 12,1%), η Ιταλία (κατά 69,6 εκ.€ ή κατά 5,7%), η
Γαλλία (κατά 64,9 εκ.€ ή κατά 4,3%), η Μάλτα (κατά
56,0 εκ.€ ή κατά 52,9%), και η Ολλανδία (κατά 33,8
εκ.€ ή κατά 6,9%), η Κροατία (κατά 33,6 εκ.€ ή κατά
23,2%), η Ρουμανία (κατά 16,1 εκ.€ ή κατά 73,7%), η
Βουλγαρία (κατά 15,9 εκ.€ ή κατά 78,4%), η Πολωνία
(κατά 14,6 εκ.€ ή κατά 11,4%), η Κύπρος (κατά 12,9
εκ.€ ή κατά 35,4%), η Φινλανδία (κατά 12,4 εκ.€ ή κατά 16,2%), η Ουγγαρία (κατά 10,4 εκ.€ ή κατά 40,7%),
και ελαφρότερα η Τσεχία (κατά 6,0 εκ.€ ή κατά
16,9%), η Σλοβακία (κατά 3,9 εκ.€ ή κατά 124,4%), το
Βέλγιο (κατά 2,6 εκ.€ ή κατά 4,5%), η Λιθουανία (κατά
2,3 εκ.€ ή κατά 22,2%), και οριακά η Σλοβενία (κατά
0,5 εκ.€ ή κατά 33,4%), και η Εσθονία (κατά 0,2 εκ.€ ή
κατά 1,1%).
7.5.4.3 ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΤΟΝΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
Ο συνθετικός δείκτης απόδοση ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, εκφράζει την αναλογία της αξίας (σε €)
προς την ποσότητα (σε τόνους βάρους προϊόντος) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης μέση
απόδοση ανά τόνο (σε €/τόνο) των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία της ως τον αντίστοιχο δείκτη μέση
απόδοση ανά τόνο στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 7.329: Συνθετικός δείκτης μέση απόδοση ανά τόνο (σε €/τόνο) των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία της ως τον αντίστοιχο δείκτη μέση απόδοση ανά τόνο στην ΕΕ-28 το 2019
503,7

220,4

263,2

835,3

931,8

1.048,8

1.057,7

1.137,8

1.346,8

1.367,0

1.626,0

1.947,4

1.964,7

1.997,8

2.078,3

2.134,4

2.283,5

100,0 98,2 91,8 89,4 85,9 84,5 83,7 69,9 58,8 57,9
48,9 45,5 45,1 40,1 35,9 11,3 9,5
2.325,5

2.640,7

2.665,2

2.786,7

2.987,5

149,8 128,5 119,8 114,6 113,6

3.484,3

4.228,3

4.367,3

4.586,9

5.296,7

11.712,9

227,8 197,2 187,8 181,8

Πηγή: Eurostat - Production from aquaculture excluding hatcheries and nurseries (from 2008 onwards) [fish_aq2a]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνθετικός δείκτης μέση απόδοση ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον
τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στα 26 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (4.734.423 τόνοι) για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 2.325,5 €/τόνο.
Την ίδια χρονιά, ο συνθετικός δείκτης μέση απόδοση
ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται
στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην Ελλά-

328

δα (173.456 τόνοι), είναι 4.586,9 €/τόνο, υπερέχουσα
σημαντικά κατά 2.261,3 €/τόνο της αντίστοιχης τιμής
του συνθετικού δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο συνθετικό
δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 6.038,4 €/τόνο, είναι:
η Μάλτα (11.712,9 €/τόνο), η Κύπρος (5.296,7 €/τόνο),

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

η Ελλάδα (4.586,9 €/τόνο), το Βέλγιο (4.367,3 €/τόνο),
και η Ιταλία (4.228,3 €/τόνο). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο συνθετικό
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 659,9 €/τόνο, και
συγκεκριμένα: η Εσθονία (220,4 €/τόνο), η Λετονία
(263,2 €/τόνο), η Φινλανδία (835,3 €/τόνο), η Πολωνία
(931,8 €/τόνο), και η Ολλανδία (1.048,8 €/τόνο). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013-2019, ο συνθετικός δείκτης μέση απόδοση ανά τόνο των αλιευτικών
προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 18,1% (ή κατά 356,8 €/τόνο) από 1.968,7 €/τόνο το
2013, σε 2.325,5 €/τόνο το 2019. Την ίδια περίοδο, ο
συνθετικός δείκτης μέση απόδοση ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα καταγράφει
ισχυρή αύξηση κατά 29,3% (ή κατά 1.039,7 €/τόνο)
από 3.547,1 €/τόνο το 2013, σε 4.586,9 €/τόνο το
2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 10 από τα 26 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση της μέσης απόδοσης ανά τόνο των
αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Σλοβενία (κατά 520,5
€/τόνο ή κατά -21,1%), και κατά φθίνουσα σειρά της με-

Κεφάλαιο 7ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

7.5.5

ταβολής ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 377,6 €/τόνο ή
κατά -24,9%), η Ολλανδία (κατά 351,3 €/τόνο ή κατά 25,1%), η Κύπρος (κατά 320,5 €/τόνο ή κατά -5,7%), η
Σλοβακία (κατά 276,5 €/τόνο ή κατά -9,5%), η Γερμανία
(κατά 96,1 €/τόνο ή κατά -6,7%), η Λετονία (κατά 90,8
€/τόνο ή κατά -25,6%), η Ισπανία (κατά 64,0 €/τόνο ή
κατά -2,7%), η Εσθονία (κατά 63,2 €/τόνο ή κατά -22,3%),
και η Πολωνία (κατά 22,7 €/τόνο ή κατά -2,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 16 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση της μέσης απόδοσης ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στον τομέα αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 1.039,7
€/τόνο ή κατά 29,3%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 1.028,9
€/τόνο ή κατά 62,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
942,5 €/τόνο ή κατά 37,1%), η Πορτογαλία (κατά 859,2
€/τόνο ή κατά 44,6%), το Βέλγιο (κατά 841,2 €/τόνο ή
κατά 23,9%), η Δανία (κατά 742,4 €/τόνο ή κατά
118,8%), η Κροατία (κατά 495,2 €/τόνο ή κατά 30,2%), η
Βουλγαρία (κατά 345,7 €/τόνο ή κατά 27,0%), η Ιταλία
(κατά 316,2 €/τόνο ή κατά 8,1%), η Γαλλία (κατά 314,5
€/τόνο ή κατά 11,8%), η Ουγγαρία (κατά 300,1 €/τόνο ή
κατά 16,9%), η Φινλανδία (κατά 214,3 €/τόνο ή κατά
34,5%), η Ρουμανία (κατά 143,2 €/τόνο ή κατά 7,7%), η
Τσεχία (κατά 143,0 €/τόνο ή κατά 7,9%), και ελαφρότερα η Μάλτα (κατά 50,3 €/τόνο ή κατά 0,4%), και η Σουηδία (κατά 43,5 €/τόνο ή κατά 4,3%).

Ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στον τομέα της αλιεία & υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ-28
μένων έχει αναχθεί σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης. Τέλος, σημειώνεται ότι για το Λουξεμβούργο δεν
διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Στη βάση δεδομένων της Eurostat για το τομέα αλιεία &
υδατοκαλλιέργεια δεν δημοσιεύονται στατιστικά δεδομένα για το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στον
συγκεκριμένο τομέα. Στην παρούσα μελέτη τα σχετικά
στοιχεία βασίστηκαν σε μελέτη που πραγματοποίησε η
Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή για την
Αλιεία (Scientific, Technical and Economic Committee for
Fisheries - STECF), που δημοσιεύτηκε το 2019, και στην
οποία τα στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στην αλιεία αφορούν στο 2017, ενώ τα στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στην
υδατοκαλλιέργεια αφορούν στο 2016. Διευκρινίζεται ότι
και στους δύο πληθυσμούς το πλήθος των απασχολου-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται
στον τομέα αλιεία & υδατοκαλλιέργεια σε ισοδύναμο
πλήρους-απασχόλησης (in full-time equivalents) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία του
ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα αλιεία & υδατοκαλλιέργεια σε ισοδύναμο πλήρους- απασχόλησης
στην ΕΕ-28 το 2017 (για την υδατοκαλλιέργεια το 2016).

Γράφημα 7.330: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα αλιεία & υδατοκαλλιέργεια (με αναγωγή σε ισοδύναμο πλήρουςαπασχόλησης) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα αλιεία & υδατοκαλλιέργεια (με αναγωγή σε ισοδύναμο πλήρους-απασχόλησης) στην ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: Eurostat – Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), The 2019 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF-19-06), Publications Office of the European Union [chap_3_empl_stat]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2017, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα αλιεία & υδατοκαλλιέργεια σε ισοδύναμο πλήρους-απασχόλησης στην ΕΕ28 είναι 151.490 απασχολούμενοι, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 100,0% του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα
αλιεία & υδατοκαλλιέργεια σε ισοδύναμο πλήρουςαπασχόλησης στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που απασχολείται στον τομέα αλιεία & υδατοκαλλιέργεια σε ισοδύναμο πλήρους- απασχόλησης
στην Ελλάδα (24.024 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
15,9% του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα αλιεία & υδατοκαλλιέργεια σε ισοδύναμο πλήρους- απασχόλησης στην
ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2017, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 14,4% είναι: η Ισπανία (23,6%), η

Ελλάδα (15,9%), η Ιταλία (15,6%), η Γαλλία (10,2%), και
το Ηνωμένο Βασίλειο (6,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα: η
Σλοβενία (0,1%), η Αυστρία (0,1%), το Βέλγιο (0,1%), η
Σλοβακία (0,3%), και η Εσθονία (0,3%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(80,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
7.5.5.1 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΣΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται
στην αλιεία σε ισοδύναμο πλήρους-απασχόλησης στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία του
ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα αλιεία & υδατοκαλλιέργεια σε ισοδύναμο πλήρους- απασχόλησης
της ΕΕ-28 το 2017.

Γράφημα 7.331: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στην αλιεία (με αναγωγή σε ισοδύναμο πλήρους-απασχόλησης) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα αλιεία & υδατοκαλλιέργεια (με
αναγωγή σε ισοδύναμο πλήρους-απασχόλησης) στην ΕΕ-28 το 2017
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Πηγή: Eurostat – Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), The 2019 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF-19-06), Publications Office of the European Union [chap_3_empl_stat]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2017, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στην αλιεία σε ισοδύναμο πλήρους-απασχόλησης στην ΕΕ-28 είναι 107.805 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 71,2% του συνολικού
πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα αλιεία & υδατοκαλλιέργεια σε ισοδύναμο πλήρους- απασχόλησης (151.490 απασχολούμενοι) στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που απασχολείται στην αλιεία σε ισοδύναμο πλήρους-απασχόλησης στην Ελλάδα (20.542 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 85,5% του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται
στον τομέα αλιεία & υδατοκαλλιέργεια σε ισοδύναμο
πλήρους- απασχόλησης (24.024 απασχολούμενοι) στη
χώρα, τιμή υπερέχουσα κατά 14,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την
6η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2017, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 91,5% είναι: το Βέλγιο (98,6%), η
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Εσθονία (93,1%), η Πορτογαλία (90,4%), η Ολλανδία
(89,3%), και η Ιταλία (86,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 33,0%, και συγκεκριμένα: η
Ρουμανία (2,0%), η Πολωνία (32,1%), η Γαλλία (42,8%),
η Βουλγαρία (43,7%), και η Φινλανδία (59,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
7.5.5.2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται
στην υδατοκαλλιέργεια σε ισοδύναμο πλήρους- απασχόλησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία
αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα
υδατοκαλλιέργεια & υδατοκαλλιέργεια σε ισοδύναμο
πλήρους- απασχόλησης της ΕΕ-28 το 2017.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 7.332: Συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια (με αναγωγή σε ισοδύναμο πλήρους-απασχόλησης) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016 και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα υδατοκαλλιέργεια & υδατοκαλλιέργεια (με αναγωγή σε ισοδύναμο πλήρους-απασχόλησης) στην ΕΕ-28 το 2017

Πηγή: Eurostat – Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), The 2019 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF-19-06), Publications Office of the European Union [chap_3_empl_stat]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια σε ισοδύναμο πλήρους-απασχόλησης στην ΕΕ-28 είναι 43.683
απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 28,8% του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα υδατοκαλλιέργεια & υδατοκαλλιέργεια σε ισοδύναμο πλήρους-απασχόλησης (151.490
απασχολούμενοι) στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος του ανθρώπινου
δυναμικού που απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια
σε ισοδύναμο πλήρους-απασχόλησης στην Ελλάδα
(3.482 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 14,5% του συνολικού πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα υδατοκαλλιέργεια & υδατοκαλλιέργεια σε ισοδύναμο πλήρους- απασχόλησης
7.5.6

(24.024 απασχολούμενοι) στη χώρα, τιμή υπολειπόμενη
κατά 14,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 99,6% είναι: η Τσεχία (100,0%), η
Ουγγαρία (100,0%), η Αυστρία (100,0%), η Σλοβακία
(100,0%), και η Ρουμανία (98,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 8,5%, και συγκεκριμένα:
το Βέλγιο (1,4%), η Εσθονία (6,9%), η Πορτογαλία
(9,6%), η Ολλανδία (10,7%), και η Ιταλία (14,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (11,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Αλιεία και απασχόληση στην Ελλάδα: το προφίλ των αλιέων της χώρας

Όπως αναφέραμε και στην έναρξη της ενότητας για τον
τομέα της αλιείας & υδατοκαλλιέργειας, στη βάση της
Eurostat για τον συγκεκριμένο τομέα δεν περιλαμβάνονται κατανομές ως προς τα κοινωνικά χαρακτηριστικά
των απασχολούμενων στον τομέα (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, εθνικότητα κ.α.) που θα μας επέτρεπαν να
τα συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των
απασχολουμένων στον τομέα στα υπόλοιπα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28.
Ωστόσο, στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δημοσίευση άρθρου (τεύχος 29, Ιανουάριος – Φεβρουάριος - Μάρτιος
2020) των ερευνητών Σταμάτη Μάντζιαρη MBA, Δρ. Άγγελου Λιοντάκη και Δρ Ειρήνης Τζουραμάνη του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας (ΙΝΑΓΡΟΚ) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛ.Γ.Ο.) "ΔΗΜΗΤΡΑ", που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το συγκεκριμένο κενό καλύπτεται για τη χώρα μας.
«Τα στοιχεία παρουσιάζονται στο άρθρο έχουν συλλεχθεί
στο πλαίσιο του προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2017-2019 που υλοποιείται από τον ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
[..] στο οποίο εκτός από τη συλλογή των βιολογικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών δεδομένων πραγματο-

ποιείται πιλοτικά και η συλλογή κοινωνικών δεδομένων
για τον τομέα της θαλάσσιας αλιείας. Ο κύριος στόχος της
πιλοτικής αυτής δράσης είναι να σκιαγραφηθεί η κοινωνική διάσταση του κλάδου της αλιείας και να εκτιμηθεί η
συμβολή του στην απασχόληση σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο».
Διευκρινίζεται ότι στη συγκεκριμένη μελέτη το μέτρο για
την αναγωγή σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης αποτελούν οι 1.750 εργατοώρες/έτος, ενώ το έτος αναφοράς
των δεδομένων είναι το 2016. Τη συγκεκριμένη χρονιά,
το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στον κλάδο
της αλιείας (με αναγωγή σε ισοδύναμο πλήρους ωραρίου) είναι 23.041 απασχολούμενοι η πλειονότητα των οποίων (17.799 απασχολούμενοι, ή το 77,2%) απασχολείται στην αλιεία μικρής κλίμακας (σκάφη με συνολικό μήκος μικρότερο των 12 μέτρων).
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται τα βασικά κοινωνικά χαρακτηριστικά των απασχολούμενων στον κλάδο
της αλιείας.
Μεταβλητή

Ανάλυση σε πληθυσμιακές ομάδες

%

Φύλο

Άνδρες (στο σύνολο)

91,7

Γυναίκες (στο σύνολο)

8,2
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

%

Μεταβλητή

Ανάλυση σε πληθυσμιακές ομάδες

Ηλικιακή ομάδα

από 15 έως& 24 ετών (στο σύνολο)

3,3

από 25 έως& 39 ετών (στο σύνολο)

24,0

από 40 έως& 64 ετών (στο σύνολο)

60,5

από 65 ετών & άνω (στο σύνολο)

11,5

αγνώστου ηλικίας
Μορφωτικό επίπεδο

Εθνικότητα

Απασχόληση

0,7

Δημοτικό – Γυμνάσιο (στο σύνολο)

51,9

Λύκειο - ΙΕΚ (στο σύνολο)

36,2

Τριτοβάθμια εκπαίδευση (στο σύνολο)

7,0

αγνώστου μορφωτικού επιπέδου

4,9

Γηγενείς – Αλιεία μικρής κλίμακας

97,2

Γηγενείς – Αλιεία μεγάλης κλίμακας

39,0

Ιδιοκτήτες (στο σύνολο)

70,3

Υπάλληλοι (στο σύνολο)

29,7

«Από τα παραπάνω δεδομένα και αναλύσεις προκύπτει
ότι η αλιεία αποτελεί σημαντική πηγή απασχόλησης και
κύριου ή συμπληρωματικού εισοδήματος για πολλές παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της χώρας μας.
Οι απασχολούμενοι στον κλάδο είναι κατά κύριο λόγο
άνδρες, χωρίς βέβαια το γυναικείο ανθρώπινο δυναμικό
να θεωρείται αμελητέο, ειδικά για την αλιεία μικρής κλίμακας.
Η πλειοψηφία των απασχολούμενων στην αλιεία ανήκει
στις υψηλές ηλικιακές κλάσεις (40-64 & 65+), ειδικά σε

ότι αφορά τη θέση του καπετάνιου, στοιχείο το οποίο πιθανόν ερμηνεύεται από την απαιτούμενη πολυετή εμπειρία που απαιτείται για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης. Επιπλέον, το επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολούμενων στην αλιεία είναι σχετικά χαμηλό, αν και
παρατηρείται υψηλότερη συγκέντρωση στη μεσαία και
υψηλή βαθμίδα εκπαίδευσης για τον καπετάνιο συγκριτικά με το υπόλοιπο πλήρωμα.
Σε ότι αφορά την εθνικότητα, οι απασχολούμενοι στο σύνολο του αλιευτικού στόλου είναι Έλληνες σε ποσοστό
84,4% και ακολουθούν οι εθνικότητες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ με ποσοστό 14% (κυρίως Αιγύπτιοι).
Τέλος, όπως προκύπτει από το ποσοστό μη αμειβόμενης
(τεκμαρτής) εργασίας στην αλιεία αλλά και από τον βαθμό ιδιοκτησίας, η αλιεία μικρής κλίμακας στηρίζεται κυρίως στην εργασία του ιδιοκτήτη και των μελών της οικογένειάς του, ενώ αντίθετα στην αλιεία μεγάλης κλίμακας
κυριαρχεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο άσκησης της αλιευτικής δραστηριότητας που βασίζεται στη μίσθωση ξένης εργασίας.
Συμπερασματικά, ο κλάδος της αλιείας προσφέρει απασχόληση σε ένα σημαντικό κομμάτι του εργατικού δυναμικού της χώρας μας. Παρά το γεγονός ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των εργαζομένων είναι άντρες, η σημασία
της γυναίκας στην παράκτια αλιεία δε θα πρέπει να υποεκτιμάται, αφού συνδέεται άρρηκτα με την αλιευτική
παράδοση. Οι κλάδοι της μικρής και της μεγάλης κλίμακας αλιείας φαίνεται ότι διαφέρουν σημαντικά ως προς
τα χαρακτηριστικά των απασχολούμενων σε αυτούς, δημιουργώντας όμως ένα χρήσιμο αναπτυξιακό δίπολο για
τον κλάδο στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της
χώρας μας».

7.5.7 Συσχέτιση των αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας και της μέσης απόδοσης (€ ανά τόνο) των
αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από τον αλιευτικό στόλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συσχετισμός
της ποσοστιαίας αναλογίας του πλήθους των αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας (συνολικό μήκος μικρότερο των 12 μέτρων), με τη μέση απόδοση ανά τόνο
των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από
το σύνολο του αλιευτικού στόλου στα 22 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2019.
Το γράφημα χωρίζεται σε τεταρτημόρια από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η κάθετη αντιπροσωπεύει τη διάμεση τιμή του δείκτη μέση απόδοση
ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από το σύνολο των σκαφών του αλιευτικού στόλου
(1,66), και η οριζόντια η οποία αντιπροσωπεύει τη διάμεση τιμή του δείκτη ποσοστό των αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας στο σύνολο των σκαφών του αλιευτικού στόλου (13,0%). Αριστερά της κάθετης γραμμής
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περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου η μέση απόδοση
ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από το σύνολο των σκαφών του αλιευτικού στόλου
υπολείπεται της διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28,
ενώ δεξιά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου η μέση απόδοση ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από το σύνολο των
σκαφών του αλιευτικού στόλου υπερέχει της διάμεσης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28. Κάτω από την οριζόντια
γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου το ποσοστό
των αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας στο σύνολο
των σκαφών του αλιευτικού στόλου υπολείπεται της
διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ πάνω από
την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου το ποσοστό των αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας στο σύνολο των σκαφών του αλιευτικού στόλου
υπερέχει της διάμεσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28.
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Ποσosτό των αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας

105,0
95,0
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2η Ομάδα

3η Ομάδα
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Βουλγαρία Κροατία
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Λετονία
Πολωνία

75,0

Κεφάλαιο 7ο

Υψηλές τιμές και στους δύο ΔΕΙΚΤΕΣ

Υψηλό ποσοστό σκαφών ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
115,0

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 7.333: Συσχετισμός της ποσοστιαίας αναλογίας του πλήθους του αλιευτικού στόλου μικρής κλίμακας με τη μέση απόδοση ανά τόνο των αλιευτικών
προϊόντων που εκφορτώθηκαν από το σύνολο του αλιευτικού στόλου στα 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2019
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1η Ομάδα

15,0
0

500

1.000

4η Ομάδα
1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

Μέση απόδοση ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν από το σύνολο του αλιευτικού στόλου
Χαμηλές τιμές και στους δύο ΔΕΙΚΤΕΣ

Υψηλό επίπεδο ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ανά τόνο

Πηγή: Eurostat - Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education [educ_uoe_grad02] & Training sex & age of farm managers and NUTS 2 regions
[ef_mp_training]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Διευκρινίζεται ότι για λόγους σχετικής ευκρίνειας του
γραφήματος οι ακραίες τιμές της Σλοβενίας (7.274,5€
ανά τόνο και 88,1%) και του Βελγίου (4.367,3€ ανά τόνο
και 1,5%) έχουν τροποποιηθεί, διατηρώντας την ιεραρχική τους θέση.



Κάθε ένα από τα τεταρτημόρια στα οποία χωρίζεται το
γράφημα περιλαμβάνει ομάδες κρατών με ομογενοποιημένα γνωρίσματα ως προς τη μέση απόδοση ανά
τόνο των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώθηκαν
από το σύνολο των σκαφών του αλιευτικού στόλου, σε
σχέση με το ποσοστό των αλιευτικών σκαφών μικρής
κλίμακας οι οποίες τη συγκεκριμένη χρονιά διακρίνονται ως εξής:

 1η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με χαμηλές τιμές και



στους δύο δείκτες (χαμηλή μέση απόδοση ανά τόνο
των αλιευτικών προϊόντων, και ταυτόχρονα χαμηλό
ποσοστό αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας). Στη
συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 5 κράτη-μέλη:,
η Ρουμανία, η Πολωνία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, και
η Ιρλανδία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή
του δείκτη μέση απόδοση ανά τόνο των αλιευτικών
προϊόντων είναι 675,6€ ανά τόνο, και του δείκτη ποσοστό των αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας είναι
72,4%.
η
2 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στην υψηλή
δαπάνη για εκπαίδευση (χαμηλή μέση απόδοση ανά
τόνο των αλιευτικών προϊόντων, και ταυτόχρονα υψηλό ποσοστό αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας).
Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 6 κράτημέλη: η Φινλανδία, η Εσθονία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Λετονία, και η Σουηδία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του δείκτη μέση απόδοση ανά τόνο



των αλιευτικών προϊόντων είναι 526,5€ ανά τόνο, και
του δείκτη ποσοστό των αλιευτικών σκαφών μικρής
κλίμακας είναι 93,5%.
η
3 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με υψηλές τιμές και
στους δύο δείκτες (υψηλή μέση απόδοση ανά τόνο
των αλιευτικών προϊόντων, και ταυτόχρονα υψηλό
ποσοστό αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας). Στη
συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 5 κράτη-μέλη:
η Κύπρος, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Γαλλία, και η
Σλοβενία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του
δείκτη μέση απόδοση ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων είναι 4.067,9€ ανά τόνο, και του δείκτη ποσοστό των αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας είναι
93,5%.
η
4 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη έμφαση στο πεδίο εκπαίδευση (υψηλή μέση απόδοση ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων, και ταυτόχρονα χαμηλό ποσοστό
αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 6 κράτη-μέλη: το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, και το Βέλγιο. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση
τιμή του δείκτη μέση απόδοση ανά τόνο των αλιευτικών προϊόντων είναι 2.786,9€ ανά τόνο, και του δείκτη
ποσοστό των αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας είναι 65,7%.
η

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στη 3 ομάδα κρατών (στην
οποία περιλαμβάνεται και η Ελλάδα) καταγράφεται η
υψηλότερη μέση τιμή του δείκτη μέση απόδοση ανά
τόνο των αλιευτικών προϊόντων (4.067,9€ ανά τόνο),
και ταυτόχρονα η υψηλότερη μέση τιμή του δείκτη ποσοστό αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας (93,5%).

333

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

334

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 8ο

Δομή της οικονομίας –
Επιχειρηματικός τομέας στην ΕΕ-28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο

ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
335

8.1 Δημογραφία επιχειρήσεων - Οι ενεργές επιχειρήσεις της οικονομίας ανά
τομέα δραστηριότητας στην ΕΕ-28 ............................................................. 343
8.1.1

Ενεργές επιχειρήσεις στον επιχειρηματικό τομέα και απασχολούμενοι σε
αυτές στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ........................................................... 343

8.1.1.1 Τομέας Β: Ορυχεία & λατομεία .................................................... 346
8.1.1.2 Τομέας C: Μεταποίηση ................................................................. 348
8.1.1.3 Τομέας D: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού
και κλιματισμού ............................................................................ 350
8.1.1.4 Τομέας E: Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης ................................ 352
8.1.1.5 Τομέας F: Κατασκευές................................................................... 355
8.1.1.6 Τομέας G: Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων & μοτοσυκλετών .......................................................... 357
8.1.1.7 Τομέας H: Μεταφορά και αποθήκευση ........................................ 359
8.1.1.8 Τομέας I: Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος &
υπηρεσιών εστίασης ..................................................................... 361
8.1.1.9 Τομέας J: Ενημέρωση και επικοινωνία ......................................... 363
8.1.1.10 Τομέας K: Χρηματοπιστωτικές & ασφαλιστικές δραστηριότητες 366
8.1.1.11 Τομέας L: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας .................................. 368
8.1.1.12 Τομέας M: Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες ............................................................................. 370
8.1.1.13 Τομέας N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες ........ 372
8.1.1.14 Τομέας P: Εκπαίδευση .................................................................. 374
8.1.1.15 Τομέας Q: Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία & την
κοινωνική μέριμνα ........................................................................ 377
8.1.1.16 Τομέας R: Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία ............................. 379
8.1.1.17 Τομέας S: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ................ 381
8.1.1.18 Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) .. 383
8.1.2
8.1.3

Συγκριτική αποτύπωση του πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα και απασχολούμενοι σε αυτές ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα .............................. 385
Ποσοστιαία αναλογία μισθωτών επί των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις στην ΕΕ-28 ...................................................................... 390

8.1.3.1 Τομέας Β: Ορυχεία & λατομεία .................................................... 391
8.1.3.2 Τομέας C: Μεταποίηση ................................................................. 392
8.1.3.3 Τομέας D: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού
και κλιματισμού ............................................................................ 392
8.1.3.4 Τομέας Ε: Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης ............................................... 393
8.1.3.5 Τομέας F: Κατασκευές .................................................................... 394
8.1.3.6 Τομέας G: Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων & μοτοσυκλετών .......................................................... 394
8.1.3.7 Τομέας Η: Μεταφορά και αποθήκευση ........................................ 395
8.1.3.8 Τομέας I: Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης ........................................................................... 396
8.1.3.9 Τομέας J: Ενημέρωση και επικοινωνία ......................................... 397
8.1.3.10 Τομέας K: Χρηματοπιστωτικές & ασφαλιστικές δραστηριότητες 397
8.1.3.11 Τομέας L: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας .................................. 398

335

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

8.1.3.12 Τομέας M: Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες .............................................................................................. 399
8.1.3.13 Τομέας N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες ........ 399
8.1.3.14 Τομέας P: Εκπαίδευση .................................................................. 400
8.1.3.15 Τομέας Q: Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία & την
κοινωνική μέριμνα ........................................................................ 401
8.1.3.16 Τομέας R: Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία ............................. 402
8.1.3.17 Τομέας S: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ................ 402
8.1.3.18 Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) .. 403
8.1.4
8.1.5

Συγκριτική αποτύπωση του πλήθους των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα ......................................................... 404
Νομική μορφή των ενεργών επιχειρήσεων στον επιχειρηματικό τομέα στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ............................................................................ 408

8.1.5.1 Ενεργές ατομικές επιχειρήσεις ..................................................... 409
8.1.5.1.1 Σύνολο απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις .. 410
8.1.5.1.2 Αναλογία απασχολουμένων ανά επιχείρηση της συγκεκριμένης
κατηγορίας ............................................................................... 411
8.1.5.2 Ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες ................................................................................................. 412
8.1.5.2.1 Σύνολο απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις .. 413
8.1.5.2.2 Αναλογία απασχολουμένων ανά επιχείρηση της συγκεκριμένης
κατηγορίας ............................................................................... 414
8.1.5.3 Ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης ............................. 415
8.1.5.3.1 Σύνολο απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις .. 416
8.1.5.3.2 Αναλογία απασχολουμένων ανά επιχείρηση της συγκεκριμένης
κατηγορίας ............................................................................... 417
8.1.5.4 Τομέας Β: Ορυχεία & λατομεία ..................................................... 417
8.1.5.5 Τομέας C: Μεταποίηση ................................................................. 419
8.1.5.6 Τομέας D: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού
και κλιματισμού ............................................................................ 421
8.1.5.7 Τομέας E: Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης ....................................... 424
8.1.5.8 Τομέας F: Κατασκευές ................................................................... 426
8.1.5.9 Τομέας G: Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων & μοτοσυκλετών .......................................................... 428
8.1.5.10 Τομέας H: Μεταφορά και αποθήκευση ........................................ 430
8.1.5.11 Τομέας I: Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης ............................................................................ 432
8.1.5.12 Τομέας J: Ενημέρωση και επικοινωνία ......................................... 434
8.1.5.13 Τομέας K: Χρηματοπιστωτικές & ασφαλιστικές δραστηριότητες . 436
8.1.5.14 Τομέας L: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας .................................. 438
8.1.5.15 Τομέας M: Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες .............................................................................................. 440
8.1.5.16 Τομέας N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες ........ 442
8.1.5.17 Τομέας P: Εκπαίδευση .................................................................. 444
8.1.5.18 Τομέας Q: Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία & την
κοινωνική μέριμνα ........................................................................ 446
8.1.5.19 Τομέας R: Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία ............................. 448
8.1.5.20 Τομέας S: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ................ 450
8.1.5.21 Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) .. 452
8.1.6

Συγκριτική αποτύπωση του πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων & των
απασχολουμένων σε αυτές στον επιχειρηματικό τομέα, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και νομική μορφή της επιχείρησης στην ΕΕ-28 και
την Ελλάδα ............................................................................................ 454

8.1.6.1 Ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης ............................. 454

336

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

8.1.6.2 Ενεργές ατομικές επιχειρήσεις ..................................................... 459
8.1.6.3 Ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες
κοινοπραξίες ................................................................................. 463
8.1.7

Συσχέτιση του πλήθους των απασχολουμένων στις ατομικές επιχειρήσεις
και στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμούς, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 .................................. 468

8.2 Επιχειρηματική οικονομία – Στατιστικές διάθρωσης των επιχειρήσεων ... 471
8.2.1

Βασικά μεγέθη της «επιχειρηματικής οικονομίας» ............................. 471

8.2.1.1 Πλήθος των επιχειρήσεων ............................................................ 471
8.2.1.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ...... 473
8.2.1.3 Προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις .................................................................................... 476
8.2.1.4 Τομέας Β: Ορυχεία & λατομεία .................................................... 478
8.2.1.4.1 Πλήθος των επιχειρήσεων....................................................... 478
8.2.1.4.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. 481
8.2.1.4.3 Προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................ 484
8.2.1.5 Τομέας C: Μεταποίηση ................................................................. 486
8.2.1.5.1 Πλήθος των επιχειρήσεων....................................................... 486
8.2.1.5.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. 492
8.2.1.5.3 Προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................ 498
8.2.1.6 Τομέας D: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού
και κλιματισμού ............................................................................ 504
8.2.1.6.1 Πλήθος των επιχειρήσεων....................................................... 504
8.2.1.6.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. 505
8.2.1.6.3 Προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................ 507
8.2.1.7 Τομέας E: Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων
και δραστηριότητες εξυγίανσης ....................................................... 509
8.2.1.7.1 Πλήθος των επιχειρήσεων....................................................... 509
8.2.1.7.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις . 512
8.2.1.7.3 Προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................ 514
8.2.1.8 Τομέας F: Κατασκευές................................................................... 517
8.2.1.8.1 Πλήθος των επιχειρήσεων....................................................... 517
8.2.1.8.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις . 520
8.2.1.8.3 Προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................ 522
8.2.1.9 Τομέας G: Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων & μοτοσυκλετών .......................................................... 524
8.2.1.9.1 Πλήθος των επιχειρήσεων....................................................... 524
8.2.1.9.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις . 527
8.2.1.9.3 Προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................ 529
8.2.1.10 Τομέας H: Μεταφορά και αποθήκευση ........................................ 532
8.2.1.10.1 Πλήθος των επιχειρήσεων....................................................... 532
8.2.1.10.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις . 534
8.2.1.10.3 Προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................ 537
8.2.1.11 Τομέας I: Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης ........................................................................... 540
8.2.1.11.1 Πλήθος των επιχειρήσεων....................................................... 540

337

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

8.2.1.11.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις .. 542
8.2.1.11.3 Προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................. 544
8.2.1.12 Τομέας J: Ενημέρωση και επικοινωνία ......................................... 546
8.2.1.12.1 Πλήθος των επιχειρήσεων ....................................................... 546
8.2.1.12.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις .. 549
8.2.1.12.3 Προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................. 552
8.2.1.13 Τομέας L: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας .................................. 555
8.2.1.13.1 Πλήθος των επιχειρήσεων ....................................................... 555
8.2.1.13.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις .. 556
8.2.1.13.3 Προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................. 558
8.2.1.14 Τομέας M: Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες .............................................................................................. 560
8.2.1.14.1 Πλήθος των επιχειρήσεων ....................................................... 560
8.2.1.14.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις .. 563
8.2.1.14.3 Προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................. 566
8.2.1.15 Τομέας N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες ........ 569
8.2.1.15.1 Πλήθος των επιχειρήσεων ....................................................... 569
8.2.1.15.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις .. 572
8.2.1.15.3 Προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................. 574
8.2.1.16 Κλάδος S95: επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή
οικιακής χρήσης .............................................................................. 577
8.2.1.16.1 Πλήθος των επιχειρήσεων ....................................................... 577
8.2.1.16.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις .. 579
8.2.1.16.3 Προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................. 581
8.2.1.17 Συσχέτιση των δυναμικότερων ανά δείκτη κλάδων δραστηριοτήτων
στην Ελλάδα με την αντίστοιχη δυναμική τους στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 .............................................................................................. 582
8.2.1.17.1 Πλήθος των επιχειρήσεων ....................................................... 583
8.2.1.17.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις .. 584
8.2.1.17.3 Προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................. 587
8.2.2

Συσχέτιση της αναλογίας της προστιθέμενης αξίας που παράγεται
στους δυναμικότερους για την Ελλάδα κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (top15) επί της συνολικά παραγόμενης, με την αναλογία της
συγκεκριμένης προστιθέμενης αξίας επί του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 ..................................................................................................... 589

8.3 Ελληνική Στατιστική αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων.... 591
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4

Πλήθος ενεργών νομικών μονάδων ..................................................... 591
Πλήθος απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες ................... 593
Κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες ........................................................................................................ 595
Βασικά μεγέθη ανά τομέα κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και διοικητική περιφέρεια στην Ελλάδα................................................................. 597

8.3.4.1 Τομέας Α: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία ................................... 599
8.3.4.1.1 Πλήθος νομικών μονάδων στον τομέα.................................... 599
8.3.4.1.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις . 600

338

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

8.3.4.1.3 Κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................ 600
8.3.4.2 Τομέας Β: Ορυχεία και λατομεία .................................................. 601
8.3.4.2.1 Πλήθος νομικών μονάδων στον τομέα ................................... 601
8.3.4.2.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. 602
8.3.4.2.3 Κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................ 603
8.3.4.3 Τομέας C: Μεταποίηση ................................................................. 603
8.3.4.3.1 Πλήθος νομικών μονάδων στον τομέα ................................... 603
8.3.4.3.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. 604
8.3.4.3.3 Κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................ 605
8.3.4.4 Τομέας D: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού
και κλιματισμού ............................................................................ 605
8.3.4.4.1 Πλήθος νομικών μονάδων στον τομέα ................................... 606
8.3.4.4.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. 606
8.3.4.4.3 Κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................ 607
8.3.4.5 Τομέας E: Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης ............................................... 608
8.3.4.5.1 Πλήθος νομικών μονάδων στον τομέα ................................... 608
8.3.4.5.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. 608
8.3.4.5.3 Κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................ 609
8.3.4.6 Τομέας F: Κατασκευές................................................................... 610
8.3.4.6.1 Πλήθος νομικών μονάδων στον τομέα ................................... 610
8.3.4.6.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. 611
8.3.4.6.3 Κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................ 611
8.3.4.7 Τομέας G: Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων & μοτοσυκλετών .......................................................... 612
8.3.4.7.1 Πλήθος νομικών μονάδων στον τομέα ................................... 612
8.3.4.7.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. 613
8.3.4.7.3 Κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις .............................................................................. 613
8.3.4.8 Τομέας H: Μεταφορά και αποθήκευση ........................................ 614
8.3.4.8.1 Πλήθος νομικών μονάδων στον τομέα ................................... 614
8.3.4.8.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. 615
8.3.4.8.3 Κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................ 615
8.3.4.9 Τομέας I: Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης ........................................................................... 616
8.3.4.9.1 Πλήθος νομικών μονάδων στον τομέα ................................... 616
8.3.4.9.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. 617
8.3.4.9.3 Κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις .............................................................................. 618
8.3.4.10 Τομέας J: Ενημέρωση και επικοινωνία ......................................... 618
8.3.4.10.1 Πλήθος νομικών μονάδων στον τομέα ................................... 618
8.3.4.10.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. 619
8.3.4.10.3 Κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις .............................................................................. 620
8.3.4.11 Τομέας K: Χρηματοπιστωτικές & ασφαλιστικές δραστηριότητες 621
8.3.4.11.1 Πλήθος νομικών μονάδων στον τομέα ................................... 621

339

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

8.3.4.11.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις . 621
8.3.4.11.3 Κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................. 622
8.3.4.12 Τομέας L: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας .................................. 623
8.3.4.12.1 Πλήθος νομικών μονάδων στον τομέα.................................... 623
8.3.4.12.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις . 623
8.3.4.12.3 Κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................. 624
8.3.4.13 Τομέας M: Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες ......................................................................................... 625
8.3.4.13.1 Πλήθος νομικών μονάδων στον τομέα.................................... 625
8.3.4.13.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις . 626
8.3.4.13.3 Κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................. 626
8.3.4.14 Τομέας N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες ........ 627
8.3.4.14.1 Πλήθος νομικών μονάδων στον τομέα.................................... 627
8.3.4.14.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις . 628
8.3.4.14.3 Κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις ............................................................................. 629
8.3.4.15 Τομέας Ο: Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση ...................................................................................... 629
8.3.4.15.1 Πλήθος νομικών μονάδων στον τομέα.................................... 629
8.3.4.15.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις . 630
8.3.4.15.3 Κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις............................................................................... 631
8.3.4.16 Τομέας P: Εκπαίδευση .................................................................. 632
8.3.4.16.1 Πλήθος νομικών μονάδων στον τομέα.................................... 632
8.3.4.16.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις . 632
8.3.4.16.3 Κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις............................................................................... 633
8.3.4.17 Τομέας Q: Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία & την
κοινωνική μέριμνα ........................................................................ 634
8.3.4.17.1 Πλήθος νομικών μονάδων στον τομέα.................................... 634
8.3.4.17.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις . 634
8.3.4.17.3 Κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις............................................................................... 635
8.3.4.18 Τομέας R: Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία ............................. 636
8.3.4.18.1 Πλήθος νομικών μονάδων στον τομέα.................................... 636
8.3.4.18.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις . 637
8.3.4.18.3 Κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις............................................................................... 637
8.3.4.19 Τομέας S: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ................ 638
8.3.4.19.1 Πλήθος νομικών μονάδων στον τομέα.................................... 638
8.3.4.19.2 Πλήθος απασχολουμένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις . 639
8.3.4.19.3 Κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις............................................................................... 639
8.3.5
8.3.6

Νομικές μονάδες ανά νομική μορφή και τομέα κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ...................................................................... 640
Νομικές μονάδες ανά τάξη απασχόλησης και τομέα κλάδων οικονομικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα ................................................................ 642

8.3.6.1 Πολύ μικρές νομικές μονάδες ....................................................... 643
8.3.6.2 Μικρές νομικές μονάδες ............................................................... 644
8.3.6.3 Μεσαίες και μεγάλες νομικές μονάδες......................................... 645

340

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

8.4 Βασικά μεγέθη των τομέων οικονομικής δραστηριότητας ανά διοικητική
περι-φέρεια (NUTS2) .................................................................................. 646
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7
8.4.8
8.4.9
8.4.10
8.4.11
8.4.12
8.4.13

Διοικητική περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ............ 646
Διοικητική περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας .................................. 647
Διοικητική περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας ...................................... 648
Διοικητική περιφέρεια: Ηπείρου.......................................................... 649
Διοικητική περιφέρεια: Θεσσαλίας ...................................................... 650
Διοικητική περιφέρεια: Στερεάς Ελλάδας ............................................ 651
Διοικητική περιφέρεια: Ιονίων νήσων ................................................. 652
Διοικητική περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας ............................................ 653
Διοικητική περιφέρεια: Πελοποννήσου ............................................... 654
Διοικητική περιφέρεια: Αττικής ........................................................... 655
Διοικητική περιφέρεια: Βορείου Αιγαίου ............................................ 656
Διοικητική περιφέρεια: Νοτίου Αιγαίου .............................................. 657
Διοικητική περιφέρεια: Κρήτης ............................................................ 658

341

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

342

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

8.1

Δημογραφία επιχειρήσεων - Οι ενεργές επιχειρήσεις της οικονομίας ανά τομέα
δραστηριότητας στην ΕΕ-28

8.1.1

Κεφάλαιο 8ο

[..] Σε μια επιχείρηση λέμε ότι μια δραστηριότητα λαμβάνει χώρα όταν συνδυάζονται διάφοροι πόροι (εξοπλισμός, εργασία, τεχνικές μεταποίησης, δίκτυα πληροφόρησης, ή προϊόντα), προκειμένου να δημιουργηθούν συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες. Μια δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από 3 στάδια, την εισαγωγή προϊόντων (αγαθών ή υπηρεσιών), τη διαδικασία παραγωγής και την

παραγωγή προϊόντων. Στην πράξη, η πλειοψηφία των
μονάδων παραγωγής εκτελούν δραστηριότητες μικτού
χαρακτήρα. Έτσι είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός
μιας κύριας δραστηριότητας της μονάδας για την κατανομή μιας σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ταξινόμησης
δραστηριοτήτων τόσο σε διεθνές (ISIC - the United Nations' International standard industrial classification of all
economic activities), όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφοράς (NACE - General Industrial Classification of Economic Activities within the European Communities).

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

«Ο όρος δημογραφία επιχειρήσεων (business demography) χρησιμοποιείται για να καλύψει ένα σύνολο μεταβλητών που εξηγούν τα βασικά χαρακτηριστικά και
συνολικά τη δημογραφία του πληθυσμού των επιχειρήσεων. Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και το κλείσιμο
μη παραγωγικών επιχειρήσεων θεωρούνται σημαντικοί
δείκτες της δυναμικής των επιχειρήσεων. Διαπιστώνεται
μεγάλη ζήτηση για πληροφορίες σχετικά με τη δημογραφία των επιχειρήσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι απαιτήσεις
αφορούν σε συνεκτικά και συγκρίσιμα δεδομένα μεταξύ των κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESS - European Statistical System).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύρια ενδιαφερόμενος φορέας για σχετικά στατιστικά στοιχεία, έχει διαβεβαιώσει
ήδη από το 1998 με την ανακοίνωσή της στο Συμβούλιο
με θέμα «Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της
ανταγωνιστικότητας» (Promoting Entrepreneurship and
Competitiveness), τη δέσμευσή της σε μια πολιτική που
να προωθεί την επιχειρηματικότητα ως βασικό μέσο για
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της προώθησης
της οικονομικής ανάπτυξης και των ευκαιριών για απασχόλησης. Η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της
επιχειρηματικής δυναμικής, μπορεί πράγματι να αποκαλυφθεί με την πάροδο του χρόνου από την ανάλυση των
στατιστικών στοιχείων της δημογραφίας των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, η ζήτηση για συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με τη δημογραφία των επιχειρήσεων υπηρετεί ουσιαστικά την ανάγκη παρακολούθησης του τομέα
της επιχειρηματικότητας και το σχεδιασμό σχετικών πολιτικών».
Ο όρος επιχείρηση (enterprise) προσδιορίζεται ως: «ο
μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων που αποτελούν οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών, η οποία επωφελείται από ορισμένο βαθμό
αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, ιδίως για την κατανομή των υφιστάμενων πόρων της». Μια επιχείρηση
ασκεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε μία ή
περισσότερες τοποθεσίες. Μια επιχείρηση μπορεί να
είναι αποκλειστική νομική μονάδα (sole legal unit).

 Κύρια δραστηριότητα: Η κύρια δραστηριότητα μιας





στατιστικής μονάδας (statistical unit) είναι η δραστηριότητα που συμβάλλει περισσότερο στη συνολική
προστιθέμενη αξία αυτής της μονάδας. Η κύρια δραστηριότητα προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο
από πάνω προς τα κάτω (βλέπε τμήμα 3.1) και δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα το 50% ή περισσότερο της
συνολικής προστιθέμενης αξίας της μονάδας.
Δευτερεύουσα δραστηριότητα: Ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα νοείται κάθε άλλη δραστηριότητα της
μονάδας, της οποίας τα αποτελέσματα είναι αγαθά ή
υπηρεσίες και είναι κατάλληλα για παράδοση σε τρίτους. Η προστιθέμενη αξία μιας δευτερεύουσας δραστηριότητας πρέπει να είναι μικρότερη από εκείνη της
κύριας δραστηριότητας.
Βοηθητικές δραστηριότητες: Οι κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες πραγματοποιούνται γενικά με
την υποστήριξη ορισμένων βοηθητικών δραστηριοτήτων, όπως λογιστική, μεταφορά, αποθήκευση, αγορά,
προώθηση πωλήσεων, επισκευή και συντήρηση κ.λπ.
τις κύριες ή δευτερεύουσες οικονομικές δραστηριότητες μιας μονάδας, παρέχοντας αγαθά ή υπηρεσίες μό1
νο για τη χρήση αυτής της μονάδας» .

Στο πλαίσιο ανaφοράς της δημογραφίας των επιχειρήσεων και με τον όρο ενεργός επιχείρηση (active business) ορίζεται «η επιχείρηση η οποία καταγράφει κάποιο
κύκλο εργασιών (turnover) ή/και απασχόλησης (employment) κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως
και την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους».
Ο ορισμός αυτός συμπληρώνει την έννοια της δραστηριότητας (activity) στη ορολογία στα μητρώα των επιχειρήσεων (business registers) και παράλληλα προσδιορίζει την αντίστοιχη στατιστική μονάδα.
1

Eurostat − OECD Manual on Business Demography Statistics

Ενεργές επιχειρήσεις στον επιχειρηματικό τομέα και απασχολούμενοι σε αυτές στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων (active enterprises) στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S εξαιρουμένου του Τομέα Ο: Δημό-

σια διοίκηση & άμυνα & Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (Public administration and defence - compulsory social security) που αφορά κυρίως στο δημόσιο
τομέα της οικονομίας) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και
η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλή-
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θους των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού
τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S εξαιρουμένου

του Τομέα Ο: Δημόσια διοίκηση & άμυνα και Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση) στην ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 8.1: Συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2, κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (NACE
Rev.2, κωδικοί Β έως& S) στην ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 είναι
33.142.454 επιχειρήσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί
στο 100,0% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα
(953.356 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο 2,9% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα της ΕΕ-28, κατέχοντας την 10η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 11,7% είναι: η Γαλλία (15,5%), η
Ιταλία (13,5%), η Ισπανία (11,0%), η Γερμανία (9,9%),
και το Ηνωμένο Βασίλειο (8,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα:
το Λουξεμβούργο (0,1%), η Μάλτα (0,1%), η Κύπρος
(0,2%), η Εσθονία (0,3%), και η Λετονία (0,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (47,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 5,6% (ή
κατά 1.761.208 επιχειρήσεις) από 31.381.246 επιχειρήσεις το 2015, σε 33.142.454 επιχειρήσεις το 2018. Την
ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 4,2% (ή κατά 38.852 επιχειρήσεις) από 914.504 επιχειρήσεις το 2015, σε 953.356 επιχειρήσεις το 2018.
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Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των
ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 191.707 επιχειρήσεις ή κατά
-5,5%), και ακολουθεί η Πολωνία (κατά 58.041 επιχειρήσεις ή κατά -2,8%).
Την ίδια περίοδο, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία
(κατά 632.888 επιχειρήσεις ή κατά 14,1%), και κατά
φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν:
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 267.495 επιχειρήσεις ή κατά 10,0%), η Ολλανδία (κατά 212.605 επιχειρήσεις ή
κατά 14,0%), η Ισπανία (κατά 163.598 επιχειρήσεις ή
κατά 4,7%), η Πορτογαλία (κατά 114.187 επιχειρήσεις ή
κατά 10,9%), η Ουγγαρία (κατά 103.612 επιχειρήσεις ή
κατά 16,1%), η Ρουμανία (κατά 75.046 επιχειρήσεις ή
κατά 9,7%), η Σλοβακία (κατά 61.934 επιχειρήσεις ή κατά 12,7%), η Ιταλία (κατά 56.610 επιχειρήσεις ή κατά
1,3%), η Τσεχία (κατά 43.143 επιχειρήσεις ή κατά 3,8%),
η Σουηδία (κατά 39.938 επιχειρήσεις ή κατά 16,3%), η
Ελλάδα (κατά 38.852 επιχειρήσεις ή κατά 4,2%), η Λιθουανία (κατά 35.501 επιχειρήσεις ή κατά 15,8%), το
Βέλγιο (κατά 25.084 επιχειρήσεις ή κατά 3,4%), η Ιρλανδία (κατά 24.079 επιχειρήσεις ή κατά 7,7%), η Δανία (κατά 20.009 επιχειρήσεις ή κατά 7,8%), η Βουλγαρία (κατά 19.470 επιχειρήσεις ή κατά 4,9%), η Φινλανδία (κατά 14.380 επιχειρήσεις ή κατά 4,0%), η Κροατία
(κατά 13.268 επιχειρήσεις ή κατά 8,2%), η Εσθονία (κατά 12.044 επιχειρήσεις ή κατά 12,5%), η Αυστρία (κατά
10.186 επιχειρήσεις ή κατά 1,9%), η Μάλτα (κατά
10.162 επιχειρήσεις ή κατά 27,0%), η Σλοβενία (κατά
8.728 επιχειρήσεις ή κατά 5,3%), η Λετονία (κατά 3.205
επιχειρήσεις ή κατά 2,2%), το Λουξεμβούργο (κατά
3.167 επιχειρήσεις ή κατά 8,6%), και η Κύπρος (κατά
2.765 επιχειρήσεις ή κατά 4,4%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S) στην ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων (persons employed)
στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη
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Γράφημα 8.2: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2, κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2, κωδικοί Β έως& S) στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 είναι 178.082.455 απασχολούμενοι, που
αθροιστικά αντιστοιχεί στο 100,0% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις
στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων
του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα (3.851.591 απασχολούμενοι)
αντιστοιχεί στο 2,2% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα της ΕΕ-28, κατέχοντας την 11η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 12,7% είναι: η Γερμανία (19,9%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (15,0%), η Γαλλία (10,8%), η Ιταλία (9,7%), και η Ισπανία (8,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα:
η Μάλτα (0,1%), η Κύπρος (0,2%),το Λουξεμβούργο
(0,2%), η Εσθονία (0,3%), και η Σλοβενία (0,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (54,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις
στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων
του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 4,9% (ή κατά 8.327.390 απασχολούμενους)
από 169.755.065 απασχολούμενους το 2015, σε
178.082.455 απασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίο-

δο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 20,8% (ή κατά
662.448 απασχολούμενους) από 3.189.143 απασχολούμενους το 2015, σε 3.851.591 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 975.460 απασχολούμενους ή κατά -2,7%), και ακολουθεί η Λιθουανία (κατά
109.552 απασχολούμενους ή κατά -2,5%).
Την ίδια περίοδο, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1.607.980 απασχολούμενους ή κατά 6,4%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 1.284.888 απασχολούμενους ή
κατά 9,4%), η Ιταλία (κατά 1.000.592 απασχολούμενους ή κατά 6,1%), η Γαλλία (κατά 732.335 απασχολούμενους ή κατά 4,0%), η Ελλάδα (κατά 662.448 απασχολούμενους ή κατά 20,8%), η Ολλανδία (κατά
622.042 απασχολούμενους ή κατά 7,7%), η Πολωνία
(κατά 493.992 απασχολούμενους ή κατά 5,2%), η Πορτογαλία (κατά 469.017 απασχολούμενους ή κατά
13,5%), η Ουγγαρία (κατά 395.556 απασχολούμενους
ή κατά 13,5%), η Ρουμανία (κατά 304.635 απασχολούμενους ή κατά 7,0%), η Ιρλανδία (κατά 247.437
απασχολούμενους ή κατά 13,3%), το Βέλγιο (κατά
216.618 απασχολούμενους ή κατά 6,4%), η Τσεχία
(κατά 193.336 απασχολούμενους ή κατά 4,8%), η Αυ-
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στρία (κατά 185.006 απασχολούμενους ή κατά 5,5%),
η Δανία (κατά 156.227 απασχολούμενους ή κατά
8,2%), η Σλοβακία (κατά 154.186 απασχολούμενους ή
κατά 9,3%), η Βουλγαρία (κατά 150.736 απασχολούμενους ή κατά 6,4%), η Σουηδία (κατά 150.263 απασχολούμενους ή κατά 4,8%), η Φινλανδία (κατά
122.954 απασχολούμενους ή κατά 7,0%), η Κροατία
(κατά 60.367 απασχολούμενους ή κατά 5,6%), η Σλοβενία (κατά 50.145 απασχολούμενους ή κατά 7,6%), η
Κύπρος (κατά 40.412 απασχολούμενους ή κατά
15,0%), η Μάλτα (κατά 32.514 απασχολούμενους ή
κατά 20,0%), το Λουξεμβούργο (κατά 29.148 απασχολούμενους ή κατά 8,3%), η Λετονία (κατά 25.576 απα-

σχολούμενους ή κατά 3,5%), και η Εσθονία (κατά
23.722 απασχολούμενους ή κατά 4,8%).
8.1.1.1 ΤΟΜΕΑΣ Β: ΟΡΥΧΕΙΑ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία & λατομεία (Mining and quarrying) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.3: Συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία & λατομεία και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία & λατομεία στην ΕΕ-28 είναι 21.799 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο 0,07% του συνολικού πλήθους των ενεργών
επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ28 (33.142.454 επιχειρήσεις).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία &
λατομεία στην Ελλάδα (700 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί
στο 0,07% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη χώρα
(953.356 επιχειρήσεις), τιμή ταυτόσημη της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 13η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 0,18% είναι: η Φινλανδία
(0,29%), η Λετονία (0,19%), η Μάλτα (0,15%), η Εσθονία (0,14%), και η Κροατία (0,14%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,03%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (0,02%), το Βέλγιο (0,02%),
η Ολλανδία (0,03%), η Σλοβακία (0,04%), και η Ιταλία
(0,04%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δρα-
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στηριοτήτων (Β) Ορυχεία & λατομεία στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -3,7% (ή κατά 826 επιχειρήσεις) από 22.625 επιχειρήσεις το 2015, σε 21.799 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία & λατομεία στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 9,9% (ή κατά 63 επιχειρήσεις) από 637
επιχειρήσεις το 2015, σε 700 επιχειρήσεις το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία & λατομεία, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 480 επιχειρήσεις ή
κατά -21,7%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής
ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 273 επιχειρήσεις ή κατά
-9,4%), η Ισπανία (κατά 268 επιχειρήσεις ή κατά -10,9%),
η Ιταλία (κατά 202 επιχειρήσεις ή κατά -9,1%), το Βέλγιο
(κατά 58 επιχειρήσεις ή κατά -25,0%), η Βουλγαρία (κατά 50 επιχειρήσεις ή κατά -11,7%), η Πορτογαλία (κατά 44 επιχειρήσεις ή κατά -4,1%), η Ουγγαρία (κατά 28
επιχειρήσεις ή κατά -6,7%), η Αυστρία (κατά 24 επιχειρήσεις ή κατά -24,4%), και ελαφρότερα η Σλοβενία
(κατά 7 επιχειρήσεις ή κατά -7,0%), και η Κύπρος (κατά 2 επιχειρήσεις ή κατά -4,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία &
λατομεία, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 245 επιχειρή-
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σεις ή κατά 14,0%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά 74 επιχειρήσεις
ή κατά 7,4%), η Ελλάδα (κατά 63 επιχειρήσεις ή κατά
9,9%), η Ολλανδία (κατά 59 επιχειρήσεις ή κατά 12,7%),
η Ιρλανδία (κατά 42 επιχειρήσεις ή κατά 10,4%), η Τσεχία (κατά 36 επιχειρήσεις ή κατά 9,4%), η Γαλλία (κατά
34 επιχειρήσεις ή κατά 1,4%), η Δανία (κατά 18 επιχειρήσεις ή κατά 8,5%),η Εσθονία (κατά 11 επιχειρήσεις ή
κατά 7,6%), και ελαφρότερα η Μάλτα (κατά 7 επιχειρήσεις ή κατά 2,2%), η Λετονία (κατά 6 επιχειρήσεις ή κατά 11,1%), η Λιθουανία (κατά 5 επιχειρήσεις ή κατά
4,1%), η Σουηδία (κατά 5 επιχειρήσεις ή κατά 0,7%), η
Κροατία (κατά 4 επιχειρήσεις ή κατά 1,7%), και οριακά
η Ρουμανία (κατά 1 επιχείρηση ή κατά 0,1%), ενώ τη

συγκεκριμένη περίοδο στο Λουξεμβούργο και τη Σλοβακία καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων (persons employed) στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Β)
Ορυχεία & λατομεία (Mining and quarrying) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των
απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 8.4: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία & λατομεία και ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(Β) Ορυχεία & λατομεία στην ΕΕ-28 είναι 482.219 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 0,27% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ28 (178.082.455 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία & λατομεία στην Ελλάδα (9.218
απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 0,24% του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη χώρα (3.851.591
απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά
0,03 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 14η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 0,90% είναι: η Πολωνία (1,44%),
η Βουλγαρία (0,86%), η Εσθονία (0,84%), η Ρουμανία
(0,78%), και η Τσεχία (0,57%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,09%, και συγκεκριμένα: το
Βέλγιο (0,05%), το Λουξεμβούργο (0,08%), η Ολλανδία
(0,10%), η Γαλλία (0,10%), και η Γερμανία (0,12%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,0 φορές), που υποδηλώνει την ύ-

παρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία & λατομεία στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -11,5% (ή κατά 62.837 απασχολούμενους) από 545.056 απασχολούμενους το 2015, σε 482.219 απασχολούμενους το
2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία & λατομεία στην Ελλάδα
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 51,8% (ή
κατά 3.147 απασχολούμενους) από 6.071 απασχολούμενους το 2015, σε 9.218 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία & λατομεία, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία
(κατά 15.85 απασχολούμενους ή κατά -26,4%), και κατά
φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 11.302 απασχολούμενους ή κατά -7,2%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 9.246 απασχολούμενους ή
κατά -14,3%), η Κροατία (κατά 8.253 απασχολούμενους
ή κατά -67,3%), η Ρουμανία (κατά 7.098 απασχολούμενους ή κατά -16,3%), η Τσεχία (κατά 5.137 απασχολούμενους ή κατά -17,5%), η Βουλγαρία (κατά 3.312
απασχολούμενους ή κατά -13,3%), η Ιταλία (κατά 2.745
απασχολούμενους ή κατά -8,6%), η Ολλανδία (κατά
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2.652 απασχολούμενους ή κατά -23,5%), η Γαλλία (κατά
1.139 απασχολούμενους ή κατά -5,7%), η Σουηδία (κατά
956 απασχολούμενους ή κατά -9,3%), η Ισπανία (κατά
886 απασχολούμενους ή κατά -4,5%), το Βέλγιο (κατά
598 απασχολούμενους ή κατά -23,4%), η Εσθονία (κατά
561 απασχολούμενους ή κατά -11,4%), η Λιθουανία
(κατά 157 απασχολούμενους ή κατά -5,4%), η Λετονία
(κατά 100 απασχολούμενους ή κατά -3,0%), και ελαφρότερα η Σλοβενία (κατά 69 απασχολούμενους ή κατά -2,8%), η Ιρλανδία (κατά 51 απασχολούμενους ή
κατά -1,2%), και η Ουγγαρία (κατά 23 απασχολούμενους ή κατά -0,5%).
Την ίδια περίοδο, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(Β) Ορυχεία & λατομεία, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 3.147
απασχολούμενους ή κατά 51,8%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά
1.581 απασχολούμενους ή κατά 26,1%), η Δανία (κατά

1.029 απασχολούμενους ή κατά 25,4%), η Σλοβακία
(κατά 372 απασχολούμενους ή κατά 5,8%), η Πορτογαλία (κατά 276 απασχολούμενους ή κατά 3,0%), και ελαφρότερα η Κύπρος (κατά 86 απασχολούμενους ή κατά
21,2%), το Λουξεμβούργο (κατά 32 απασχολούμενους
ή κατά 12,6%), και οριακά η Αυστρία (κατά 10 απασχολούμενους ή κατά 0,2%), ενώ τη συγκεκριμένη περίοδο στη Μάλτα καταγράφεται μηδενική μεταβολή
του δείκτη.
8.1.1.2 ΤΟΜΕΑΣ C: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση (Manufacturing) και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2018.
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Γράφημα 8.5: Συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση
στην ΕΕ-28 είναι 2.349.886 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο 7,1% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ28 (33.142.454 επιχειρήσεις).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση στην Ελλάδα (63.830 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο
6,7% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη χώρα (953.356
επιχειρήσεις), τιμή υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 12,7% είναι: η Τσεχία (15,1%), η
Σλοβακία (14,1%), η Πολωνία (11,7%), η Κροατία
(11,5%), και η Σλοβενία (11,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
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(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 4,3%, και συγκεκριμένα:
το Λουξεμβούργο (2,0%), η Ολλανδία (4,1%), η Ιρλανδία (4,9%), το Βέλγιο (5,1%), και η Ισπανία (5,2%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση στην ΕΕ-28 καταγράφει
μικρή αύξηση κατά 1,4% (ή κατά 32.599 επιχειρήσεις)
από 2.317.287 επιχειρήσεις το 2015, σε 2.349.886 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 5,9% (ή κατά 3.575 επιχειρήσεις) από 60.255
επιχειρήσεις το 2015, σε 63.830 επιχειρήσεις το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των
ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων
(C) Μεταποίηση, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 20.675 επι-
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χειρήσεις ή κατά -8,6%), και κατά φθίνουσα σειρά της
μεταβολής ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 12.683 επιχειρήσεις ή κατά -3,2%), η Πολωνία (κατά 12.427 επιχειρήσεις ή κατά -5,1%), το Βέλγιο (κατά 927 επιχειρήσεις
ή κατά -2,4%), η Κύπρος (κατά 396 επιχειρήσεις ή κατά -7,8%), η Φινλανδία (κατά 354 επιχειρήσεις ή κατά
-1,3%), και το Λουξεμβούργο (κατά 21 επιχειρήσεις ή
κατά -2,6%).
Την ίδια περίοδο, σε 21 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση, με
την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στη Γαλλία (κατά 20.537 επιχειρήσεις ή κατά 8,0%), και
κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η
Σλοβακία (κατά 9.624 επιχειρήσεις ή κατά 14,2%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 8.900 επιχειρήσεις ή κατά
6,1%), η Τσεχία (κατά 7.189 επιχειρήσεις ή κατά 4,2%), η
Ολλανδία (κατά 7.160 επιχειρήσεις ή κατά 12,7%), η Ισπανία (κατά 6.675 επιχειρήσεις ή κατά 3,6%), η Ρουμανία (κατά 5.358 επιχείρηση ή κατά 7,9%), η Ουγγαρία
(κατά 3.705 επιχειρήσεις ή κατά 7,7%), η Ελλάδα (κατά
3.575 επιχειρήσεις ή κατά 5,9%), η Λιθουανία (κατά
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1.556 επιχειρήσεις ή κατά 8,0%), η Πορτογαλία (κατά
1.485 επιχειρήσεις ή κατά 2,2%), η Ιρλανδία (κατά 1.300
επιχειρήσεις ή κατά 8,5%), η Δανία (κατά 599 επιχειρήσεις ή κατά 4,0%), η Εσθονία (κατά 581 επιχειρήσεις ή
κατά 7,1%), η Λετονία (κατά 495 επιχειρήσεις ή κατά
4,7%), η Σλοβενία (κατά 327 επιχειρήσεις ή κατά 1,7%),
η Κροατία (κατά 323 επιχειρήσεις ή κατά 1,6%), η Μάλτα (κατά 269 επιχειρήσεις ή κατά 11,6%), η Βουλγαρία
(κατά 262 επιχειρήσεις ή κατά 0,8%), η Σουηδία (κατά
96 επιχειρήσεις ή κατά 0,2%), η Αυστρία (κατά 66 επιχειρήσεις ή κατά 0,2%).
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων (persons employed) στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (C)
Μεταποίηση (Manufacturing) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων
οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 8.6: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση και ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE
Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(C) Μεταποίηση στην ΕΕ-28 είναι 31.854.215 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 17,9% του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28
(178.082.455 απασχολούμενοι). Την ίδια χρονιά, το
συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση στην Ελλάδα (398.356 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 10,3% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού
τομέα στη χώρα (3.851.591 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη κατά 7,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 25η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 28,4% είναι: η Τσεχία (31,5%), η

Πολωνία (28,6%), η Σλοβακία (27,8%), η Σλοβενία
(27,6%), και η Ρουμανία (26,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 9,6%, και συγκεκριμένα:
η Ολλανδία (8,2%), το Λουξεμβούργο (9,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (9,6%), η Ελλάδα (10,3%), και η Κύπρος
(10,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση στην
ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 4,9% (ή κατά 1.500.370
απασχολούμενους) από 30.353.845 απασχολούμενους
το 2015, σε 31.854.215 απασχολούμενους το 2018. Την
ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή
αύξηση κατά 26,2% (ή κατά 82.776 απασχολούμενους)
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από 315.580 απασχολούμενους το 2015, σε 398.356
απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά
40.863 απασχολούμενους ή κατά -1,4%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Δανία (κατά
38.189 απασχολούμενους ή κατά -10,5%), και η Σουηδία
(κατά 6.299 απασχολούμενους ή κατά -1,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(C) Μεταποίηση, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 443.114 απασχολούμενους ή κατά 5,9%), και κατά φθίνουσα σειρά της
μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 267.154 απασχολούμενους ή κατά 14,9%), η Πολωνία (κατά 201.530
απασχολούμενους ή κατά 7,5%), η Ιταλία (κατά 108.751
απασχολούμενους ή κατά 8,6%), η Ελλάδα (κατά 82.776
απασχολούμενους ή κατά 26,2%), η Ουγγαρία (κατά
67.206 απασχολούμενους ή κατά 9,4%), η Πορτογαλία
(κατά 64.993 απασχολούμενους ή κατά 9,7%), η Τσεχία
(κατά 59.338 απασχολούμενους ή κατά 4,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 56.091 απασχολούμενους ή κατά
2,2%), η Ρουμανία (κατά 42.345 απασχολούμενους ή
κατά 3,6%), η Σλοβακία (κατά 40.247 απασχολούμενους

ή κατά 8,6%), η Αυστρία (κατά 37.819 απασχολούμενους ή κατά 6,0%), η Ολλανδία (κατά 36.521 απασχολούμενους ή κατά 5,4%), η Ιρλανδία (κατά 27.291 απασχολούμενους ή κατά 13,6%), η Κροατία (κατά 12.326
απασχολούμενους ή κατά 4,8%), το Βέλγιο (κατά 10.956
απασχολούμενους ή κατά 2,2%), η Βουλγαρία (κατά
8.636 απασχολούμενους ή κατά 1,6%), η Φινλανδία
(κατά 5.508 απασχολούμενους ή κατά 26,1%), η Κύπρος
(κατά 4.447 απασχολούμενους ή κατά 16,0%), η Σλοβενία (κατά 3.609 απασχολούμενους ή κατά 1,9%), η
Λιθουανία (κατά 1.259 απασχολούμενους ή κατά 0,6%),
η Εσθονία (κατά 1.242 απασχολούμενους ή κατά 1,1%),
η Μάλτα (κατά 916 απασχολούμενους ή κατά 4,1%), το
Λουξεμβούργο (κατά 902 απασχολούμενους ή κατά
2,6%), η Λετονία (κατά 744 απασχολούμενους ή κατά
0,6%).
8.1.1.3 ΤΟΜΕΑΣ D: ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Electricity, gas,
steam and air conditioning supply) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών
επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE
Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.7: Συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού στην ΕΕ-28 είναι 170.854 επιχειρήσεις, που
αντιστοιχεί στο 0,52% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
στην ΕΕ-28 (33.142.454 επιχειρήσεις).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (D) Παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού στην Ελλάδα (7.053 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί
στο 0,74% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστη-

350

ριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη χώρα
(953.356 επιχειρήσεις), τιμή υπερέχουσα κατά 0,23
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28, κατέχοντας την 4η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 1,05% είναι: η Γερμανία (2,10%),
η Τσεχία (0,98%), η Σλοβενία (0,80%), η Ελλάδα (0,74%),
και η Αυστρία (0,63%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 0,08%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα
(0,02%), η Ολλανδία (0,08%), το Βέλγιο (0,08%), η Κύπρος (0,10%), και η Σλοβακία (0,11%). Ας σημειωθεί ότι
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γράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (D)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πορτογαλία (κατά
3.156 επιχειρήσεις ή κατά 261,0%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία (κατά
2.420 επιχειρήσεις ή κατά 12,2%), η Ιταλία (κατά
1.126 επιχειρήσεις ή κατά 10,4%), η Τσεχία (κατά 714
επιχειρήσεις ή κατά 6,5%), η Ουγγαρία (κατά 442 επιχειρήσεις ή κατά 73,7%), η Γερμανία (κατά 325 επιχειρήσεις ή κατά 0,5%), η Ολλανδία (κατά 279 επιχειρήσεις ή κατά 24,7%), η Ελλάδα (κατά 241 επιχειρήσεις ή
κατά 3,5%), η Σουηδία (κατά 237 επιχειρήσεις ή κατά
7,5%), η Ιρλανδία (κατά 153 επιχειρήσεις ή κατά
29,7%), η Κροατία (κατά 76 επιχειρήσεις ή κατά
13,3%), η Σλοβακία (κατά 36 επιχειρήσεις ή κατά
6,6%), η Εσθονία (κατά 26 επιχειρήσεις ή κατά 11,1%),
η Λετονία (κατά 24 επιχειρήσεις ή κατά 4,5%), η Φινλανδία (κατά 12 επιχειρήσεις ή κατά 1,3%), η Μάλτα
(κατά 9 επιχειρήσεις ή κατά 450,0%),το Λουξεμβούργο (κατά 7 επιχειρήσεις ή κατά 8,9%), και η Κύπρος
(κατά 5 επιχειρήσεις ή κατά 8,2%).

η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(13,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 3,1% (ή κατά 5.106 επιχειρήσεις) από 165.748 επιχειρήσεις το 2015, σε 170.854
επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά 3,5% (ή κατά 241 επιχειρήσεις) από 6.812 επιχειρήσεις το 2015, σε 7.053 επιχειρήσεις το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των
ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων
(D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού και κλιματισμού, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 1.833
επιχειρήσεις ή κατά -12,3%), και κατά φθίνουσα σειρά
της μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 1.263
επιχειρήσεις ή κατά -25,9%), η Λιθουανία (κατά 191
επιχειρήσεις ή κατά -12,3%), η Αυστρία (κατά 179 επιχειρήσεις ή κατά -4,9%), η Βουλγαρία (κατά 176 επιχειρήσεις ή κατά -9,0%), η Σλοβενία (κατά 157 επιχειρήσεις ή κατά -10,1%), η Δανία (κατά 152 επιχειρήσεις
ή κατά -8,7%), η Ρουμανία (κατά 130 επιχείρηση ή κατά
-9,4%), το Βέλγιο (κατά 56 επιχειρήσεις ή κατά -8,5%),
και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 45 επιχειρήσεις ή κατά -0,6%).
Την ίδια περίοδο, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία κατα-

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων (persons employed) στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (D)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού
και κλιματισμού (Electricity, gas, steam and air conditioning supply) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE
Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 8.8: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού και κλιματισμού και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού και κλιματισμού στην ΕΕ-28 είναι 1.427.254
απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 0,80% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών

δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ28 (178.082.455 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού
αερίου, ατμού και κλιματισμού στην Ελλάδα (33.315
απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 0,86% του συνολικού
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη χώρα (3.851.591
απασχολούμενοι), τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 0,06
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28, κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 1,33% είναι: η Ρουμανία (1,41%),
η Πολωνία (1,39%), η Λετονία (1,37%), η Βουλγαρία
(1,26%), και η Κροατία (1,23%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,37%, και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (0,31%), η Ισπανία (0,32%), η Πορτογαλία (0,34%), η Ιρλανδία (0,43%), και το Λουξεμβούργο
(0,45%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 4,4% (ή κατά
60.102 απασχολούμενους) από 1.367.152 απασχολούμενους το 2015, σε 1.427.254 απασχολούμενους το
2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού στην Ελλάδα
καταγράφει αύξηση κατά 5,0% (ή κατά 1.598 απασχολούμενους) από 31.717 απασχολούμενους το 2015, σε
33.315 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 5.845 απασχολούμενους ή κατά -8,2%), και
κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 5.114 απασχολούμενους ή κατά -5,7%), η
Δανία (κατά 2.177 απασχολούμενους ή κατά -15,8%),
η Λιθουανία (κατά 1.214 απασχολούμενους ή κατά -8,6%),
η Λετονία (κατά 937 απασχολούμενους ή κατά -8,3%),
η Κροατία (κατά 848 απασχολούμενους ή κατά -5,7%), η
Ολλανδία (κατά 753 απασχολούμενους ή κατά -2,7%), η
Εσθονία (κατά 235 απασχολούμενους ή κατά -4,4%), η
Αυστρία (κατά 218 απασχολούμενους ή κατά -0,7%), η
Σλοβενία (κατά 142 απασχολούμενους ή κατά -1,6%),
η Σλοβακία (κατά 56 απασχολούμενους ή κατά -0,3%),
και η Κύπρος (κατά 30 απασχολούμενους ή κατά -1,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
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στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 29.309 απασχολούμενους ή κατά 8,5%), και κατά φθίνουσα σειρά
της μεταβολής ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 14.968 απασχολούμενους ή κατά 77,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 11.879 απασχολούμενους ή κατά 8,3%), η Πολωνία (κατά 7.158 απασχολούμενους ή κατά 5,4%), η Τσεχία (κατά 4.881 απασχολούμενους ή κατά 14,1%), η Πορτογαλία (κατά 3.873 απασχολούμενους ή κατά 40,4%), η
Ελλάδα (κατά 1.598 απασχολούμενους ή κατά 5,0%), η
Ισπανία (κατά 1.128 απασχολούμενους ή κατά 2,4%), η
Γαλλία (κατά 1.011 απασχολούμενους ή κατά 0,5%), η
Ουγγαρία (κατά 641 απασχολούμενους ή κατά 2,6%), η
Σουηδία (κατά 620 απασχολούμενους ή κατά 2,2%), η
Ιρλανδία (κατά 289 απασχολούμενους ή κατά 3,3%), το
Λουξεμβούργο (κατά 156 απασχολούμενους ή κατά
9,9%), η Φινλανδία (κατά 146 απασχολούμενους ή κατά
1,1%), και η Βουλγαρία (κατά 14 απασχολούμενους ή
κατά 0,04%), ενώ τη συγκεκριμένη περίοδο στη Μάλτα
καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
8.1.1.4 ΤΟΜΕΑΣ E: ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Ε) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
(Water supply, sewerage, waste management and remediation activities) και η ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο
σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως&
S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Ε) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης στην ΕΕ-28 είναι 94.215 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο 0,28% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 (33.142.454 επιχειρήσεις).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Ε) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων
και δραστηριότητες εξυγίανσης στην Ελλάδα (2.173
επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο 0,23% του συνολικού
πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των
τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη χώρα (953.356 επιχειρήσεις), τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 0,05 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την
19η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 8.9: Συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Ε) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 0,61% είναι: η Δανία (0,90%),η
Τσεχία (0,57%), η Φινλανδία (0,56%), η Αυστρία
(0,53%), και η Κροατία (0,47%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,14%, και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (0,11%), η Ολλανδία (0,12%), το Λουξεμβούργο (0,14%), η Λιθουανία (0,16%), και το Βέλγιο
(0,16%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Ε) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,1% (ή
κατά 124 επιχειρήσεις) από 94.091 επιχειρήσεις το
2015, σε 94.215 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο,
το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον
τομέα δραστηριοτήτων (Ε) Παροχή νερού, επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες
εξυγίανσης στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
10,4% (ή κατά 205 επιχειρήσεις) από 1.968 επιχειρήσεις
το 2015, σε 2.173 επιχειρήσεις το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των
ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων
(Ε) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη
Γερμανία (κατά 1.645 επιχειρήσεις ή κατά -13,8%), και
κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η
Πολωνία (κατά 969 επιχειρήσεις ή κατά -10,5%), το
Βέλγιο (κατά 198 επιχειρήσεις ή κατά -14,0%), η Ουγγαρία (κατά 114 επιχειρήσεις ή κατά -6,1%), η Αυστρία
(κατά 78 επιχειρήσεις ή κατά -2,6%), η Δανία (κατά 28
επιχειρήσεις ή κατά -3,3%), η Κροατία (κατά 22 επιχειρήσεις ή κατά -2,3%), η Σλοβενία (κατά 22 επιχειρήσεις ή
κατά -5,0%), η Ιταλία (κατά 19 επιχειρήσεις ή κατά -0,2%),

η Λιθουανία (κατά 19 επιχειρήσεις ή κατά -4,3%), η Εσθονία (κατά 9 επιχειρήσεις ή κατά -2,9%), η Βουλγαρία (κατά 9 επιχειρήσεις ή κατά -1,1%), η Μάλτα (κατά 5 επιχειρήσεις ή κατά -2,9%), το Λουξεμβούργο (κατά 5 επιχειρήσεις ή κατά -8,3%), και η Λετονία (κατά 2 επιχειρήσεις ή κατά -0,6%).
Την ίδια περίοδο, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Ε) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων
και δραστηριότητες εξυγίανσης, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά
926 επιχειρήσεις ή κατά 6,0%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 587 επιχειρήσεις ή κατά 9,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
520 επιχειρήσεις ή κατά 6,2%), η Ολλανδία (κατά 372
επιχειρήσεις ή κατά 22,1%), η Ρουμανία (κατά 219 επιχείρηση ή κατά 6,5%), η Ελλάδα (κατά 205 επιχειρήσεις
ή κατά 10,4%), η Σλοβακία (κατά 188 επιχειρήσεις ή κατά 14,0%), η Σουηδία (κατά 128 επιχειρήσεις ή κατά
8,4%), η Ισπανία (κατά 93 επιχειρήσεις ή κατά 1,3%), η
Ιρλανδία (κατά 32 επιχειρήσεις ή κατά 3,2%), η Πορτογαλία (κατά 18 επιχειρήσεις ή κατά 1,4%), η Φινλανδία
(κατά 12 επιχειρήσεις ή κατά 0,6%), και η Κύπρος (κατά 4 επιχειρήσεις ή κατά 2,0%).
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων (persons employed) στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ε)
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Water supply, sewerage, waste management and remediation activities) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 8.10: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ε) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ε) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
στην ΕΕ-28 είναι 1.612.590 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 0,91% του συνολικού πλήθους των
απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 (178.082.455 απασχολούμενοι). Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον
τομέα δραστηριοτήτων (Ε) Παροχή νερού, επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες
εξυγίανσης στην Ελλάδα (18.660 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 0,48% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη χώρα (3.851.591 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη κατά 0,43 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την
26η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 1,74% είναι: η Κροατία (2,61%), η
Ρουμανία (1,87%), η Πολωνία (1,44%), η Ουγγαρία
(1,39%), και η Σλοβενία (1,39%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,45%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (0,34%), η Ολλανδία (0,41%), η
Ελλάδα (0,48%), η Ιρλανδία (0,48%), και η Φινλανδία
(0,55%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ε) Παροχή νερού,
επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης στην ΕΕ-28 καταγράφει
αύξηση κατά 7,4% (ή κατά 110.935 απασχολούμενους)
από 1.501.655 απασχολούμενους το 2015, σε 1.612.590
απασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ε) Παροχή νερού,
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επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης στην Ελλάδα καταγράφει
αύξηση κατά 8,6% (ή κατά 1.470 απασχολούμενους)
από 17.190 απασχολούμενους το 2015, σε 18.660 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (Ε) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 2.742 απασχολούμενους ή κατά -17,1%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 2.078 απασχολούμενους ή κατά -1,3%), η Δανία (κατά 1.511 απασχολούμενους ή κατά -11,7%), η Ουγγαρία (κατά 482 απασχολούμενους ή κατά -1,0%), και η Βουλγαρία (κατά
396 απασχολούμενους ή κατά -1,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (Ε) Παροχή νερού, επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 21.770 απασχολούμενους ή κατά 17,4%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Γερμανία (κατά
21.195 απασχολούμενους ή κατά 8,1%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 17.783 απασχολούμενους ή κατά
11,8%), η Ιταλία (κατά 16.599 απασχολούμενους ή
κατά 8,9%), το Βέλγιο (κατά 8.173 απασχολούμενους
ή κατά 35,6%), η Πολωνία (κατά 6.563 απασχολούμενους ή κατά 4,8%), η Κροατία (κατά 6.413 απασχολούμενους ή κατά 27,4%), η Πορτογαλία (κατά 3.641
απασχολούμενους ή κατά 12,2%), η Ρουμανία (κατά
3.062 απασχολούμενους ή κατά 3,6%), η Αυστρία
(κατά 2.981 απασχολούμενους ή κατά 14,9%), η Ολλανδία (κατά 2.866 απασχολούμενους ή κατά 8,7%),
η Τσεχία (κατά 2.416 απασχολούμενους ή κατά
4,5%), η Ελλάδα (κατά 1.470 απασχολούμενους ή κατά 8,6%), η Ιρλανδία (κατά 1.309 απασχολούμενους
ή κατά 15,0%), η Σουηδία (κατά 698 απασχολούμε-
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νους ή κατά 3,6%), η Σλοβακία (κατά 383 απασχολούμενους ή κατά 1,8%), η Λετονία (κατά 314 απασχολούμενους ή κατά 4,2%), η Εσθονία (κατά 296
απασχολούμενους ή κατά 8,3%), η Κύπρος (κατά 79
απασχολούμενους ή κατά 4,9%), η Φινλανδία (κατά
78 απασχολούμενους ή κατά 0,8%), το Λουξεμβούργο (κατά 41 απασχολούμενους ή κατά 3,2%), και η
Σλοβενία (κατά 14 απασχολούμενους ή κατά 0,1%),
ενώ τη συγκεκριμένη περίοδο στη Μάλτα καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.

8.1.1.5 ΤΟΜΕΑΣ F: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές (Construction) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων
οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού
τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.
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Γράφημα 8.11: Συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές
στην ΕΕ-28 είναι 4.069.596 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο 12,3% του συνολικού πλήθους των ενεργών
επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ28 (33.142.454 επιχειρήσεις).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές
στην Ελλάδα (70.384 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο 7,4%
του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο
σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα στη χώρα (953.356 επιχειρήσεις), τιμή υπολειπόμενη κατά 4,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την
25η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 16,5% είναι: η Σλοβακία (18,6%),
η Ιρλανδία (17,1%), η Πολωνία (16,3%), η Τσεχία
(15,3%), και το Βέλγιο (15,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 7,0%, και συγκεκριμένα: η
Βουλγαρία (5,0%), η Αυστρία (7,4%), η Πορτογαλία
(7,4%), η Ελλάδα (7,4%), και η Λετονία (7,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές στην ΕΕ-28 καταγράφει
αύξηση κατά 6,5% (ή κατά 247.052 επιχειρήσεις) από
3.822.544 επιχειρήσεις το 2015, σε 4.069.596 επιχειρή-

σεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των
ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (F)
Κατασκευές στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση
κατά 2,2% (ή κατά 1.533 επιχειρήσεις) από 68.851 επιχειρήσεις το 2015, σε 70.384 επιχειρήσεις το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των ενεργών
επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 19.332 επιχειρήσεις ή -3,7%),
και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η
Γερμανία (κατά 4.924 επιχειρήσεις ή κατά -1,3%), και η
Σλοβενία (κατά 835επιχειρήσεις ή κατά -4,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (F)
Κατασκευές, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 60.914 επιχειρήσεις ή
κατά 9,8%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής
ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 58.840 επιχειρήσεις ή κατά 16,4%), η Ολλανδία (κατά 26.926 επιχειρήσεις ή κατά 16,8%), η Ουγγαρία (κατά 20.659
επιχειρήσεις ή κατά 35,9%), η Ισπανία (κατά 16.873
επιχειρήσεις ή κατά 3,8%), η Σλοβακία (κατά 14.715
επιχειρήσεις ή κατά 16,9%), η Πολωνία (κατά 14.087
επιχειρήσεις ή κατά 4,5%), η Ρουμανία (κατά 11.025
επιχείρηση ή κατά 16,9%), η Τσεχία (κατά 8.389 επιχειρήσεις ή κατά 4,8%), η Πορτογαλία (κατά 7.405 επιχειρήσεις ή κατά 9,5%), το Βέλγιο (κατά 7.359 επιχειρήσεις ή κατά 6,9%), η Ιρλανδία (κατά 7.080 επιχειρήσεις ή κατά 14,0%), η Σουηδία (κατά 6.820 επιχειρήσεις ή κατά 6,4%), η Λιθουανία (κατά 3.105 επι-
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χειρήσεις ή κατά 10,6%), η Εσθονία (κατά 2.246 επιχειρήσεις ή κατά 21,2%), η Δανία (κατά 2.109 επιχειρήσεις ή κατά 6,8%), η Κροατία (κατά 1.578 επιχειρήσεις ή κατά 9,0%), η Ελλάδα (κατά 1.533 επιχειρήσεις
ή κατά 2,2%), η Αυστρία (κατά 1.232 επιχειρήσεις ή
κατά 3,1%), η Μάλτα (κατά 1.140 επιχειρήσεις ή κατά
26,6%), η Λετονία (κατά 578 επιχειρήσεις ή κατά
5,2%), η Βουλγαρία (κατά 546 επιχειρήσεις ή κατά
2,7%), το Λουξεμβούργο (κατά 452επιχειρήσεις ή κατά 12,5%), η Φινλανδία (κατά 449 επιχειρήσεις ή κατά
0,9%), και η Κύπρος (κατά 83επιχειρήσεις ή κατά
2,0%).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων (persons employed) στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (F)
Κατασκευές (Construction) και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.
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Γράφημα 8.12: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές και ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE
Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (F)
Κατασκευές στην ΕΕ-28 είναι 13.933.530 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 7,8% του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο
σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 (178.082.455 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές στην Ελλάδα (186.168 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 4,8% του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο
σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα στη χώρα (3.851.591 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη κατά 3,0 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας
την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 11,6% είναι: το Λουξεμβούργο
(13,2%), η Σουηδία (12,5%), η Φινλανδία (12,1%), η
Γαλλία (10,3%), και η Εσθονία (10,2%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 5,7%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (4,8%), η Ολλανδία (5,4%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (6,0%), η Βουλγαρία (6,0%), και η Μάλτα
(6,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές στην
ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 6,9% (ή κατά 901.221
απασχολούμενους) από 13.032.309 απασχολούμενους
το 2015, σε 13.933.530 απασχολούμενους το 2018. Την
ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(F) Κατασκευές στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
9,7% (ή κατά 16.395 απασχολούμενους) από 169.773
απασχολούμενους το 2015, σε 186.168 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά
17.159 απασχολούμενους ή κατά -1,3%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Λιθουανία
(κατά 6.800 απασχολούμενους ή κατά -5,9%), και η Ρουμανία (κατά 129 απασχολούμενους ή κατά -0,03%).
Την ίδια περίοδο, σε 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(F) Κατασκευές, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 173.663
απασχολούμενους ή κατά 12,2%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Γερμανία (κατά
157.488 απασχολούμενους ή κατά 7,4%), η Ισπανία (κατά 148.752 απασχολούμενους ή κατά 12,5%), η Ουγγα-
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ρία (κατά 54.275 απασχολούμενους ή κατά 26,4%), η
Γαλλία (κατά 53.056 απασχολούμενους ή κατά 2,8%), η
Πολωνία (κατά 47.982 απασχολούμενους ή κατά 5,0%),
η Ολλανδία (κατά 39.883 απασχολούμενους ή κατά
9,2%), η Ιρλανδία (κατά 35.801 απασχολούμενους ή κατά 32,9%), η Σουηδία (κατά 34.981 απασχολούμενους ή
κατά 9,4%), η Πορτογαλία (κατά 30.709 απασχολούμενους ή κατά 10,3%), η Φινλανδία (κατά 26.195 απασχολούμενους ή κατά 13,0%), η Σλοβακία (κατά 20.158 απασχολούμενους ή κατά 13,5%), η Αυστρία (κατά 19.141
απασχολούμενους ή κατά 6,4%), το Βέλγιο (κατά 17.329
απασχολούμενους ή κατά 5,9%), η Ελλάδα (κατά 16.395
απασχολούμενους ή κατά 9,7%), η Δανία (κατά 7.598
απασχολούμενους ή κατά 4,3%), η Κύπρος (κατά 7.324
απασχολούμενους ή κατά 37,8%), η Εσθονία (κατά 6.409
απασχολούμενους ή κατά 13,8%), η Κροατία (κατά 6.298
απασχολούμενους ή κατά 6,3%), η Τσεχία (κατά 5.109
απασχολούμενους ή κατά 1,4%), το Λουξεμβούργο (κατά
4.884 απασχολούμενους ή κατά 10,9%), η Λετονία (κατά

4.146 απασχολούμενους ή κατά 6,1%), η Βουλγαρία (κατά 3.183 απασχολούμενους ή κατά 2,1%), η Σλοβενία
(κατά 2.985 απασχολούμενους ή κατά 4,6%), και η Μάλτα (κατά 1.205 απασχολούμενους ή κατά 11,1%).
8.1.1.6 ΤΟΜΕΑΣ G: ΧΟΝΔΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

Κεφάλαιο 8ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών
(Wholesale and retail trade - repair of motor vehicles
and motorcycles) και η ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο
σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως&
S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.13: Συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων &
μοτοσυκλετών και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό & λιανικό
εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών στην ΕΕ-28 είναι 6.789.934 επιχειρήσεις,
που αντιστοιχεί στο 20,5% του συνολικού πλήθους των
ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
στην ΕΕ-28 (33.142.454 επιχειρήσεις).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό &
λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
& μοτοσυκλετών στην Ελλάδα (251.536 επιχειρήσεις)
αντιστοιχεί στο 26,4% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
στη χώρα (953.356 επιχειρήσεις), τιμή υπερέχουσα κατά 5,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 4η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 28,9% είναι: η Βουλγαρία
(34,2%), η Ρουμανία (32,1%), η Πολωνία (27,2%), η Ελλάδα (26,4%), και η Ιταλία (24,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη

(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 14,7%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (14,2%), η Φινλανδία (14,6%), η Ολλανδία (14,7%), η Δανία (15,0%), και η Σλοβενία (15,0%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών
στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,6% (ή κατά 112.904 επιχειρήσεις) από 6.902.838 επιχειρήσεις το
2015, σε 6.789.934 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων
στον τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό & λιανικό
εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση
κατά 2,1% (ή κατά 5.062 επιχειρήσεις) από 246.474 επιχειρήσεις το 2015, σε 251.536 επιχειρήσεις το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (G)
Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνη-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

των οχημάτων & μοτοσυκλετών, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πολωνία
(κατά 90.423 επιχειρήσεις ή κατά -14,2%), και κατά
φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Γερμανία (κατά 43.308 επιχειρήσεις ή κατά -6,8%), η Ιταλία
(κατά 37.875 επιχειρήσεις ή -3,4%), η Ισπανία (κατά
19.535 επιχειρήσεις ή κατά -2,3%), η Τσεχία (κατά
17.810 επιχειρήσεις ή κατά -7,3%), το Βέλγιο (κατά
6.744 επιχειρήσεις ή κατά -4,5%), η Σλοβακία (κατά
5.031 επιχειρήσεις ή κατά -4,4%), η Πορτογαλία (κατά
4.203 επιχειρήσεις ή κατά -1,9%), η Φινλανδία (κατά
3.491 επιχειρήσεις ή κατά -6,0%), η Λιθουανία (κατά
3.323 επιχειρήσεις ή κατά -5,4%), η Λετονία (κατά 1.748
επιχειρήσεις ή κατά -6,1%), η Κροατία (κατά 1.473 επιχειρήσεις ή κατά -3,9%), η Σουηδία (κατά 1.385 επιχειρήσεις ή κατά -1,0%), η Σλοβενία (κατά 1.024 επιχειρήσεις ή κατά -3,8%), η Αυστρία (κατά 978 επιχειρήσεις ή κατά -1,0%), η Κύπρος (κατά 802 επιχειρήσεις ή
κατά -4,9%), και το Λουξεμβούργο (κατά 50 επιχειρήσεις ή κατά -0,7%).
Την ίδια περίοδο, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό &
λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
& μοτοσυκλετών, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβο-

λή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 63.872 επιχειρήσεις ή κατά 7,2%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 43.735
επιχειρήσεις ή κατά 10,6%), η Ολλανδία (κατά 7.834 επιχειρήσεις ή κατά 3,2%), η Ελλάδα (κατά 5.062 επιχειρήσεις ή κατά 2,1%), η Βουλγαρία (κατά 2.046 επιχειρήσεις ή κατά 1,5%), η Ιρλανδία (κατά 1.163 επιχειρήσεις ή κατά 2,5%), η Ρουμανία (κατά 783 επιχειρήσεις ή
κατά 0,3%), η Ουγγαρία (κατά 595 επιχειρήσεις ή κατά
0,5%), η Εσθονία (κατά 593 επιχειρήσεις ή κατά 3,0%),
η Μάλτα (κατά 560 επιχειρήσεις ή κατά 5,3%), και η
Δανία (κατά 146 επιχειρήσεις ή κατά 0,4%).
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων (persons employed) στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (G)
Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών (Wholesale and retail
trade - repair of motor vehicles and motorcycles) και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο
σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 8.14: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των
τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών στην ΕΕ-28 είναι
34.249.835 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο
19,2% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 (178.082.455 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών στην Ελλάδα (831.772 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 21,6%
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη
χώρα (3.851.591 απασχολούμενοι), τιμή υπερέχουσα
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κατά 2,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 22,7% είναι: η Πολωνία (23,8%),
η Δανία (23,0%), η Λιθουανία (22,8%), η Ρουμανία
(22,5%), και η Ελλάδα (21,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 16,3%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (14,6%), η Φινλανδία (16,4%), η
Γερμανία (16,8%), η Σλοβενία (16,9%), και η Τσεχία
(16,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις
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Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Γερμανία (κατά 144.425 απασχολούμενους ή κατά
2,5%), η Ιταλία (κατά 120.406 απασχολούμενους ή κατά
3,6%), η Ισπανία (κατά 118.740 απασχολούμενους ή κατά 3,8%), η Ελλάδα (κατά 104.504 απασχολούμενους ή
κατά 14,4%), η Ολλανδία (κατά 88.850 απασχολούμενους ή κατά 6,0%), η Ρουμανία (κατά 60.094 απασχολούμενους ή κατά 6,2%), η Πορτογαλία (κατά 56.053
απασχολούμενους ή κατά 7,6%), η Δανία (κατά 54.738
απασχολούμενους ή κατά 13,0%), η Ιρλανδία (κατά
29.057 απασχολούμενους ή κατά 8,4%), η Ουγγαρία
(κατά 25.628 απασχολούμενους ή κατά 4,5%), η Αυστρία (κατά 23.591 απασχολούμενους ή κατά 3,5%), η
Βουλγαρία (κατά 14.546 απασχολούμενους ή κατά
2,9%), η Σλοβενία (κατά 8.178 απασχολούμενους ή
κατά 1,1%), η Σουηδία (κατά 7.042 απασχολούμενους ή
κατά 1,1%), το Βέλγιο (κατά 6.529 απασχολούμενους ή
κατά 1,0%), η Σλοβακία (κατά 5.935 απασχολούμενους
ή κατά 1,7%), η Κροατία (κατά 5.315 απασχολούμενους
ή κατά 2,3%), η Κύπρος (κατά 3.879 απασχολούμενους ή
κατά 6,2%), η Τσεχία (κατά 3.264 απασχολούμενους ή
κατά 0,5%), η Μάλτα (κατά 3.141 απασχολούμενους ή
κατά 9,1%), το Λουξεμβούργο (κατά 2.465 απασχολούμενους ή κατά 4,6%), και η Εσθονία (κατά 1.061 απασχολούμενους ή κατά 1,1%).

στον τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 3,0% (ή
κατά 999.617 απασχολούμενους) από 33.250.218 απασχολούμενους το 2015, σε 34.249.835 απασχολούμενους
το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών στην
Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 14,4% (ή κατά 104.504
απασχολούμενους) από 727.268 απασχολούμενους το
2015, σε 831.772 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών,
με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 21.836 απασχολούμενους ή
κατά -5,9%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής
ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 14.400 απασχολούμενους ή κατά -0,6%), η Λετονία (κατά 5.487 απασχολούμενους ή κατά -3,4%), η Φινλανδία (κατά 1.597 απασχολούμενους ή κατά -0,5%), και η Γαλλία (κατά 690
απασχολούμενους ή κατά -0,02%).
Την ίδια περίοδο, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 155.376 απασχολούμενους ή κατά 3,2%),
και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η

8.1.1.7 ΤΟΜΕΑΣ H: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (H) Μεταφορά και αποθήκευση (Transportation and storage) και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων
στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων
του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β
έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.
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Γράφημα 8.15: Συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (H) Μεταφορά και αποθήκευση και ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (H) Μεταφορά και αποθήκευση στην ΕΕ-28 είναι 1.453.601 επιχειρήσεις,
που αντιστοιχεί στο 4,4% του συνολικού πλήθους των
ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
στην ΕΕ-28 (33.142.454 επιχειρήσεις).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (H) Μεταφορά

και αποθήκευση στην Ελλάδα (64.737 επιχειρήσεις)
αντιστοιχεί στο 6,8% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη
χώρα (953.356 επιχειρήσεις), τιμή υπερέχουσα κατά 2,4
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28, κατέχοντας την 6η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 8,0% είναι: η Ρουμανία (9,1%), η
Πολωνία (8,6%), η Εσθονία (7,8%), η Ιρλανδία (7,4%),
και η Λιθουανία (7,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 2,7%, και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (2,2%), το Βέλγιο (2,6%), η Ιταλία (2,7%), η Ολλανδία (2,8%), και η Αυστρία (3,1%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(3,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (H) Μεταφορά και αποθήκευση στην ΕΕ28 καταγράφει αύξηση κατά 10,9% (ή κατά 143.304 επιχειρήσεις) από 1.310.297 επιχειρήσεις το 2015, σε
1.453.601 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το
συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (H) Μεταφορά και αποθήκευση
στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,7% (ή
κατά 1.700 επιχειρήσεις) από 63.037 επιχειρήσεις το
2015, σε 64.737 επιχειρήσεις το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (H) Μεταφορά και αποθήκευση, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 5.631
επιχειρήσεις ή κατά -4,9%), και κατά φθίνουσα σειρά
της μεταβολής ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 3.344 επιχειρήσεις ή -2,7%), η Πολωνία (κατά 3.240 επιχειρήσεις ή κατά -1,8%), η Φινλανδία (κατά 478 επιχειρήσεις ή κατά -2,1%), η Ιρλανδία (κατά 190 επιχειρήσεις
ή κατά -0,8%), η Κύπρος (κατά 169 επιχειρήσεις ή κατά -5,6%), και η Σλοβενία (κατά 116 επιχειρήσεις ή κατά -1,3%). Την ίδια περίοδο, σε 21 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-

χεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (H)
Μεταφορά και αποθήκευση, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά
64.958 επιχειρήσεις ή κατά 54,0%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 34.525 επιχειρήσεις ή κατά 34,2%), η Ρουμανία (κατά 12.433 επιχειρήσεις ή κατά 19,3%), η Ολλανδία (κατά 9.079 επιχειρήσεις ή κατά 23,1%), η Λιθουανία (κατά 6.147 επιχειρήσεις ή κατά 49,6%), η
Ουγγαρία (κατά 5.952 επιχειρήσεις ή κατά 25,2%), η
Ισπανία (κατά 5.267 επιχειρήσεις ή κατά 2,6%), η Πορτογαλία (κατά 3.954 επιχειρήσεις ή κατά 18,3%), η Σλοβακία (κατά 2.783 επιχειρήσεις ή κατά 14,7%), η Τσεχία
(κατά 2.518 επιχειρήσεις ή κατά 6,6%), η Βουλγαρία
(κατά 1.906 επιχειρήσεις ή κατά 8,8%), η Ελλάδα (κατά
1.700 επιχειρήσεις ή κατά 2,7%), η Σουηδία (κατά
1.188 επιχειρήσεις ή κατά 3,8%), η Κροατία (κατά 911
επιχειρήσεις ή κατά 10,6%), το Βέλγιο (κατά 656 επιχειρήσεις ή κατά 3,5%), η Μάλτα (κατά 636 επιχειρήσεις ή
κατά 41,5%), η Δανία (κατά 475 επιχειρήσεις ή κατά
4,4%), η Εσθονία (κατά 452 επιχειρήσεις ή κατά 5,7%),
η Αυστρία (κατά 440 επιχειρήσεις ή κατά 2,7%), η Λετονία (κατά 433 επιχειρήσεις ή κατά 5,9%), και το Λουξεμβούργο (κατά 59 επιχειρήσεις ή κατά 4,8%).
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων (persons employed) στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (H)
Μεταφορά και αποθήκευση (Transportation and storage) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί
Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 8.16: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (H) Μεταφορά και αποθήκευση και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(H) Μεταφορά και αποθήκευση στην ΕΕ-28 είναι
11.409.568 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 6,4%
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομι-
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κών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην
ΕΕ-28 (178.082.455 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (H) Μεταφορά και αποθήκευση στην Ελλάδα
(204.112 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 5,3% του
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συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη χώρα
(3.851.591 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη κατά
1,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28, κατέχοντας την 24η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 10,0% είναι: η Λιθουανία
(13,0%), η Λετονία (10,9%), η Εσθονία (9,0%), η Ρουμανία (8,9%), και η Τσεχία (8,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 4,9%, και συγκεκριμένα: η
Πορτογαλία (4,4%), η Ολλανδία (4,8%), η Ιρλανδία
(4,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (5,2%), και η Ελλάδα
(5,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις
στον τομέα δραστηριοτήτων (H) Μεταφορά και αποθήκευση στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 7,4% (ή κατά
790.897 απασχολούμενους) από 10.618.671 απασχολούμενους το 2015, σε 11.409.568 απασχολούμενους το
2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (H) Μεταφορά και αποθήκευση στην
Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 4,5% (ή κατά 8.860
απασχολούμενους) από 195.252 απασχολούμενους το
2015, σε 204.112 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των
απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (H) Μεταφορά και αποθήκευση,
με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Δανία (κατά 8.384 απασχολούμενους ή κατά 5,3%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 5.434 απασχολούμενους ή
κατά -2,6%), η Κροατία (κατά 2.745 απασχολούμενους ή
κατά -3,3%), και η Φινλανδία (κατά 1.507 απασχολούμενους ή κατά -1,0%). Την ίδια περίοδο, σε 24 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
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στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον
τομέα δραστηριοτήτων (H) Μεταφορά και αποθήκευση,
με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 174.267 απασχολούμενους
ή κατά 14,5%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής
ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 137.675 απασχολούμενους
ή κατά 10,7%), η Ισπανία (κατά 97.197 απασχολούμενους ή κατά 11,8%), η Πολωνία (κατά 88.689 απασχολούμενους ή κατά 12,3%), η Γερμανία (κατά 51.332 απασχολούμενους ή κατά 2,5%), η Ρουμανία (κατά 47.619
απασχολούμενους ή κατά 12,9%), η Ιταλία (κατά 39.829
απασχολούμενους ή κατά 3,7%), η Λιθουανία (κατά
23.620 απασχολούμενους ή κατά 20,2%), η Ουγγαρία
(κατά 23.153 απασχολούμενους ή κατά 9,7%), η Τσεχία
(κατά 21.446 απασχολούμενους ή κατά 6,7%), η Πορτογαλία (κατά 21.121 απασχολούμενους ή κατά 13,7%), η
Ολλανδία (κατά 13.626 απασχολούμενους ή κατά 3,4%),
η Βουλγαρία (κατά 11.808 απασχολούμενους ή κατά
7,2%), η Σουηδία (κατά 10.515 απασχολούμενους ή κατά
4,2%), η Ελλάδα (κατά 8.860 απασχολούμενους ή κατά
4,5%), η Ιρλανδία (κατά 7.473 απασχολούμενους ή κατά
7,9%), η Σλοβενία (κατά 7.166 απασχολούμενους ή κατά
15,8%), η Σλοβακία (κατά 6.654 απασχολούμενους ή κατά 5,9%), η Αυστρία (κατά 3.878 απασχολούμενους ή κατά 1,9%), η Λετονία (κατά 3.108 απασχολούμενους ή κατά 3,9%), το Λουξεμβούργο (κατά 3.091 απασχολούμενους ή κατά 12,8%), η Εσθονία (κατά 2.570 απασχολούμενους ή κατά 5,8%), η Μάλτα (κατά 2.185 απασχολούμενους ή κατά 21,9%), και η Κύπρος (κατά 2.085 απασχολούμενους ή κατά 13,3%).
8.1.1.8 ΤΟΜΕΑΣ I: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (Accommodation and food service activities) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.
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Γράφημα 8.17: Συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης στην ΕΕ-28 είναι 2.218.109 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο 6,7% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην
ΕΕ-28 (33.142.454 επιχειρήσεις).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης στην Ελλάδα (120.906 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο 12,7% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη
χώρα (953.356 επιχειρήσεις), τιμή υπερέχουσα κατά 6,0
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 10,6% είναι: η Ελλάδα (12,7%), η
Κροατία (12,0%), η Πορτογαλία (9,8%), η Αυστρία
(9,6%), και η Ισπανία (8,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 3,1%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (2,7%), η Λετονία (2,8%), η Πολωνία (3,4%), η
Εσθονία (3,4%), και η Σλοβακία (3,4%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(3,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 4,6% (ή κατά 97.982 επιχειρήσεις) από 2.120.127 επιχειρήσεις το 2015, σε 2.218.109
επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης στην Ελλάδα
καταγράφει αύξηση κατά 6,4% (ή κατά 7.228 επιχειρήσεις) από 113.678 επιχειρήσεις το 2015, σε 120.906 επιχειρήσεις το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (I)
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Πολωνία (κατά 12.697 επιχειρήσεις ή κατά -15,8%), και κατά φθίνουσα σειρά
της μεταβολής ακολουθούν: η Γερμανία (κατά 3.541 επιχειρήσεις ή κατά -1,4%), η Αυστρία (κατά 898 επιχειρήσεις ή κατά -1,7%), η Κύπρος (κατά 622 επιχειρήσεις
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ή κατά -11,2%), και η Τσεχία (κατά 72 επιχειρήσεις ή
κατά -0,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (I)
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος
και υπηρεσιών εστίασης, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 34.679
επιχειρήσεις ή κατά 11,2%), και κατά φθίνουσα σειρά
της μεταβολής ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά
21.365 επιχειρήσεις ή κατά 23,3%), η Ιταλία (κατά
14.676 επιχειρήσεις ή 4,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 13.515 επιχειρήσεις ή κατά 7,9%), η Ελλάδα
(κατά 7.228 επιχειρήσεις ή κατά 6,4%), η Ολλανδία
(κατά 6.797 επιχειρήσεις ή κατά 12,1%), η Ισπανία
(κατά 3.891 επιχειρήσεις ή κατά 1,2%), η Ρουμανία
(κατά 2.681 επιχειρήσεις ή κατά 7,5%), η Σουηδία (κατά 1.874 επιχειρήσεις ή κατά 5,4%), η Κροατία (κατά
1.279 επιχειρήσεις ή κατά 6,5%), η Λιθουανία (κατά
1.096 επιχειρήσεις ή κατά 18,2%), η Ουγγαρία (κατά
1.055 επιχειρήσεις ή κατά 3,6%), η Δανία (κατά 867
επιχειρήσεις ή κατά 6,3%), η Ιρλανδία (κατά 836 επιχειρήσεις ή κατά 4,6%), η Σλοβενία (κατά 819 επιχειρήσεις ή κατά 7,2%), το Βέλγιο (κατά 722 επιχειρήσεις
ή κατά 1,4%), η Σλοβακία (κατά 624 επιχειρήσεις ή κατά 3,4%), η Φινλανδία (κατά 610 επιχειρήσεις ή κατά
4,5%), η Εσθονία (κατά 534 επιχειρήσεις ή κατά 17,0%),
η Μάλτα (κατά 298 επιχειρήσεις ή κατά 11,6%), η Λετονία (κατά 264 επιχειρήσεις ή κατά 6,8%), η Βουλγαρία
(κατά 91 επιχειρήσεις ή κατά 0,3%), και το Λουξεμβούργο (κατά 11 επιχειρήσεις ή κατά 0,4%).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων (persons employed) στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (I)
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης (Accommodation and food service
activities) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος
και υπηρεσιών εστίασης στην ΕΕ-28 είναι 12.625.639
απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 7,1% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ28 (178.082.455 απασχολούμενοι).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 8.18: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης στην Ελλάδα
(656.826 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 17,1% του
συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη χώρα (3.851.591 απασχολούμενοι), τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 10,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 12,2% είναι: η Ελλάδα (17,1%), η
Κύπρος (13,8%), η Μάλτα (10,8%), η Κροατία (9,6%), και
η Αυστρία (9,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,9%, και συγκεκριμένα: η Πολωνία
(2,9%), η Σλοβακία (3,8%), η Λιθουανία (4,3%), η Τσεχία
(4,3%), και η Ρουμανία (4,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,1
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις
στον τομέα δραστηριοτήτων (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 12,5% (ή κατά
1.405.595 απασχολούμενους) από 11.220.044 απασχολούμενους το 2015, σε 12.625.639 απασχολούμενους το
2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης στην Ελλάδα
καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 42,9% (ή κατά
197.307 απασχολούμενους) από 459.519 απασχολούμενους το 2015, σε 656.826 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, καταγράφεται μικρή μείωση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (I)
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος

και υπηρεσιών εστίασης, στη Λιθουανία (κατά 1.385
απασχολούμενους ή κατά -2,9%).
Την ίδια περίοδο, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος
και υπηρεσιών εστίασης, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 236.708
απασχολούμενους ή κατά 17,8%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 231.384 απασχολούμενους ή κατά 10,1%), η
Ελλάδα (κατά 197.307 απασχολούμενους ή κατά
42,9%), η Ισπανία (κατά 187.455 απασχολούμενους ή
κατά 15,3%), η Γερμανία (κατά 89.082 απασχολούμενους ή κατά 5,1%), η Πορτογαλία (κατά 81.589 απασχολούμενους ή κατά 27,8%), η Γαλλία (κατά 74.333 απασχολούμενους ή κατά 6,4%), η Δανία (κατά 61.138 απασχολούμενους ή κατά 79,2%), η Ολλανδία (κατά 55.428
απασχολούμενους ή κατά 12,9%), η Ρουμανία (κατά
29.680 απασχολούμενους ή κατά 17,0%), η Ιρλανδία
(κατά 24.667 απασχολούμενους ή κατά 14,5%), η Ουγγαρία (κατά 16.667 απασχολούμενους ή κατά 12,5%), η
Τσεχία (κατά 15.028 απασχολούμενους ή κατά 9,1%), η
Αυστρία (κατά 13.862 απασχολούμενους ή κατά 4,2%),
η Βουλγαρία (κατά 12.955 απασχολούμενους ή κατά
9,3%), η Κροατία (κατά 12.893 απασχολούμενους ή κατά 13,4%), η Σουηδία (κατά 11.071 απασχολούμενους ή
κατά 6,0%), η Πολωνία (κατά 10.300 απασχολούμενους
ή κατά 3,6%), η Σλοβακία (κατά 10.187 απασχολούμενους ή κατά 17,4%), η Φινλανδία (κατά 8.559 απασχολούμενους ή κατά 11,4%), το Βέλγιο (κατά 7.728 απασχολούμενους ή κατά 4,8%), η Σλοβενία (κατά 4.490
απασχολούμενους ή κατά 12,4%), η Λετονία (κατά 3.868
απασχολούμενους ή κατά 11,1%), η Κύπρος (κατά 3.571
απασχολούμενους ή κατά 9,1%), το Λουξεμβούργο (κατά 2.571 απασχολούμενους ή κατά 12,7%), η Μάλτα
(κατά 2.351 απασχολούμενους ή κατά 12,5%), και η Εσθονία (κατά 2.060 απασχολούμενους ή κατά 7,9%).
8.1.1.9 ΤΟΜΕΑΣ J: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση και επικοινωνία (Infor-
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τήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

mation and communication) και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριο-
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Γράφημα 8.19: Συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση και επικοινωνία και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση και επικοινωνία στην ΕΕ-28 είναι 1.438.809 επιχειρήσεις, που
αντιστοιχεί στο 4,3% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην
ΕΕ-28 (33.142.454 επιχειρήσεις).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση
και επικοινωνία στην Ελλάδα (19.215 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο 2,0% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη
χώρα (953.356 επιχειρήσεις), τιμή υπολειπόμενη κατά
2,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 7,4% είναι: η Σουηδία (8,7%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (8,7%), η Δανία (6,7%), το Λουξεμβούργο (6,4%), και η Εσθονία (6,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,2%, και συγκεκριμένα:
η Πορτογαλία (1,7%), η Ελλάδα (2,0%), η Ισπανία
(2,1%), η Ιταλία (2,4%), και η Κύπρος (2,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (3,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση και επικοινωνία στην ΕΕ28 καταγράφει αύξηση κατά 13,9% (ή κατά 175.149 επιχειρήσεις) από 1.263.660 επιχειρήσεις το 2015, σε
1.438.809 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το
συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση και επικοινωνία
στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά 0,6% (ή
κατά 108 επιχειρήσεις) από 19.107 επιχειρήσεις το
2015, σε 19.215 επιχειρήσεις το 2018.
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Τη συγκεκριμένη περίοδο, καταγράφεται μείωση
του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων
στον τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση και επικοινωνία, στη Γερμανία (κατά 1.200 επιχειρήσεις ή
κατά -0,9%).
Την ίδια περίοδο, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (J)
Ενημέρωση και επικοινωνία, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 32.666 επιχειρήσεις ή κατά 19,1%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 26.185 επιχειρήσεις ή κατά
11,4%), η Πολωνία (κατά 25.875 επιχειρήσεις ή κατά
27,1%), η Ολλανδία (κατά 12.907 επιχειρήσεις ή κατά 14,6%), η Τσεχία (κατά 11.659 επιχειρήσεις ή κατά
30,6%), η Ουγγαρία (κατά 8.521 επιχειρήσεις ή κατά
23,3%), η Ιταλία (κατά 8.362 επιχειρήσεις ή 8,3%), η
Ισπανία (κατά 7.722 επιχειρήσεις ή κατά 11,4%), η
Ρουμανία (κατά 5.697 επιχειρήσεις ή κατά 7,5%), η
Σουηδία (κατά 5.199 επιχειρήσεις ή κατά 8,3%), το
Βέλγιο (κατά 5.055 επιχειρήσεις ή κατά 15,5%), η
Σλοβακία (κατά 4.892 επιχειρήσεις ή κατά 25,0%), η
Πορτογαλία (κατά 3.516 επιχειρήσεις ή κατά 22,5%),
η Βουλγαρία (κατά 2.466 επιχειρήσεις ή κατά 20,4%),
η Λιθουανία (κατά 2.412 επιχειρήσεις ή κατά 38,9%),
η Δανία (κατά 2.383 επιχειρήσεις ή κατά 14,8%), η
Εσθονία (κατά 1.774 επιχειρήσεις ή κατά 34,3%), η
Ιρλανδία (κατά 1.664 επιχειρήσεις ή κατά 11,7%), η
Φινλανδία (κατά 1.479 επιχειρήσεις ή κατά 10,0%), η
Σλοβενία (κατά 1.220 επιχειρήσεις ή κατά 14,0%), η
Λετονία (κατά 1.090 επιχειρήσεις ή κατά 17,2%), η
Κροατία (κατά 1.038 επιχειρήσεις ή κατά 16,2%), η
Αυστρία (κατά 863 επιχειρήσεις ή κατά 3,2%), η
Μάλτα (κατά 645 επιχειρήσεις ή κατά 46,3%), η Κύπρος (κατά 632 επιχειρήσεις ή κατά 53,7%), το Λουξεμβούργο (κατά 319 επιχειρήσεις ή κατά 14,3%), και
η Ελλάδα (κατά 108 επιχειρήσεις ή κατά 0,6%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

communication) και η ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις
ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.

ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων (persons employed)
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(J) Ενημέρωση και επικοινωνία (Information and
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Γράφημα 8.20: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση και επικοινωνία και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού
τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(J) Ενημέρωση και επικοινωνία στην ΕΕ-28 είναι
7.298.859 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 4,1%
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις
ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
στην ΕΕ-28 (178.082.455 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση και επικοινωνία στην Ελλάδα (104.114 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 2,7%
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις
ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
στη χώρα (3.851.591 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 6,0% είναι: η Σουηδία (7,4%), η
Φινλανδία (6,0%), η Δανία (5,7%), το Λουξεμβούργο
(5,6%), και η Μάλτα (5,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 3,1%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (2,7%), η Πορτογαλία (2,8%), η Ιταλία (3,3%), η Ισπανία (3,3%), και η Λιθουανία (3,4%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις
στον τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση και επικοινωνία στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 11,2% (ή κατά 734.316 απασχολούμενους) από 6.564.543 απασχολούμενους το 2015, σε 7.298.859 απασχολούμενους το

2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση και επικοινωνία στην
Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 22,3% (ή κατά
19.018 απασχολούμενους) από 85.096 απασχολούμενους το 2015, σε 104.114 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, και στα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση και επικοινωνία, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη
Γερμανία (κατά 106.248 απασχολούμενους ή κατά
9,2%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 90.479 απασχολούμενους ή κατά 7,4%), η Γαλλία (κατά 68.167 απασχολούμενους ή κατά 7,8%), η Πολωνία (κατά 59.250 απασχολούμενους ή κατά 17,5%), η Ισπανία (κατά 57.515
απασχολούμενους ή κατά 13,2%), η Ολλανδία (κατά
39.162 απασχολούμενους ή κατά 13,8%), η Ιταλία (κατά
36.418 απασχολούμενους ή κατά 6,7%), η Ρουμανία
(κατά 35.164 απασχολούμενους ή κατά 19,4%), η Σουηδία (κατά 29.713 απασχολούμενους ή κατά 13,9%), η
Ουγγαρία (κατά 28.734 απασχολούμενους ή κατά
22,6%), η Βουλγαρία (κατά 23.730 απασχολούμενους ή
κατά 27,1%), το Βέλγιο (κατά 21.346 απασχολούμενους
ή κατά 16,8%), η Πορτογαλία (κατά 20.175 απασχολούμενους ή κατά 22,2%), η Ιρλανδία (κατά 19.659 απασχολούμενους ή κατά 22,4%), η Ελλάδα (κατά 19.018 απασχολούμενους ή κατά 42,9%), η Τσεχία (κατά 17.371
απασχολούμενους ή κατά 13,4%), η Φινλανδία (κατά
12.170 απασχολούμενους ή κατά 12,0%), η Σλοβακία
(κατά 11.316 απασχολούμενους ή κατά 18,2%), η Λετονία (κατά 8.949 απασχολούμενους ή κατά 30,4%), η Αυστρία (κατά 6.208 απασχολούμενους ή κατά 5,2%), η
Κροατία (κατά 5.593 απασχολούμενους ή κατά 14,3%),
η Εσθονία (κατά 4.409 απασχολούμενους ή κατά
19,5%), η Κύπρος (κατά 3.104 απασχολούμενους ή κατά

365

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

32,6%), η Σλοβενία (κατά 3.048 απασχολούμενους ή κατά 12,3%), το Λουξεμβούργο (κατά 2.696 απασχολούμενους ή κατά 14,3%), η Μάλτα (κατά 2.257 απασχολούμενους ή κατά 27,9%), η Λιθουανία (κατά 1.926 απασχολούμενους ή κατά 5,6%), και η Δανία (κατά 491 απασχολούμενους ή κατά 0,4%).

στηριοτήτων (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες πλην των δραστηριοτήτων των
εταιρειών χαρτοφυλακίου (Financial and insurance activities except activities of holding companies) και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων
οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού
τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

8.1.1.10 ΤΟΜΕΑΣ K: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δρα-
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Γράφημα 8.21: Συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE
Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (K) Χρηματοπιστωτικές
και ασφαλιστικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 είναι
650.497 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο 2,0% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 (33.142.454 επιχειρήσεις).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (18.268 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο 1,9% του
συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο
σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα στη χώρα (953.356 επιχειρήσεις), τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας
την 14η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 3,6% είναι: η Κύπρος (4,3%), το
Λουξεμβούργο (4,3%), η Δανία (3,2%), η Πολωνία
(3,1%), και η Ουγγαρία (3,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,0%, και συγκεκριμένα: η
Κροατία (0,7%), η Σλοβενία (1,1%), η Εσθονία (1,1%), η
Βουλγαρία (1,1%), και η Πορτογαλία (1,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (3,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δρα-

366

στηριοτήτων (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
4,3% (ή κατά 26.677 επιχειρήσεις) από 623.820 επιχειρήσεις το 2015, σε 650.497 επιχειρήσεις το 2018. Την
ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά 5,1% (ή κατά 893
επιχειρήσεις) από 17.375 επιχειρήσεις το 2015, σε
18.268 επιχειρήσεις το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (K)
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,
με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στην Πολωνία (κατά 8.384 επιχειρήσεις ή κατά -12,0%),
και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η
Τσεχία (κατά 3.550 επιχειρήσεις ή κατά -12,7%), η Πορτογαλία (κατά 1.435 επιχειρήσεις ή κατά -9,1%), η Γερμανία (κατά 1.124 επιχειρήσεις ή κατά -1,8%), η Αυστρία (κατά 1.098 επιχειρήσεις ή κατά -9,6%), η Μάλτα
(κατά 146 επιχειρήσεις ή κατά -18,6%), η Σλοβενία (κατά 32 επιχειρήσεις ή κατά -1,7%), η Βουλγαρία (κατά 17
επιχειρήσεις ή κατά -0,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 20 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη
Γαλλία (κατά 13.287 επιχειρήσεις ή κατά 19,4%), και
κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η
Σλοβακία (κατά 5.376 επιχειρήσεις ή κατά 66,0%), η Λι-
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θουανία (κατά 3.527 επιχειρήσεις ή κατά 449,3%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3.095 επιχειρήσεις ή κατά
7,2%), η Ισπανία (κατά 2.405 επιχειρήσεις ή κατά 2,9%),
η Ρουμανία (κατά 1.926 επιχειρήσεις ή κατά 19,5%), η
Ιταλία (κατά 1.762 επιχειρήσεις ή 1,9%), η Ουγγαρία
(κατά 1.760 επιχειρήσεις ή κατά 8,5%), η Ιρλανδία (κατά
1.661 επιχειρήσεις ή κατά 23,7%), η Δανία (κατά 1.513
επιχειρήσεις ή κατά 20,9%), η Σουηδία (κατά 1.470 επιχειρήσεις ή κατά 9,7%), το Βέλγιο (κατά 1.451 επιχειρήσεις ή κατά 11,3%), η Ολλανδία (κατά 941 επιχειρήσεις
ή κατά 3,1%), η Ελλάδα (κατά 893 επιχειρήσεις ή κατά
5,1%), η Κύπρος (κατά 637 επιχειρήσεις ή κατά 29,5%), η
Εσθονία (κατά 219 επιχειρήσεις ή κατά 22,3%), η Λετονία (κατά 189 επιχειρήσεις ή κατά 10,3%), η Φινλανδία
(κατά 170 επιχειρήσεις ή κατά 2,7%), η Κροατία (κατά
127 επιχειρήσεις ή κατά 12,2%), και το Λουξεμβούργο
(κατά 54 επιχειρήσεις ή κατά 3,2%).

του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018.

ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων (persons employed) στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (K)
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
(Financial and insurance activities except activities of
holding companies) και η ποσοστιαία αναλογία του επί

Κεφάλαιο 8ο

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (K)
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
στην ΕΕ-28 είναι 5.726.710 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 3,2% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των
τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 (178.082.455 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες στην Ελλάδα (92.183 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 2,4% του συνολικού πλήθους των
απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα στη χώρα (3.851.591 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
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Γράφημα 8.22: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 6,5% είναι: το Λουξεμβούργο
(11,5%), η Κύπρος (7,2%), η Ιρλανδία (5,0%), η Μάλτα
(4,8%), και η Γαλλία (4,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 2,1%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (1,6%), η Εσθονία (2,1%), η Ρουμανία (2,2%), η
Πορτογαλία (2,3%), και η Ολλανδία (2,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (3,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις
στον τομέα δραστηριοτήτων (K) Χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 καταγράφει
οριακή μείωση κατά -0,6% (ή κατά 37.382 απασχολούμενους) από 5.764.092 απασχολούμενους το 2015, σε

5.726.710 απασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίοδο,
το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -5,2% (ή κατά
5.022 απασχολούμενους) από 97.205 απασχολούμενους
το 2015, σε 92.183 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 30.352 απασχολούμενους ή κατά -5,3%), και κατά φθίνουσα σειρά
της μεταβολής ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 29.220
απασχολούμενους ή κατά -12,4%), η Πολωνία (κατά
27.395 απασχολούμενους ή κατά -7,1%), η Γερμανία
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(κατά 17.614 απασχολούμενους ή κατά -1,6%), η Ελλάδα
(κατά 5.022 απασχολούμενους ή κατά -5,2%), η Πορτογαλία (κατά 4.651 απασχολούμενους ή κατά -4,9%), η
Τσεχία (κατά 2.429 απασχολούμενους ή κατά -2,3%), η
Σλοβενία (κατά 1.035 απασχολούμενους ή κατά -4,8%), η
Λιθουανία (κατά 993 απασχολούμενους ή κατά -5,6%), η
Σουηδία (κατά 894 απασχολούμενους ή κατά -0,9%), η
Κροατία (κατά 602 απασχολούμενους ή κατά -1,5%),
η Αυστρία (κατά 529 απασχολούμενους ή κατά -0,4%), η
Λετονία (κατά 22 απασχολούμενους ή κατά -0,1%), και
το Βέλγιο (κατά 11 απασχολούμενους ή κατά -0,01%).
Την ίδια περίοδο, και στα 14 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 18.540 απασχολούμενους ή κατά 1,9%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 9.031 απασχολούμενους ή κατά 10,3%), η Ισπανία (κατά 8.462 απασχολούμενους ή κατά 2,3%), η Ρουμανία (κατά 8.183
απασχολούμενους ή κατά 8,8%), η Ιρλανδία (κατά 7.588

απασχολούμενους ή κατά 7,8%), η Σλοβακία (κατά
6.911 απασχολούμενους ή κατά 17,0%), η Γαλλία (κατά
4.485 απασχολούμενους ή κατά 0,6%), η Φινλανδία
(κατά 4.463 απασχολούμενους ή κατά 9,3%), η Βουλγαρία (κατά 4.075 απασχολούμενους ή κατά 6,6%), η Δανία (κατά 3.582 απασχολούμενους ή κατά 4,5%), η Κύπρος (κατά 2.840 απασχολούμενους ή κατά 14,6%), το
Λουξεμβούργο (κατά 2.533 απασχολούμενους ή κατά
6,1%), η Μάλτα (κατά 2.221 απασχολούμενους ή κατά
31,0%), και η Εσθονία (κατά 473 απασχολούμενους ή
κατά 4,5%).
8.1.1.11 ΤΟΜΕΑΣ L: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (Real
estate activities) και η ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων
στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί
Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.
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Γράφημα 8.23: Συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας και ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στην ΕΕ-28 είναι 1.489.857 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο 4,1% του συνολικού πλήθους
των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 (33.142.454 επιχειρήσεις).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση
ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα (11.484 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο 1,2% του συνολικού πλήθους των
ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
στη χώρα (953.356 επιχειρήσεις), τιμή υπολειπόμενη
κατά 3,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 9,5% είναι: η Δανία (10,7%), η
Φινλανδία (9,4%), η Λετονία (9,3%), το Λουξεμβούργο
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(9,1%), και η Σουηδία (8,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,8%, και συγκεκριμένα: η
Ελλάδα (1,2%), η Κύπρος (1,5%), η Ολλανδία (1,7%), η
Σλοβενία (2,0%), και η Ρουμανία (2,5%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα
δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 10,2% (ή κατά
137.944 επιχειρήσεις) από 1.351.913 επιχειρήσεις το
2015, σε 1.489.857 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια
περίοδο, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 41,8% (ή κατά 3.387
επιχειρήσεις) από 8.097 επιχειρήσεις το 2015, σε
11.484 επιχειρήσεις το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 5.741
επιχειρήσεις ή κατά -3,6%), και κατά φθίνουσα σειρά της
μεταβολής ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 2.406 επιχειρήσεις ή -1,0%), και η Αυστρία (κατά 90 επιχειρήσεις ή κατά -0,5%).
Την ίδια περίοδο, σε 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά
35.326 επιχειρήσεις ή κατά 17,7%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά
21.196 επιχειρήσεις ή κατά 12,6%), η Πορτογαλία (κατά 13.356 επιχειρήσεις ή κατά 41,5%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 12.515 επιχειρήσεις ή κατά 11,7%), η
Φινλανδία (κατά 9.935 επιχειρήσεις ή κατά 39,1%), η
Σουηδία (κατά 8.978 επιχειρήσεις ή κατά 14,8%), το
Βέλγιο (κατά 6.104 επιχειρήσεις ή κατά 16,7%), η Λιθουανία (κατά 5.560 επιχειρήσεις ή κατά 42,9%), η
Ρουμανία (κατά 4.376 επιχειρήσεις ή κατά 25,7%), η
Ουγγαρία (κατά 4.112 επιχειρήσεις ή κατά 13,3%), η
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Τσεχία (κατά 3.699 επιχειρήσεις ή κατά 8,1%), η Ελλάδα (κατά 3.387 επιχειρήσεις ή κατά 41,8%), η Ολλανδία (κατά 2.899 επιχειρήσεις ή κατά 10,9%), η Δανία (κατά 2.718 επιχειρήσεις ή κατά 10,1%), η Πολωνία (κατά 2.536 επιχειρήσεις ή κατά 4,8%), η Σλοβακία
(κατά 1.873 επιχειρήσεις ή κατά 13,8%), η Ιρλανδία
(κατά 1.685 επιχειρήσεις ή κατά 12,7%), η Μάλτα (κατά 1.201 επιχειρήσεις ή κατά 12,7%), η Κροατία (κατά
1.162 επιχειρήσεις ή κατά 29,4%), η Εσθονία (κατά
1.075 επιχειρήσεις ή κατά 17,1%), η Σλοβενία (κατά
864 επιχειρήσεις ή κατά 32,0%), η Βουλγαρία (κατά
763 επιχειρήσεις ή κατά 3,2%), το Λουξεμβούργο (κατά 414 επιχειρήσεις ή κατά 12,9%), η Λετονία (κατά
301 επιχειρήσεις ή κατά 2,2%), και η Κύπρος (κατά
136 επιχειρήσεις ή κατά 15,5%).
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων (persons employed) στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (L)
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (Real estate activities)
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις
στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων
του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 8.24: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας και ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στην ΕΕ-28 είναι
3.156.390 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 1,8%
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις
ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
στην ΕΕ-28 (178.082.455 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στην
Ελλάδα (27.388 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
0,7% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη χώρα (3.851.591 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τι-

μής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 3,0% είναι: η Λετονία (4,3%), η
Σουηδία (2,9%), η Εσθονία (2,6%), η Λιθουανία (2,6%),
και η Δανία (2,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 0,9%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα
(0,7%), η Σλοβενία (0,8%), η Κύπρος (0,8%), η Ολλανδία (0,9%), και η Ρουμανία (1,1%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(3,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 6,1% (ή
κατά 182.650 απασχολούμενους) από 2.973.740 απασχολούμενους το 2015, σε 3.156.390 απασχολούμενους
το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 50,1% (ή κατά 9.142 απασχολούμενους) από 18.246
απασχολούμενους το 2015, σε 27.388 απασχολούμενους
το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των
απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 22.101 απασχολούμενους ή κατά -4,3%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 1.686 απασχολούμενους ή κατά -2,8%), και η Πολωνία (κατά 1.084
απασχολούμενους ή κατά -0,6%).
Την ίδια περίοδο, και στα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη
Γαλλία (κατά 45.294 απασχολούμενους ή κατά 10,8%),
και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν:
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 42.224 απασχολούμενους
ή κατά 7,9%), η Ισπανία (κατά 26.890 απασχολούμενους ή κατά 11,3%), η Πορτογαλία (κατά 20.803 απασχολούμενους ή κατά 40,8%), το Βέλγιο (κατά 12.242
απασχολούμενους ή κατά 23,5%), η Ελλάδα (κατά

9.142 απασχολούμενους ή κατά 50,1%), η Ουγγαρία
(κατά 8.366 απασχολούμενους ή κατά 11,9%), η Σουηδία (κατά 6.378 απασχολούμενους ή κατά 7,3%), η
Ρουμανία (κατά 5.931 απασχολούμενους ή κατά 12,6%),
η Βουλγαρία (κατά 4.555 απασχολούμενους ή κατά
12,6%), η Ιρλανδία (κατά 4.496 απασχολούμενους ή
κατά 18,2%), η Σλοβακία (κατά 4.169 απασχολούμενους ή κατά 13,4%), η Φινλανδία (κατά 2.967 απασχολούμενους ή κατά 10,2%), η Αυστρία (κατά 2.314 απασχολούμενους ή κατά 4,6%), η Δανία (κατά 1.706 απασχολούμενους ή κατά 3,4%), η Σλοβενία (κατά 1.505
απασχολούμενους ή κατά 33,9%), η Μάλτα (κατά 1.479
απασχολούμενους ή κατά 66,5%), η Λιθουανία (κατά
1.449 απασχολούμενους ή κατά 5,4%), η Ολλανδία (κατά 1.357 απασχολούμενους ή κατά 1,8%), η Εσθονία
(κατά 1.340 απασχολούμενους ή κατά 10,9%), η Κροατία (κατά 1.005 απασχολούμενους ή κατά 8,9%), το
Λουξεμβούργο (κατά 893 απασχολούμενους ή κατά
21,1%), η Ιταλία (κατά 445 απασχολούμενους ή κατά
0,1%), η Κύπρος (κατά 400 απασχολούμενους ή κατά
19,5%), και η Λετονία (κατά 171 απασχολούμενους ή
κατά 0,5%).
8.1.1.12 ΤΟΜΕΑΣ M: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και
τεχνικές δραστηριότητες (Professional, scientific and
technical activities) και η ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων
στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί
Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.25: Συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (M) Επαγγελματικές,
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28
είναι 5.226.832 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο 15,8%
του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο
σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 (33.142.454 επιχειρήσεις). Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (M)
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Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (147.428 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο 15,5% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη χώρα
(953.356 επιχειρήσεις), τιμή υπολειπόμενη κατά 0,3
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28, κατέχοντας την 13η υψηλότερη θέση στην κατανο-
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Γαλλία (κατά 114.839 επιχειρήσεις ή κατά 19,6%), και
κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 50.439 επιχειρήσεις ή 7,0%), η Ολλανδία
(κατά 45.208 επιχειρήσεις ή κατά 13,8%), η Ισπανία (κατά 38.277 επιχειρήσεις ή κατά 9,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 29.695 επιχειρήσεις ή κατά 5,8%), η Πολωνία
(κατά 25.426 επιχειρήσεις ή κατά 8,7%), η Ουγγαρία
(κατά 19.025 επιχειρήσεις ή κατά 16,7%), η Τσεχία (κατά
17.209 επιχειρήσεις ή κατά 9,6%), η Σλοβακία (κατά
12.645 επιχειρήσεις ή κατά 18,4%), η Πορτογαλία (κατά
11.761 επιχειρήσεις ή κατά 10,1%), η Σουηδία (κατά
11.655 επιχειρήσεις ή κατά 6,2%), το Βέλγιο (κατά 9.183
επιχειρήσεις ή κατά 6,3%), η Ρουμανία (κατά 7.154 επιχειρήσεις ή κατά 8,1%), η Λιθουανία (κατά 4.693 επιχειρήσεις ή κατά 16,7%), η Βουλγαρία (κατά 4.294 επιχειρήσεις ή κατά 10,0%), η Δανία (κατά 3.755 επιχειρήσεις
ή κατά 11,4%), η Σλοβενία (κατά 3.543 επιχειρήσεις ή
κατά 11,1%), η Ιρλανδία (κατά 3.449 επιχειρήσεις ή κατά 8,6%), η Κροατία (κατά 3.041 επιχειρήσεις ή κατά
12,9%), η Μάλτα (κατά 2.450 επιχειρήσεις ή κατά
53,6%), η Φινλανδία (κατά 2.403 επιχειρήσεις ή κατά
4,6%), η Εσθονία (κατά 2.197 επιχειρήσεις ή κατά
14,8%), η Αυστρία (κατά 1.913 επιχειρήσεις ή κατά
2,2%), η Κύπρος (κατά 1.688 επιχειρήσεις ή κατά 26,1%),
το Λουξεμβούργο (κατά 1.276 επιχειρήσεις ή κατά
19,1%), και η Λετονία (κατά 891 επιχειρήσεις ή κατά
4,6%).

μή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 21,6% είναι: η Σουηδία (25,6%), η
Ολλανδία (21,6%), το Βέλγιο (20,5%), η Σλοβενία
(20,3%), και το Λουξεμβούργο (20,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 11,7%, και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (11,1%), η Ρουμανία (11,2%), η
Βουλγαρία (11,3%), η Κύπρος (12,4%), και η Λιθουανία
(12,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 8,5% (ή κατά 407.599 επιχειρήσεις) από 4.819.233 επιχειρήσεις το 2015, σε 5.226.832 επιχειρήσεις το 2018.
Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην
Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα μικρή μείωση κατά -2,1%
(ή κατά 3.185 επιχειρήσεις) από 150.613 επιχειρήσεις το
2015, σε 147.428 επιχειρήσεις το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 17.325 επιχειρήσεις ή κατά -3,4%), και ακολουθεί η Ελλάδα (κατά 3.185 επιχειρήσεις ή κατά -2,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (M) Επαγγελματικές,
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων (persons employed) στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (M)
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (Professional, scientific and technical activities)
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις
στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων
του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 8.26: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δρα-

στηριότητες στην ΕΕ-28 είναι 13.825.730 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 7,8% του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο

371

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 (178.082.455 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (289.307 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 7,5% του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο
σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα στη χώρα (3.851.591 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας
την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 10,4% είναι: η Σουηδία (11,9%),
το Λουξεμβούργο (11,7%), η Μάλτα (9,6%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (9,5%), και η Κύπρος (9,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 5,9%, και συγκεκριμένα:
η Βουλγαρία (5,0%), η Ρουμανία (5,4%), η Λιθουανία
(6,2%), η Γερμανία (6,4%), και η Εσθονία (6,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις
στον τομέα δραστηριοτήτων (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 6,0% (ή κατά 786.431 απασχολούμενους) από 13.039.299 απασχολούμενους το 2015,
σε 13.825.730 απασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (M)
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,8%
(ή κατά 7.997 απασχολούμενους) από 281.310 απασχολούμενους το 2015, σε 289.307 απασχολούμενους το
2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές
και τεχνικές δραστηριότητες, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά
254.321 απασχολούμενους ή κατά -10,1%), και ακολουθεί η Λιθουανία (κατά 2.234 απασχολούμενους ή
κατά -3,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
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να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 244.418
απασχολούμενους ή κατά 10,7%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία (κατά
142.495 απασχολούμενους ή κατά 9,2%), η Ιταλία (κατά
95.647 απασχολούμενους ή κατά 7,9%), η Ισπανία (κατά 87.607 απασχολούμενους ή κατά 8,9%), η Ουγγαρία
(κατά 63.825 απασχολούμενους ή κατά 25,6%), η Ολλανδία (κατά 58.524 απασχολούμενους ή κατά 9,1%), η
Πολωνία (κατά 55.431 απασχολούμενους ή κατά 8,6%),
η Πορτογαλία (κατά 34.820 απασχολούμενους ή κατά
15,0%), η Σουηδία (κατά 30.168 απασχολούμενους ή
κατά 8,4%), η Ιρλανδία (κατά 26.571 απασχολούμενους
ή κατά 20,8%), το Βέλγιο (κατά 25.142 απασχολούμενους ή κατά 8,5%), η Τσεχία (κατά 23.903 απασχολούμενους ή κατά 9,0%), η Σλοβακία (κατά 23.745 απασχολούμενους ή κατά 17,6%), η Βουλγαρία (κατά 22.524
απασχολούμενους ή κατά 22,0%), η Αυστρία (κατά
18.756 απασχολούμενους ή κατά 6,8%), η Ρουμανία
(κατά 18.234 απασχολούμενους ή κατά 7,9%), η Φινλανδία (κατά 12.865 απασχολούμενους ή κατά 9,3%), η
Δανία (κατά 11.336 απασχολούμενους ή κατά 6,9%), το
Λουξεμβούργο (κατά 8.666 απασχολούμενους ή κατά
24,1%), η Ελλάδα (κατά 7.997 απασχολούμενους ή κατά 2,8%), η Μάλτα (κατά 7.599 απασχολούμενους ή κατά 68,4%), η Σλοβενία (κατά 6.664 απασχολούμενους ή
κατά 12,1%), η Κύπρος (κατά 5.056 απασχολούμενους
ή κατά 21,2%), η Κροατία (κατά 4.863 απασχολούμενους ή κατά 6,8%), η Λετονία (κατά 3.944 απασχολούμενους ή κατά 8,4%), και η Εσθονία (κατά 2.366 απασχολούμενους ή κατά 7,5%).
8.1.1.13 ΤΟΜΕΑΣ N: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (Professional, scientific and technical activities) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως&
S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 είναι
1.911.305 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο 5,8% του
συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο
σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 (33.142.454 επιχειρήσεις).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (N) Διοικητικές
και υποστηρικτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα
(23.125 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο 2,4% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη χώρα (953.356 επιχειρήσεις), τι-
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υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

μή υπολειπόμενη κατά 3,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η
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Γράφημα 8.27: Συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 9,1% είναι: η Πορτογαλία
(15,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (9,5%), η Δανία (6,9%), η
Σλοβακία (6,7%), και η Γερμανία (6,6%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 5,8%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (2,4%), η Τσεχία (2,9%), η Βουλγαρία
(2,9%), η Ιταλία (3,5%), και η Λιθουανία (3,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 10,7% (ή
κατά 185.443 επιχειρήσεις) από 1.752.862 επιχειρήσεις
το 2015, σε 1.911.305 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων
στον τομέα δραστηριοτήτων (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα καταγράφει
αύξηση κατά 13,6% (ή κατά 2.761 επιχειρήσεις) από
20.364 επιχειρήσεις το 2015, σε 23.125 επιχειρήσεις το
2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (N) Διοικητικές
και υποστηρικτικές δραστηριότητες, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά
45.253 επιχειρήσεις ή κατά 10,8%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά
26.931 επιχειρήσεις ή κατά 17,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 26.295 επιχειρήσεις ή κατά 10,4%), η Ιταλία
(κατά 13.619 επιχειρήσεις ή 9,5%), η Ισπανία (κατά
11.279 επιχειρήσεις ή κατά 5,3%), η Ολλανδία (κατά
11.258 επιχειρήσεις ή κατά 16,1%), η Ουγγαρία (κατά
8.511 επιχειρήσεις ή κατά 23,5%), η Σλοβακία (κατά
7.867 επιχειρήσεις ή κατά 27,1%), η Πολωνία (κατά
3.711 επιχειρήσεις ή κατά 4,5%), το Βέλγιο (κατά 3.014

επιχειρήσεις ή κατά 6,9%), η Τσεχία (κατά 2.931 επιχειρήσεις ή κατά 9,4%), η Γερμανία (κατά 2.892 επιχειρήσεις ή κατά 1,4%), η Ελλάδα (κατά 2.761 επιχειρήσεις ή
κατά 13,6%), η Σουηδία (κατά 2.673 επιχειρήσεις ή κατά
6,5%), η Ιρλανδία (κατά 2.627 επιχειρήσεις ή κατά
16,0%), η Λιθουανία (κατά 2.371 επιχειρήσεις ή κατά
32,5%), η Δανία (κατά 2.132 επιχειρήσεις ή κατά 12,6%),
η Ρουμανία (κατά 1.595 επιχειρήσεις ή κατά 4,4%), η
Κροατία (κατά 1.537 επιχειρήσεις ή κατά 23,6%), η
Βουλγαρία (κατά 1.295 επιχειρήσεις ή κατά 12,1%), η
Μάλτα (κατά 873 επιχειρήσεις ή κατά 47,3%), η Φινλανδία (κατά 810 επιχειρήσεις ή κατά 4,3%), η Λετονία
(κατά 808 επιχειρήσεις ή κατά 11,8%), η Σλοβενία (κατά
705 επιχειρήσεις ή κατά 9,7%), η Εσθονία (κατά 627 επιχειρήσεις ή κατά 12,2%), η Αυστρία (κατά 566 επιχειρήσεις ή κατά 2,4%), η Κύπρος (κατά 340 επιχειρήσεις ή
κατά 14,1%), και το Λουξεμβούργο (κατά 162 επιχειρήσεις ή κατά 7,8%).
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων (persons employed) στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (N)
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (Professional, scientific and technical activities) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των
απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
στην ΕΕ-28 είναι 15.537.473 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 8,7% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 (178.082.455 απασχολούμενοι).
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Γράφημα 8.28: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων
του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (161.656 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 4,2% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη χώρα (3.851.591 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη κατά 4,5 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 12,3% είναι: το Βέλγιο
(13,8%), η Ολλανδία (13,3%), η Πορτογαλία (12,8%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (11,2%), και η Ισπανία (10,3%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 4,8%, και
συγκεκριμένα: η Κύπρος (4,1%), η Ελλάδα (4,2%),η
Βουλγαρία (4,8%), η Κροατία (5,1%), και η Λιθουανία
(5,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (N) Διοικητικές και
υποστηρικτικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 10,5% (ή κατά 1.481.432 απασχολούμενους) από 14.056.041 απασχολούμενους το 2015, σε
15.537.473 απασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (N)
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στην
Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 13,7% (ή κατά 19.485
απασχολούμενους) από 142.080 απασχολούμενους το
2015, σε 161.565 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, καταγράφεται οριακή μείωση
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, στην Εσθονία (κατά 322 απασχολούμενους ή κατά -0,9%).
Την ίδια περίοδο, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία κατα-
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γράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές
δραστηριότητες, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
225.920 απασχολούμενους ή κατά 8,2%), και κατά
φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ιταλία
(κατά 220.768 απασχολούμενους ή κατά 18,9%), η
Ολλανδία (κατά 190.720 απασχολούμενους ή κατά
19,8%), η Ισπανία (κατά 160.281 απασχολούμενους ή
κατά 11,7%), το Βέλγιο (κατά 98.033 απασχολούμενους ή κατά 24,5%), η Πορτογαλία (κατά 80.493 απασχολούμενους ή κατά 15,0%), η Γαλλία (κατά 76.221
απασχολούμενους ή κατά 6,4%), η Πολωνία (κατά
71.270 απασχολούμενους ή κατά 13,4%), η Γερμανία
(κατά 47.218 απασχολούμενους ή κατά 1,6%), η Δανία
(κατά 43.574 απασχολούμενους ή κατά 37,3%), η Αυστρία (κατά 35.887 απασχολούμενους ή κατά 15,1%),
η Ουγγαρία (κατά 34.047 απασχολούμενους ή κατά
15,0%), η Σουηδία (κατά 27.226 απασχολούμενους ή
κατά 9,8%), η Φινλανδία (κατά 26.407 απασχολούμενους ή κατά 16,2%), η Τσεχία (κατά 23.970 απασχολούμενους ή κατά 10,3%), η Ρουμανία (κατά 23.701
απασχολούμενους ή κατά 8,0%), η Ιρλανδία (κατά
20.780 απασχολούμενους ή κατά 16,8%), η Ελλάδα
(κατά 19.485 απασχολούμενους ή κατά 13,7%), η
Βουλγαρία (κατά 11.881 απασχολούμενους ή κατά
10,8%), η Κροατία (κατά 8.933 απασχολούμενους ή
κατά 18,2%), η Σλοβακία (κατά 7.799 απασχολούμενους ή κατά 6,8%), η Σλοβενία (κατά 6.621 απασχολούμενους ή κατά 18,6%), το Λουξεμβούργο (κατά
6.487 απασχολούμενους ή κατά 20,2%), η Μάλτα (κατά 4.575 απασχολούμενους ή κατά 37,1%), η Λετονία
(κατά 4.191 απασχολούμενους ή κατά 10,8%), η Λιθουανία (κατά 2.878 απασχολούμενους ή κατά 5,0%),
και η Κύπρος (κατά 2.388 απασχολούμενους ή κατά
23,0%).
8.1.1.14 ΤΟΜΕΑΣ P: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (P) Εκπαίδευση (Education) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των
ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικο-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

νομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα 26 από τα 28

κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.
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Γράφημα 8.29: Συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (P) Εκπαίδευση και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (P) Εκπαίδευση
στην ΕΕ-28 είναι 784.926 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί
στο 2,4% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28
(33.142.454 επιχειρήσεις).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (P) Εκπαίδευση στην Ελλάδα (24.681 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο
2,6% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη χώρα
(953.356 επιχειρήσεις), τιμή υπερέχουσα κατά 0,2
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28, κατέχοντας την 11η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 4,8% είναι: η Ολλανδία (5,4%), η
Λιθουανία (5,1%), η Πορτογαλία (5,0%), η Ουγγαρία
(4,4%), και η Ιρλανδία (4,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,0%, και συγκεκριμένα: το
Βέλγιο (0,3%), η Ιταλία (0,8%), η Κροατία (1,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (1,5%), και η Σλοβακία (1,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (4,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (P) Εκπαίδευση στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση
κατά 11,5% (ή κατά 80.718 επιχειρήσεις) από 704.208 επιχειρήσεις το 2015, σε 784.926 επιχειρήσεις το 2018.
Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (P) Εκπαίδευση
στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 11,7% (ή κατά
2.588 επιχειρήσεις) από 22.093 επιχειρήσεις το 2015, σε
24.681 επιχειρήσεις το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, καταγράφεται μείωση του
συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον

τομέα δραστηριοτήτων (P) Εκπαίδευση, στη Γερμανία
(κατά 20.945 επιχειρήσεις ή κατά -27,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 25 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (P) Εκπαίδευση, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 31.182 επιχειρήσεις ή κατά
10,8%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 21.951 επιχειρήσεις ή κατά
31,0%), η Ισπανία (κατά 14.681 επιχειρήσεις ή κατά
14,3%), η Ιταλία (κατά 4.895 επιχειρήσεις ή 16,3%), η
Ουγγαρία (κατά 4.895 επιχειρήσεις ή κατά 17,3%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 4.310 επιχειρήσεις ή κατά
10,5%), η Πορτογαλία (κατά 3.269 επιχειρήσεις ή κατά
6,0%), η Λιθουανία (κατά 2.688 επιχειρήσεις ή κατά
11,7%), η Ελλάδα (κατά 2.588 επιχειρήσεις ή κατά
11,7%), η Ρουμανία (κατά 2.301 επιχειρήσεις ή κατά
17,1%), η Τσεχία (κατά 1.780 επιχειρήσεις ή κατά 9,3%),
η Σλοβακία (κατά 1.453 επιχειρήσεις ή κατά 21,6%), η
Σλοβενία (κατά 1.335 επιχειρήσεις ή κατά 26,9%), η
Φινλανδία (κατά 820 επιχειρήσεις ή κατά 13,1%), η Ιρλανδία (κατά 594 επιχειρήσεις ή κατά 4,4%), η Δανία
(κατά 572 επιχειρήσεις ή κατά 14,2%), η Λετονία (κατά
532 επιχειρήσεις ή κατά 15,8%), η Βουλγαρία (κατά 395
επιχειρήσεις ή κατά 4,9%), η Κροατία (κατά 346 επιχειρήσεις ή κατά 22,7%), το Βέλγιο (κατά 226 επιχειρήσεις
ή κατά 10,9%), η Εσθονία (κατά 214 επιχειρήσεις ή κατά 11,9%), η Κύπρος (κατά 214 επιχειρήσεις ή κατά
9,0%), η Μάλτα (κατά 190 επιχειρήσεις ή κατά 20,0%),
η Αυστρία (κατά 155 επιχειρήσεις ή κατά 1,6%), και το
Λουξεμβούργο (κατά 77 επιχειρήσεις ή κατά 14,9%).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων (persons employed) στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (P)
Εκπαίδευση (Education) και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις
ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομι-
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κών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα 26 από τα 28 κρά-

τη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018.
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Γράφημα 8.30: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (P) Εκπαίδευση και ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE
Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(P) Εκπαίδευση στην ΕΕ-28 είναι 4.177.743 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 2,3% του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28
(178.082.455 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (P) Εκπαίδευση στην Ελλάδα (355.990 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 9,2% του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο
σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα στη χώρα (3.851.591 απασχολούμενοι), τιμή υπερέχουσα κατά 6,9 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την
1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 7,1% είναι: η Ελλάδα (9,2%), η
Ιρλανδία (7,9%), η Ολλανδία (7,0%), η Βουλγαρία
(6,9%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (4,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,5%, και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (0,1%), το Λουξεμβούργο (0,5%),η
Ρουμανία (0,6%), η Δανία (0,6%), και η Τσεχία (0,6%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (14,7 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις
στον τομέα δραστηριοτήτων (P) Εκπαίδευση στην ΕΕ-28
καταγράφει μείωση κατά -10,5% (ή κατά 488.839 απασχολούμενους) από 4.666.582 απασχολούμενους το
2015, σε 4.177.743 απασχολούμενους το 2018. Την ίδια
περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (P)
Εκπαίδευση στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 93,2% (ή κατά 171.690 απασχολού-

376

μενους) από 184.300 απασχολούμενους το 2015, σε
355.990 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 5 από τα 26 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (P) Εκπαίδευση, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 780.887
απασχολούμενους ή κατά -65,0%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά
33.147 απασχολούμενους ή κατά -66,4%), η Ισπανία (κατά 16.393 απασχολούμενους ή κατά -3,2%), η Βουλγαρία
(κατά 598 απασχολούμενους ή κατά -0,3%), και η Αυστρία (κατά 117 απασχολούμενους ή κατά -0,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 21 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(P) Εκπαίδευση, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 171.690 απασχολούμενους ή κατά 93,2%), και κατά φθίνουσα σειρά της
μεταβολής ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 41.495 απασχολούμενους ή κατά 7,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
32.181 απασχολούμενους ή κατά 2,9%), η Γαλλία (κατά
31.675 απασχολούμενους ή κατά 10,3%), η Ιταλία (κατά
16.320 απασχολούμενους ή κατά 16,8%), η Ιρλανδία
(κατά 13.977 απασχολούμενους ή κατά 9,1%), η Ουγγαρία (κατά 10.747 απασχολούμενους ή κατά 24,9%), η
Πορτογαλία (κατά 4.962 απασχολούμενους ή κατά
5,4%), η Ρουμανία (κατά 3.892 απασχολούμενους ή κατά
15,6%), η Σλοβακία (κατά 2.584 απασχολούμενους ή κατά 23,7%), η Δανία (κατά 1.961 απασχολούμενους ή κατά 17,4%), η Σλοβενία (κατά 1.905 απασχολούμενους ή
κατά 28,6%), η Μάλτα (κατά 1.741 απασχολούμενους ή
κατά 26,9%), η Φινλανδία (κατά 1.588 απασχολούμενους ή κατά 7,2%), η Κροατία (κατά 1.467 απασχολούμενους ή κατά 18,1%), η Κύπρος (κατά 1.374 απασχολούμενους ή κατά 11,9%), η Λετονία (κατά 1.148 απασχολούμενους ή κατά 11,4%), η Τσεχία (κατά 756 απασχολούμενους ή κατά 2,8%), το Βέλγιο (κατά 657 απασχολούμενους ή κατά 14,5%), το Λουξεμβούργο (κατά 109
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απασχολούμενους ή κατά 6,1%), και η Εσθονία (κατά 74
απασχολούμενους ή κατά 1,8%).

επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S)
στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

8.1.1.15 ΤΟΜΕΑΣ Q: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Κεφάλαιο 8ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη
υγεία και την κοινωνική μέριμνα (Human health and social work activities) και η ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο
σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στην ΕΕ-28 είναι 1.994.842 επιχειρήσεις,
που αντιστοιχεί στο 6,0% του συνολικού πλήθους των
ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
στην ΕΕ-28 (33.142.454 επιχειρήσεις).

2,7

2,6

2,2

2,1

2,0

1,9

1,7
4.477

176.780

3,4

2.096

36.576

3,7

11.006

3.872

4,0

17.899

20.451

4,1

26.442

23.581

4,7

1.253

4,8

4.664

4,8

14.307

5,9

6.520

6,1

5.846

6,3

121.025

6,3

35.473

6,4

60.107

6,8

223.232

6,8

18.755

7,0

310.539

8,5

98.006

10,1 9,6

165.705

85.068

1.994.842

6,0

518.617

15,4

2.545

Γράφημα 8.31: Συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική
μέριμνα και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την
κοινωνική μέριμνα στην Ελλάδα (60.107 επιχειρήσεις)
αντιστοιχεί στο 6,3% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
στη χώρα (953.356 επιχειρήσεις), τιμή υπερέχουσα
ελαφρά κατά 0,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 9η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 10,1% είναι: η Αυστρία
(15,4%), η Γαλλία (10,1%), η Ολλανδία (9,6%), η Πορτογαλία (8,5%), και η Ιταλία (7,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,0%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (1,7%), η Εσθονία (1,9%), η
Σλοβακία (2,0%), η Ρουμανία (2,1%), και η Τσεχία
(2,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (5,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα
δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την
ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στην ΕΕ28 καταγράφει αύξηση κατά 8,0% (ή κατά 147.224 επιχειρήσεις) από 1.847.209 επιχειρήσεις το 2015, σε
1.994.842 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το
συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με

την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στην
Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 6,1% (ή κατά 3.451
επιχειρήσεις) από 56.656 επιχειρήσεις το 2015, σε
60.107 επιχειρήσεις το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 5 από τα 26 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Q)
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και
την κοινωνική μέριμνα, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 17.353
επιχειρήσεις ή κατά -7,2%), και κατά φθίνουσα σειρά
της μεταβολής ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 641 επιχειρήσεις ή κατά -5,5%), η Φινλανδία (κατά 605 επιχειρήσεις ή κατά -2,5%), το Βέλγιο (κατά 495 επιχειρήσεις
ή κατά -1,3%), και οριακά η Λετονία (κατά 8 επιχειρήσεις ή κατά -0,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 21 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Q)
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και
την κοινωνική μέριμνα, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 59.438
επιχειρήσεις ή κατά 12,9%), και κατά φθίνουσα σειρά
της μεταβολής ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 28.554
επιχειρήσεις ή κατά 20,8%), η Ιταλία (κατά 22.907 επιχειρήσεις ή 8,0%), η Ισπανία (κατά 18.691 επιχειρήσεις ή κατά 11,8%), η Πορτογαλία (κατά 11.028 επιχειρήσεις ή κατά 12,7%), η Ρουμανία (κατά 6.346 επιχειρήσεις ή κατά 54,9%), η Αυστρία (κατά 5.127 επιχειρήσεις ή κατά 6,4%), η Ουγγαρία (κατά 4.262 επιχειρήσεις ή κατά 13,7%), η Ελλάδα (κατά 3.451 επιχει-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

ρήσεις ή κατά 6,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
1.360 επιχειρήσεις ή κατά 1,1%), η Δανία (κατά 1.070
επιχειρήσεις ή κατά 6,1%), η Κροατία (κατά 1.021 επιχειρήσεις ή κατά 18,6%), η Λιθουανία (κατά 652 επιχειρήσεις ή κατά 17,0%), η Βουλγαρία (κατά 625 επιχειρήσεις ή κατά 4,6%), η Σλοβενία (κατά 412 επιχειρήσεις ή κατά 9,7%), η Κύπρος (κατά 406 επιχειρήσεις
ή κατά 11,7%), η Μάλτα (κατά 276 επιχειρήσεις ή κατά 28,2%), το Λουξεμβούργο (κατά 239 επιχειρήσεις ή
κατά 10,4%), η Ιρλανδία (κατά 196 επιχειρήσεις ή κατά 1,0%), η Τσεχία (κατά 144 επιχειρήσεις ή κατά
0,5%), και η Εσθονία (κατά 121 επιχειρήσεις ή κατά
6,1%).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων (persons employed) στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Q)
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και
την κοινωνική μέριμνα (Human health and social work
activities) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S) στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.
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Γράφημα 8.32: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων
οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Q)
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και
την κοινωνική μέριμνα στην ΕΕ-28 είναι 13.835.656 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 7,8% του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 (178.082.455
απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στην Ελλάδα
(266.211 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 6,9% του
συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη χώρα (3.851.591 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη
κατά 0,9 ποσ. μονάδα της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 7η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 12,4% είναι: η Ολλανδία (16,5%),
η Γερμανία (13,8%), το Βέλγιο (12,5%), η Ιρλανδία
(10,9%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (8,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,4%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (1,8%), η Κροατία (2,2%),η Λιθουανία
(2,5%), η Μάλτα (2,8%), και η Ουγγαρία (2,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαί-
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τερα υψηλή (5,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες
σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική
μέριμνα στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή αύξηση κατά
0,4% (ή κατά 61.871 απασχολούμενους) από 13.773.785
απασχολούμενους το 2015, σε 13.835.656 απασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον
τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με
την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στην
Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 15,3% (ή κατά 35.266
απασχολούμενους) από 230.945 απασχολούμενους το
2015, σε 266.211 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 4 από τα 26 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την
ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη
Γερμανία (κατά 317.22 απασχολούμενους ή κατά 6,1%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 64.967 απασχολούμενους
ή κατά -70,8%), η Ισπανία (κατά 56.788 απασχολούμενους ή κατά -7,2%), το Λουξεμβούργο (κατά 6.864 απασχολούμενους ή κατά -23,8%).
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Την ίδια περίοδο, σε 21 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη
υγεία και την κοινωνική μέριμνα, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά
107.202 απασχολούμενους ή κατά 13,0%), και κατά
φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία
(κατά 80.094 απασχολούμενους ή κατά 6,1%), η Ολλανδία (κατά 57.493 απασχολούμενους ή κατά 4,2%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 44.725 απασχολούμενους
ή κατά 2,1%), η Ελλάδα (κατά 35.266 απασχολούμενους ή κατά 15,3%), η Πορτογαλία (κατά 28.561 απασχολούμενους ή κατά 17,6%), η Τσεχία (κατά 21.703
απασχολούμενους ή κατά 14,2%), η Ρουμανία (κατά
21.212 απασχολούμενους ή κατά 35,0%), η Ιρλανδία
(κατά 18.753 απασχολούμενους ή κατά 8,9%), η Φινλανδία (κατά 17.690 απασχολούμενους ή κατά 19,6%),
η Αυστρία (κατά 16.975 απασχολούμενους ή κατά
7,7%), η Βουλγαρία (κατά 15.618 απασχολούμενους ή
κατά 14,0%), η Ουγγαρία (κατά 10.358 απασχολούμε-
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νους ή κατά 12,7%), η Δανία (κατά 9.803 απασχολούμενους ή κατά 12,5%), η Σλοβακία (κατά 5.435 απασχολούμενους ή κατά 10,5%), το Βέλγιο (κατά 4.721 απασχολούμενους ή κατά 1,1%), η Κροατία (κατά 4.517
απασχολούμενους ή κατά 21,6%), η Λετονία (κατά
2.858 απασχολούμενους ή κατά 13,8%), η Σλοβενία
(κατά 2.425 απασχολούμενους ή κατά 13,4%), η Κύπρος (κατά 1.621 απασχολούμενους ή κατά 16,7%), και
η Εσθονία (κατά 682 απασχολούμενους ή κατά 0,5%),
ενώ τη συγκεκριμένη περίοδο στη Μάλτα καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
8.1.1.16 ΤΟΜΕΑΣ R: ΤΕΧΝΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία (Arts, entertainment and recreation) και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί
Β έως& S) στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.
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Γράφημα 8.33: Συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία και ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση
και ψυχαγωγία στην ΕΕ-28 είναι 849.314 επιχειρήσεις,
που αντιστοιχεί στο 2,6% του συνολικού πλήθους των
ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
στην ΕΕ-28 (33.142.454 επιχειρήσεις).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία στην Ελλάδα (24.174 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο 2,5% του συνολικού πλήθους
των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη χώρα (953.356 επιχειρήσεις), τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 17η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 4,7% είναι: η Ολλανδία
(6,6%), η Σλοβενία (4,7%), η Μάλτα (4,6%), η Εσθονία
(3,9%), και η Λιθουανία (3,9%). Στον αντίποδα κατα-

γράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,5%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (1,7%), η Εσθονία (1,9%), η Σλοβακία
(2,0%), η Ρουμανία (2,1%), και η Τσεχία (2,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 14,0% (ή κατά
104.287 επιχειρήσεις) από 745.027 επιχειρήσεις το
2015, σε 849.314 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων
στον τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση και
ψυχαγωγία στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
13,4% (ή κατά 2.861 επιχειρήσεις) από 21.313 επιχειρήσεις το 2015, σε 24.174 επιχειρήσεις το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 2 από τα 26 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των ενερ-
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γών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 10.557 επιχειρήσεις ή κατά -9,7%), και ακολουθεί η
Αυστρία (κατά 293 επιχειρήσεις ή κατά -1,6%).
Την ίδια περίοδο, σε 24 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 23.717
επιχειρήσεις ή κατά 21,7%), και κατά φθίνουσα σειρά
της μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 22.932 επιχειρήσεις ή κατά 26,7%), η Ολλανδία (κατά 16.400
επιχειρήσεις ή κατά 16,6%), η Ιταλία (κατά 7.418 επιχειρήσεις ή 11,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 6.635
επιχειρήσεις ή κατά 9,6%), η Πορτογαλία (κατά 6.218
επιχειρήσεις ή κατά 20,4%), η Ρουμανία (κατά 6.037 επιχειρήσεις ή κατά 39,0%), η Ουγγαρία (κατά 5.462 επιχειρήσεις ή κατά 29,7%), η Τσεχία (κατά 3.831 επιχειρήσεις ή κατά 19,8%), η Ελλάδα (κατά 2.861 επιχειρήσεις ή κατά 13,4%), η Βουλγαρία (κατά 1.872 επιχειρήσεις ή κατά 24,3%), η Λιθουανία (κατά 1.835 επιχειρήσεις ή κατά 22,0%), η Σλοβακία (κατά 1.670 επιχειρήσεις ή κατά 39,1%), η Φινλανδία (κατά 1.571 επιχειρή-

σεις ή κατά 12,5%), η Λετονία (κατά 1.142 επιχειρήσεις
ή κατά 28,1%), η Σλοβενία (κατά 1.051 επιχειρήσεις ή
κατά 14,6%), η Μάλτα (κατά 853 επιχειρήσεις ή κατά
64,3%), η Δανία (κατά 769 επιχειρήσεις ή κατά 14,5%),
η Εσθονία (κατά 706 επιχειρήσεις ή κατά 20,0%), το
Βέλγιο (κατά 658 επιχειρήσεις ή κατά 4,5%), η Κροατία
(κατά 593 επιχειρήσεις ή κατά 32,4%), η Ιρλανδία (κατά
584 επιχειρήσεις ή κατά 5,3%), η Κύπρος (κατά 274 επιχειρήσεις ή κατά 16,1%), και το Λουξεμβούργο (κατά 68
επιχειρήσεις ή κατά 11,0%),
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων (persons employed) στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (R)
Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία (Arts, entertainment and recreation) και η ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα 26 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
το 2018.
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Γράφημα 8.34: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία στην ΕΕ28 είναι 2.832.268 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί
στο 1,6% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 (178.082.455 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία στην Ελλάδα (83.346 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 2,2% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη χώρα (3.851.591 απασχολούμενοι), τιμή υπερέχουσα κατά 0,6 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχο-
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ντας την 5η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 2,8% είναι: η Μάλτα (3,7%), η
Ολλανδία (2,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (2,8%), η Ισπανία (2,4%), και η Ελλάδα (2,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,8%, και συγκεκριμένα:
το Λουξεμβούργο (0,4%), η Τσεχία (0,8%), το Βέλγιο
(0,9%), η Σλοβακία (1,0%), και η Ιταλία (1,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση
και ψυχαγωγία στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

8,7% (ή κατά 226.697 απασχολούμενους) από 2.605.571
απασχολούμενους το 2015, σε 2.832.268 απασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των
απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία
στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -12,9% (ή κατά
12.303 απασχολούμενους) από 95.649 απασχολούμενους το 2015, σε 83.346 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 4 από τα 26 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 84.284 απασχολούμενους ή
κατά -17,5%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής
ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 12.303 απασχολούμενους
ή κατά -12,9%), η Λιθουανία (κατά 2.896 απασχολούμενους ή κατά -16,2%), το Βέλγιο (κατά 1.050 απασχολούμενους ή κατά -3,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 22 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(R) Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στο Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 96.586 απασχολούμενους ή κατά
14,6%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 65.898 απασχολούμενους ή
κατά 22,7%), η Γαλλία (κατά 34.856 απασχολούμενους ή
κατά 15,6%), η Ιταλία (κατά 24.766 απασχολούμενους ή
κατά 15,0%), η Ολλανδία (κατά 21.090 απασχολούμε-
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νους ή κατά 9,7%), η Βουλγαρία (κατά 16.084 απασχολούμενους ή κατά 55,6%), η Ουγγαρία (κατά 16.035 απασχολούμενους ή κατά 36,3%), η Πορτογαλία (κατά
12.953 απασχολούμενους ή κατά 26,9%), η Ρουμανία
(κατά 7.252 απασχολούμενους ή κατά 13,7%), η Δανία
(κατά 6.291 απασχολούμενους ή κατά 17,6%), η Φινλανδία (κατά 5.125 απασχολούμενους ή κατά 21,7%), η
Ιρλανδία (κατά 4.022 απασχολούμενους ή κατά 10,6%),
η Σλοβακία (κατά 3.004 απασχολούμενους ή κατά
18,7%), η Τσεχία (κατά 2.444 απασχολούμενους ή κατά
7,4%), η Κροατία (κατά 1.923 απασχολούμενους ή κατά
15,8%), η Λετονία (κατά 1.851 απασχολούμενους ή κατά
15,4%), η Σλοβενία (κατά 1.714 απασχολούμενους ή κατά 16,6%), η Μάλτα (κατά 1.619 απασχολούμενους ή
κατά 28,9%), η Εσθονία (κατά 1.464 απασχολούμενους
ή κατά 21,2%), η Κύπρος (κατά 1.327 απασχολούμενους
ή κατά 28,3%), η Αυστρία (κατά 827 απασχολούμενους
ή κατά 1,8%), και το Λουξεμβούργο (κατά 99 απασχολούμενους ή κατά 6,3%).
8.1.1.17 ΤΟΜΕΑΣ S: ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
(Other service activities) και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων
στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων
του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.
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Γράφημα 8.35: Συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην ΕΕ-28 είναι 1.628.078
επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο 4,9% του συνολικού
πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των
τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 (33.143.732επιχειρήσεις).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα (43.555
επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο 4,6% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των το-

μέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη χώρα (953.356 επιχειρήσεις), τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 0,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 8,6% είναι: η Λετονία (12,6%), η
Βουλγαρία (7,9%), η Λιθουανία (7,6%), η Κύπρος
(7,5%), και η Φινλανδία (7,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 4,1%, και συγκεκριμένα:
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14.788 επιχειρήσεις ή κατά 41,2%), η Ολλανδία (κατά
13.981 επιχειρήσεις ή κατά 14,0%), η Ιταλία (κατά 7.267
επιχειρήσεις ή 3,5%), η Ρουμανία (κατά 7.244 επιχειρήσεις ή κατά 20,6%), η Πορτογαλία (κατά 6.407 επιχειρήσεις ή κατά 11,6%), η Ελλάδα (κατά 6.381 επιχειρήσεις ή κατά 17,2%), η Τσεχία (κατά 3.889 επιχειρήσεις ή κατά 6,9%), η Σλοβακία (κατά 3.860 επιχειρήσεις
ή κατά 22,4%), η Αυστρία (κατά 3.462 επιχειρήσεις ή
κατά 13,8%), η Λιθουανία (κατά 3.387 επιχειρήσεις ή
κατά 20,6%), η Βουλγαρία (κατά 3.161 επιχειρήσεις ή
κατά 10,7%), η Κροατία (κατά 1.733 επιχειρήσεις ή κατά 25,6%), η Ιρλανδία (κατά 1.203 επιχειρήσεις ή κατά
6,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1.170 επιχειρήσεις ή
κατά 1,0%), η Δανία (κατά 1.093 επιχειρήσεις ή κατά
8,8%), η Φινλανδία (κατά 963 επιχειρήσεις ή κατά
3,7%), η Μάλτα (κατά 906 επιχειρήσεις ή κατά 38,5%),
η Εσθονία (κατά 677 επιχειρήσεις ή κατά 10,7%), η
Σλοβενία (κατά 645 επιχειρήσεις ή κατά 8,2%), η Κύπρος (κατά 291 επιχειρήσεις ή κατά 6,3%), και το Λουξεμβούργο (κατά 105 επιχειρήσεις ή κατά 7,8%).

το Λουξεμβούργο (3,7%), η Σλοβακία (3,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (4,0%), το Βέλγιο (4,3%), και η Ελλάδα
(4,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 5,4% (ή κατά
83.802 επιχειρήσεις) από 1.544.394 επιχειρήσεις το
2015, σε 1.628.196 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων
στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση
κατά 17,2% (ή κατά 6.381 επιχειρήσεις) από 37.174 επιχειρήσεις το 2015, σε 43.555 επιχειρήσεις το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 3 από τα 26 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των ενεργών
επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά
40.455 επιχειρήσεις ή κατά -17,1%), και ακολουθεί η Λετονία (κατά 1.790 επιχειρήσεις ή κατά -8,8%), και το
Βέλγιο (κατά 866 επιχειρήσεις ή κατά -2,6%).
Την ίδια περίοδο, σε 23 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά
28.930 επιχειρήσεις ή κατά 21,7%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά
15.252 επιχειρήσεις ή κατά 9,2%), η Ουγγαρία (κατά

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων (persons employed) στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (S)
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (Other service activities) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE
Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2018.

2,1

2,1

2,0

1,9

1,9

1,8

1,8

1,7

1,7

1,6

1,6

1,5

13.692

36.147

38.091

65.426

78.297

30.104

17.923

5.991

64.428

2,3

10.537

2,4

74.036

2,4

809.339

2,5

93.415

2,7

649.806

2,8

218.150

2,8

66.940

2,9

487.969

2,9

540.316

2,9

5.573

9.555

25.823

133.060

4.096.776

3,1

61.201

3,1

435.789

3,4

102.376

3,5
2,3

22.792

Γράφημα 8.36: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
στην ΕΕ-28 είναι 4.096.776 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 2,3% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 (178.082.455 απασχολούμενοι).
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Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
στην Ελλάδα (133.060 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί
στο 3,5% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων
οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού
τομέα στη χώρα (3.851.591 απασχολούμενοι), τιμή υπερέχουσα κατά 1,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
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του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 3,2% είναι: η Ελλάδα (3,5%),η Λετονία (3,4%), η Κύπρος (3,1%), η Ουγγαρία (3,1%), και η
Ισπανία (2,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 1,6%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (1,5%), η
Κροατία (1,6%), το Λουξεμβούργο (1,6%), η Σλοβακία
(1,7%), και η Ρουμανία (1,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -7,4% (ή κατά 325.686 απασχολούμενους)
από 4.422.462 απασχολούμενους το 2015, σε 4.096.776
απασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα καταγράφει
μικρή αύξηση κατά 0,8% (ή κατά 1.118 απασχολούμενους) από 131.942 απασχολούμενους το 2015, σε
133.060 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 4 από τα 26 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 573.357 απασχολούμενους ή κατά -41,5%), και κατά φθίνουσα σειρά
της μεταβολής ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 4.113 απασχολούμενους ή κατά -5,9%), η Λετονία (κατά 3.170
απασχολούμενους ή κατά -10,9%), και η Λιθουανία (κατά 2.313 απασχολούμενους ή κατά -9,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 22 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην
Ισπανία (κατά 110.106 απασχολούμενους ή κατά
22,7%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 32.103 απασχολούμενους ή κατά 7,0%), η Γαλλία (κατά 27.743 απασχολούμενους ή
κατά 5,4%), η Ουγγαρία (κατά 27.348 απασχολούμενους ή κατά 36,5%), η Ρουμανία (κατά 10.528 απασχολούμενους ή κατά 15,5%), η Πορτογαλία (κατά 8.646
απασχολούμενους ή κατά 10,2%), η Ολλανδία (κατά
7.652 απασχολούμενους ή κατά 3,6%), η Ιρλανδία (κατά
5.755 απασχολούμενους ή κατά 10,4%), η Βουλγαρία
(κατά 5.433 απασχολούμενους ή κατά 8,8%), η Σλοβακία (κατά 4.983 απασχολούμενους ή κατά 19,8%), η Αυστρία (κατά 3.801 απασχολούμενους ή κατά 5,4%), η
Δανία (κατά 3.241 απασχολούμενους ή κατά 9,3%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1.710 απασχολούμενους ή κατά 0,3%), η Σλοβενία (κατά 1.337 απασχολούμενους ή
κατά 10,8%), η Κροατία (κατά 1.269 απασχολούμενους
ή κατά 7,6%), η Μάλτα (κατά 1.225 απασχολούμενους ή
κατά 28,2%), η Ελλάδα (κατά 1.118 απασχολούμενους ή
κατά 0,8%), η Τσεχία (κατά 959 απασχολούμενους ή κατά 1,5%), η Κύπρος (κατά 861 απασχολούμενους ή κατά
9,9%), η Φινλανδία (κατά 716 απασχολούμενους ή κατά
2,0%), η Εσθονία (κατά 394 απασχολούμενους ή κατά
3,9%), και το Λουξεμβούργο (κατά 339 απασχολούμενους ή κατά 6,0%).
8.1.1.18 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (R&D)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στην ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D intensive activities) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων
οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού
τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 8.37: Συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στον ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στην ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) στην ΕΕ-28 εί-

ναι 1.693.411 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο 5,1%
του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο
σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
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επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 (33.142.454 επιχειρήσεις).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στην ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D)
στην Ελλάδα (27.544 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο
2,9% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη χώρα
(953.356 επιχειρήσεις), τιμή υπολειπόμενη κατά 2,2
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28, κατέχοντας την 25η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 8,4% είναι: η Σουηδία (10,0%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (9,4%), η Δανία (4,6%), η Σλοβενία (7,3%), και η Εσθονία (7,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,7%, και συγκεκριμένα:
η Πορτογαλία (2,0%), η Ισπανία (2,5%), η Κύπρος
(2,9%), η Ελλάδα (2,9%), και η Ιταλία 3,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (3,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στην ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας
& Ανάπτυξης (R&D) στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 11,3% (ή κατά 171.908 επιχειρήσεις) από 1.521.503
επιχειρήσεις το 2015, σε 1.693.411 επιχειρήσεις το
2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στην ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης
(R&D) στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -4,1% (ή
κατά 1.181 επιχειρήσεις) από 28.725 επιχειρήσεις το
2015, σε 27.544 επιχειρήσεις το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στην ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης
(R&D), με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 6.813 επιχειρήσεις ή κατά
-3,8%), και ακολουθεί η Ελλάδα (κατά 1.181 επιχειρήσεις ή κατά -4,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στην ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D), με
την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στη Γαλλία (κατά 34.572 επιχειρήσεις ή κατά 18,2%),
και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν:
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 26.385 επιχειρήσεις ή κατά
10,6%), η Πολωνία (κατά 25.736 επιχειρήσεις ή κατά
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23,9%), η Ολλανδία (κατά 14.568 επιχειρήσεις ή κατά
14,8%), η Τσεχία (κατά 9.536 επιχειρήσεις ή κατά
15,6%), η Ουγγαρία (κατά 9.021 επιχειρήσεις ή κατά
29,7%), η Ισπανία (κατά 6.990 επιχειρήσεις ή κατά
8,2%), η Ιταλία (κατά 6.972 επιχειρήσεις ή 4,8%), η
Ρουμανία (κατά 6.169 επιχειρήσεις ή κατά 17,0%), η
Σλοβακία (κατά 5.965 επιχειρήσεις ή κατά 24,6%), η
Σουηδία (κατά 5.353 επιχειρήσεις ή κατά 7,4%), το Βέλγιο (κατά 4.723 επιχειρήσεις ή κατά 13,3%), η Πορτογαλία (κατά 3.513 επιχειρήσεις ή κατά 17,7%), η Λιθουανία (κατά 3.054 επιχειρήσεις ή κατά 43,2%), η
Βουλγαρία (κατά 2.840 επιχειρήσεις ή κατά 19,9%), η
Δανία (κατά 2.766 επιχειρήσεις ή κατά 14,3%), η Ιρλανδία (κατά 1.955 επιχειρήσεις ή κατά 12,3%), η Εσθονία
(κατά 1.874 επιχειρήσεις ή κατά 31,8%), η Φινλανδία
(κατά 1.635 επιχειρήσεις ή κατά 9,0%), η Σλοβενία (κατά 1.281 επιχειρήσεις ή κατά 11,2%), η Λετονία (κατά
1.227 επιχειρήσεις ή κατά 18,4%), η Κροατία (κατά
1.086 επιχειρήσεις ή κατά 13,0%), η Αυστρία (κατά 976
επιχειρήσεις ή κατά 3,1%), η Μάλτα (κατά 727 επιχειρήσεις ή κατά 48,1%), η Κύπρος (κατά 642επιχειρήσεις
ή κατά 50,8%), και το Λουξεμβούργο (κατά 336 επιχειρήσεις ή κατά 14,9%).
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων (persons employed) στις
ενεργές στην ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες
υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D intensive
activities) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στην ομάδα δραστηριοτήτων
Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D)στην ΕΕ-28 είναι 14.435.920 απασχολούμενοι,
που αντιστοιχεί στο 8,1% του συνολικού πλήθους των
απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 (178.082.455 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στην ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας &
Ανάπτυξης (R&D) στην Ελλάδα (146.053 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 3,8% του συνολικού πλήθους των
απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη χώρα (3.851.591 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη κατά 4,3 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την
28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

14.435.920

8,1

274.730

Γράφημα 8.38: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στην ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 11,4% είναι: η Δανία
(11,9%), η Φινλανδία (11,5%), η Σουηδία (11,4%), η
Τσεχία (11,1%), και η Γερμανία (11,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 4,6%, και
συγκεκριμένα: η Ελλάδα (3,8%), η Κύπρος (4,1%), η
Πορτογαλία (4,5%), η Λιθουανία (5,3%), και η Ισπανία
(5,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στην ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) στην ΕΕ28 καταγράφει αύξηση κατά 7,5% (ή κατά 1.010.061
απασχολούμενους) από 13.425.859 απασχολούμενους
το 2015, σε 14.435.920 απασχολούμενους το 2018. Την
ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στην ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας &
Ανάπτυξης (R&D) στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 15,7% (ή κατά 19.809 απασχολούμενους) από
126.244 απασχολούμενους το 2015, σε 146.053 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στην ομάδα
δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D), με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στη Δανία (κατά 18.409
απασχολούμενους ή κατά -6,9%), και ακολουθεί η Σλοβενία (κατά 5.273 απασχολούμενους ή κατά -6,9%).
8.1.2

Την ίδια περίοδο, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στην ομάδα δραστηριοτήτων
Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης
(R&D), με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 218.323 απασχολούμενους ή κατά 5,9%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 101.782 απασχολούμενους ή κατά 14,5%), η Ισπανία (κατά 83.790 απασχολούμενους ή κατά 11,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 82.003 απασχολούμενους ή κατά 5,0%), η Ιταλία
(κατά 58.903 απασχολούμενους ή κατά 4,4%), η Ουγγαρία (κατά 53.867 απασχολούμενους ή κατά 17,8%), η
Ολλανδία (κατά 52.942 απασχολούμενους ή κατά
11,1%), η Ρουμανία (κατά 51.492 απασχολούμενους ή
κατά 16,9%), η Βουλγαρία (κατά 45.485 απασχολούμενους ή κατά 29,3%), η Γαλλία (κατά 44.481 απασχολούμενους ή κατά 3,2%), το Βέλγιο (κατά 36.515 απασχολούμενους ή κατά 15,3%), η Τσεχία (κατά 32.963 απασχολούμενους ή κατά 7,6%), η Πορτογαλία (κατά 29.984
απασχολούμενους ή κατά 20,2%), η Ιρλανδία (κατά
27.864 απασχολούμενους ή κατά 19,6%), η Αυστρία
(κατά 19.907 απασχολούμενους ή κατά 6,7%), η Ελλάδα
(κατά 19.809 απασχολούμενους ή κατά 15,7%), η Σουηδία (κατά 14.865 απασχολούμενους ή κατά 4,2%), η
Φινλανδία (κατά 12.074 απασχολούμενους ή κατά
5,9%), η Σλοβακία (κατά 10.454 απασχολούμενους ή
κατά 6,8%), η Λετονία (κατά 9.573 απασχολούμενους ή
κατά 25,7%), η Κροατία (κατά 7.614 απασχολούμενους
ή κατά 10,7%), η Λιθουανία (κατά 6.075 απασχολούμενους ή κατά 11,9%), η Εσθονία (κατά 5.363 απασχολούμενους ή κατά 14,0%), η Κύπρος (κατά 3.399 απασχολούμενους ή κατά 37,1%), το Λουξεμβούργο (κατά
2.972 απασχολούμενους ή κατά 13,8%), και η Μάλτα
(κατά 1.514 απασχολούμενους ή κατά 13,5%).

Συγκριτική αποτύπωση του πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα και
απασχολούμενοι σε αυτές ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το πλήθος και η
ποσοστιαία κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων του
επιχειρηματικού τομέα ως προς το σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev.2: κωδι-

κοί Β έως& S εξαιρουμένου του Τομέα Ο: Δημόσια διοίκηση & άμυνα & Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση)
στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018. Σημειώνεται ότι
στη στήλη ποσοστιαίας αναλογίας της Ελλάδας με κίτρινο χρώμα καταγράφονται οι 3 τομείς δραστηριοτή-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

των που η χώρα υπερέχει ισχυρά της τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, ενώ με ροζ χρώμα καταγράφονται οι 3 το-

μείς δραστηριοτήτων που η χώρα υπολείπεται αντίστοιχα της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28.

Πίνακας 8.1: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα, ως προς το σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S ,εξαιρουμένου του Τομέα Ο: Δημόσια διοίκηση & άμυνα &
Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018

ΚΩΔ

ΕΕ-28

Τομείς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (NACE Rev.2)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ επιχειρηματικού τομέα:

ΕΛΛΑΔΑ

πλήθος

%

33.142.454
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πλήθος
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B

ΟΡΥΧΕΙΑ και ΛΑΤΟΜΕΙΑ

21.799

0,1

700

C

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2.349.886

7,1

63.830

6,7

D

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ και ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

170.854

0,5
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0,7

E

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

94.215

0,3
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0,2

F

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

4.069.596

12,3

70.384

7,4

G

ΧΟΝΔΡΙΚΟ και ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

6.789.934
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H

ΜΕΤΑΦΟΡΑ και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1.453.601

4,4

64.737

6,8

I

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
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L

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
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M

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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N

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.911.305

5,8

23.125

2,4

O

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΑΜΥΝΑ/ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

:

:

:

:

P

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

784.926

2,4

24.681

2,6

Q

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ και ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

1.994.842

6,0

60.107

6,3

R

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

849.314

2,6

24.174

2,5

S

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.628.078

4,9

43.555

4,6

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
(33.142.454 επιχειρήσεις), για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων:

 το 5,8% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματι-



 το 20,5% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρημα-
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τικού τομέα (ή 6.789.934 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο –
επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών,
το 15,8% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 5.226.893 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές
και τεχνικές δραστηριότητες,
το 12,3% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 4.069.596 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (F) Κατασκευές,
το 7,1% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 2.349.886 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (C) Μεταποίηση,
το 6,7% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 2.218.109 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης,
το 6,0% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.994.842 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την
ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα,









κού τομέα (ή 1.911.305 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές
δραστηριότητες,
το 4,9% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.628.078 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών,
το 4,5% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.489.857 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
το 4,4% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.453.601 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση,
το 4,3% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.438.809 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία,
το 2,6% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 849.314 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία,
το 2,4% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 784.926 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (P) Εκπαίδευση,
το 2,0% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 650.497 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 το 0,5% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματι-









 το 26,4% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρημα-













τικού τομέα (ή 251.536 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 5,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (20,5%),
το 15,5% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 147.428επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (15,8%),
το 12,7% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 120.906 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 6,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,7%),
το 7,4% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 70.384 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (F) Κατασκευές, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά
(κατά 4,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (12,3%),
το 6,8% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 64.737 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,4%),
το 6,7% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 63.830 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (C) Μεταποίηση, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (7,1%),
το 6,3% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 60.107 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,0%),













κού τομέα (ή 43.555 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,9%),
το 2,6% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 24.681 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (P) Εκπαίδευση, τιμή υπερέχουσα οριακά
(κατά 0,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (2,4%),
το 2,5% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 24.174 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία,
τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,6%),
το 2,4% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 23.125 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,2 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,6%),
το 2,0% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 19.215 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,3%),
το 1,9% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 18.268 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,1
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,0%),
το 1,2% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 11.484 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τιμή
υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 3,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,5%),
το 0,7% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 7.053 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, τιμή υπερέχουσα
οριακά (κατά 0,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (0,5%),
το 0,2% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 2.173 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,3%), και
το 0,1% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 700 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία, τιμή ταυτόσημη
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,1%).

Κεφάλαιο 8ο

Την ίδια χρονιά, στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων
του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα (953.356 επιχειρήσεις), ως προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων:

 το 4,6% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματι-

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ



κού τομέα (ή 170.854 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού,
το 0,3% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 94.215 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, και
το 0,1% των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 21.799 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία.

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το πλήθος και η
ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα ως προς
το σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα ανά τομέα οικονο-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

μικής δραστηριότητας (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S
εξαιρουμένου του κωδικού Ο: Δημόσια διοίκηση & άμυνα & Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση) στην ΕΕ-28
και στην Ελλάδα το 2018. Σημειώνεται ότι στη στήλη
ποσοστιαίας αναλογίας της Ελλάδας με κίτρινο χρώμα

καταγράφονται οι 3 τομείς δραστηριοτήτων που η χώρα
υπερέχει ισχυρά της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ
με ροζ χρώμα καταγράφονται οι 3 τομείς δραστηριοτήτων που η χώρα υπολείπεται αντίστοιχα της τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28.

Πίνακας 8.2: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα, ως προς το σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S ,εξαιρουμένου του
κωδικού Ο: Δημόσια διοίκηση & άμυνα & Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018

ΚΩΔ

Τομείς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (NACE Rev.2 – κωδικοί B έως& S)

ΕΕ-28
πλήθος

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ επιχειρηματικού τομέα:

ΕΛΛΑΔΑ
%

178.082.455

πλήθος

100,0

%

3.851.591

100,0

B

ΟΡΥΧΕΙΑ και ΛΑΤΟΜΕΙΑ

482.219

0,3

9.218

0,2

C

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

31.854.215

17,9

398.356

10,3

D

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ και ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

1.427.254

0,8

33.315

0,9

E

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

1.612.590

0,9

18.660

0,5

F

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

13.933.530

7,8

186.168

4,8

G

ΧΟΝΔΡΙΚΟ και ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

34.249.835

19,2

831.772

21,6

H

ΜΕΤΑΦΟΡΑ και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

11.409.568

6,4

204.112

5,3

I

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

12.625.639

7,1

656.826

17,1

J

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

7.298.859

4,1

104.114

2,7

K

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5.726.710

3,2

92.183

2,4

L

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

3.156.390

1,8

27.388

0,7

M

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

13.825.730

7,8

289.307

7,5

N

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

15.537.473

8,7

161.565

4,2

O

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΑΜΥΝΑ/ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

:

:

:

:

P

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

4.177.743

2,3

355.990

9,2

Q

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ και ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

13.835.656

7,8

266.211

6,9

R

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

2.832.268

1,6

83.346

2,2

S

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.096.776

2,3

133.060

3,5

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 (178.082.455 απασχολούμενοι), για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων:

 το 19,2% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχει-
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ρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 34.249.835 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών,
το 17,9% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 31.854.215 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (C) Μεταποίηση,
το 8,7 των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 15.537.473 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες,
το 7,8% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 13.933.530 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (F) Κατασκευές,
το 7,8% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 13.835.656 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (Q) Δραστη-













ριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την
κοινωνική μέριμνα,
το 7,8% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 13.825.730 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες,
το 7,1% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 12.625.639 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης,
το 6,4% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 11.409.568 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση,
το 4,1% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 7.298.859 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (J) Ενημέρωση
και επικοινωνία,
το 3,2% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 5.726.710 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,
το 2,3% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 4.177.743 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (P) Εκπαίδευση,
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 το 2,3% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρή-







Την ίδια χρονιά, στο σύνολο των απασχολουμένων στις
ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα στην
Ελλάδα (3.851.591 απασχολούμενοι), ως προς τον τομέα
οικονομικών δραστηριοτήτων:

 το 21,6% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχει-









ρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 831.772 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (G) Χονδρικό
και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, τιμή υπερέχουσα ελαφρά
(κατά 2,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (19,2%),
το 17,1% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 656.826 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 10,0
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (7,1%),
το 10,3% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 398.356 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (C) Μεταποίηση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 7,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (17,9%),
το 9,2% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 355.990 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (P) Εκπαίδευση,
τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 6,9 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,3%),
το 7,5% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 289.307 απασχο-
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λούμενοι), απασχολείται στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,3 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (7,8%),
το 6,9% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 266.211 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,9 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (7,8%),
το 5,3% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 204.112 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (H) Μεταφορά
και αποθήκευση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά
1,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(6,4%),
το 4,8% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 186.168 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (F) Κατασκευές,
τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 3,0 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (7,8%),
το 4,2% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 161.565 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (N) Διοικητικές
και υποστηρικτικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 4,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης
τιμής στην ΕΕ-28 (8,7%),
το 3,5% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 133.060 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, τιμή υπερέχουσα
ελαφρά (κατά 1,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (2,3%),
το 2,7% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 104.114 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (J) Ενημέρωση
και επικοινωνία, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,4
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,1%),
το 2,4% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 92.183 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,2%),
το 2,2% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 83.346 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, τιμή υπερέχουσα ελαφρά
(κατά 0,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (1,6%),
το 0,9% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή
33.315 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (D)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά
0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(0,8%),
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σεις του επιχειρηματικού τομέα (4.096.776 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,
το 1,8% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 3.156.390 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
το 1,6% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 2.832.268 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία,
το 0,9% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.612.590 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (E) Παροχή νερού
– επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης,
το 0,8% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.427.254 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, και
το 0,3% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 482.219 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (B) Ορυχεία και
λατομεία.
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 το 0,7% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρή-



σεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 27.388 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά
1,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(1,8%),
το 0,5% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 18.660 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (E) Παροχή νερού

8.1.3



– επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (0,9%), και
το 0,2% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 9.218 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,3%).

Ποσοστιαία αναλογία μισθωτών επί των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στην ΕΕ-28
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των
τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στην ΕΕ-28
το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών (employees) στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία
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Γράφημα 8.39: Συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE
Rev.2, κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2, κωδικοί Β έως& S) στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ28 είναι 151.092.822 μισθωτοί, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 84,8% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 (178.082.455 απασχολούμενοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μισθωτών
στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα (2.953.893 μισθωτοί) αντιστοιχεί στο
76,7% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στη χώρα (3.851.591 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη κατά 8,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 25η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 93,4% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (97,0%), το Λουξεμβούργο (93,6%), η Δανία
(93,4%), η Κροατία (92,5%), και η Κύπρος (91,8%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμη-
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λότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 74,9%,
και συγκεκριμένα: η Ιταλία (71,9%), η Γαλλία (73,5%), η
Τσεχία (75,5%), η Ελλάδα (76,7%), και η Σλοβακία
(76,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις
στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 5,4% (ή κατά 7.748.319 μισθωτούς)
από 143.344.503 μισθωτούς το 2015, σε 151.092.822
μισθωτούς το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στο
σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων
του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα καταγράφει
ισχυρή αύξηση κατά 29,6% (ή κατά 675.095 μισθωτούς) από 2.278.888 μισθωτούς το 2015, σε 2.953.983
μισθωτούς το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των μισθωτών
στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα, με
την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
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στη Γερμανία (κατά 718.525 μισθωτούς ή κατά -2,2%),
και ακολουθεί η Λιθουανία (κατά 131.044 μισθωτούς ή
κατά -12,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των μισθωτών στις
ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα, με
την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1.691.820 μισθωτούς ή
κατά 7,0%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 1.183.597 μισθωτούς ή κατά 10,8%), η Ιταλία (κατά 1.050.701 μισθωτούς ή κατά 9,2%), η Ελλάδα (κατά 675.095 μισθωτούς ή κατά 29,6%), η Ολλανδία (κατά 561.210 μισθωτούς ή κατά 8,5%), η Πολωνία (κατά 558.470 μισθωτούς
ή κατά 7,2%), η Πορτογαλία (κατά 370.500 μισθωτούς ή
κατά 13,6%), η Ρουμανία (κατά 299.877 μισθωτούς ή
κατά 7,6%), η Ουγγαρία (κατά 277.518 μισθωτούς ή κατά 10,8%), η Ιρλανδία (κατά 246.110 μισθωτούς ή κατά
14,8%), η Γαλλία (κατά 224.745 μισθωτούς ή κατά
1,6%), το Βέλγιο (κατά 181.042 μισθωτούς ή κατά
6,6%), η Σουηδία (κατά 178.138 μισθωτούς ή κατά
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6,5%), η Αυστρία (κατά 169.828 μισθωτούς ή κατά
5,9%), η Τσεχία (κατά 148.598 μισθωτούς ή κατά 4,9%),
η Δανία (κατά 140.611 μισθωτούς ή κατά 7,8%), η Φινλανδία (κατά 126.235 μισθωτούς ή κατά 8,4%), η Σλοβακία (κατά 121.465 μισθωτούς ή κατά 9,5%), η Βουλγαρία (κατά 110.520 μισθωτούς ή κατά 5,2%), η Λετονία (κατά 75.172 μισθωτούς ή κατά 12,8%), η Κροατία
(κατά 61.713 μισθωτούς ή κατά 6,2%), η Κύπρος (κατά
46.924 μισθωτούς ή κατά 19,8%), η Σλοβενία (κατά
32.887 μισθωτούς ή κατά 5,8%), το Λουξεμβούργο (κατά 26.100 μισθωτούς ή κατά 8,0%), η Μάλτα (κατά
20.714 μισθωτούς ή κατά 14,9%), και η Εσθονία (κατά
18.298 μισθωτούς ή κατά 4,0%).
8.1.3.1 ΤΟΜΕΑΣ Β: ΟΡΥΧΕΙΑ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών (employees) στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία &
λατομεία (Mining and quarrying) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του συγκεκριμένου
τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 8.40: Συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία & λατομεία και ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE
Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Β)
Ορυχεία & λατομεία στην ΕΕ-28 είναι 469.065 μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 97,3% του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ-28 (482.219 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Β)
Ορυχεία & λατομεία στην Ελλάδα (8.639 μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 93,7% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα
(9.218 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη κατά 3,6
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28, κατέχοντας την 24η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 99,6% είναι: η Λιθουανία (99,9%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (99,6%), η Κύπρος (99,6%), η Ρου-

μανία (99,5%), και το Λουξεμβούργο (99,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 84,8%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (57,4%), η Γαλλία (89,5%), η Φινλανδία (89,6%), το Βέλγιο (93,6%), και η Ελλάδα (93,7%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον
τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία & λατομεία στην
ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -11,5% (ή κατά 60.994
μισθωτούς) από 530.059 μισθωτούς το 2015, σε
469.065 μισθωτούς το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις
στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία & λατομεία
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 57,0% (ή κατά 3.138 μισθωτούς) από 5.501 μισθωτούς το 2015, σε 8.639 μισθωτούς το 2018.
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8.1.3.2 ΤΟΜΕΑΣ C: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

νομικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ-28 (31.854.215 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (C)
Μεταποίηση στην Ελλάδα (345.034 μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 86,6% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο
τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα
(398.356 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη ισχυρά
κατά 7,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών (employees) στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση
(Manufacturing) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις του συγκεκριμένου τομέα οικονομικών
δραστηριοτήτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (C)
Μεταποίηση στην ΕΕ-28 είναι 29.979.253 μισθωτοί,
που αντιστοιχεί στο 94,1% του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στο συγκεκριμένο τομέα οικο-

Γράφημα 8.41: Συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 98,1% είναι: το Λουξεμβούργο
(98,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (98,7%), η Δανία
(98,2%), η Γερμανία (97,8%), και η Ρουμανία (97,4%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
88,4%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (86,6%), η Ιταλία
(87,4%), η Τσεχία (87,8%), η Σλοβακία (89,6%), και η
Γαλλία (90,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον
τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 5,5% (ή κατά 1.564.873 μισθωτούς) από 28.414.380 μισθωτούς το 2015, σε 29.979.253
μισθωτούς το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλή-

θος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 32,9% (ή κατά 85.373
μισθωτούς) από 259.661 μισθωτούς το 2015, σε 345.034
μισθωτούς το 2018.
8.1.3.3 ΤΟΜΕΑΣ D: ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών (employees) στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Electricity, gas, steam and air conditioning supply) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του συγκεκριμένου τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 8.42: Συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού
και κλιματισμού και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού
και κλιματισμού στην ΕΕ-28 είναι 1.263.008 μισθωτοί,
που αντιστοιχεί στο 88,5% του συνολικού πλήθους των
απασχολουμένων στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ-28 (1.427.254 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (D)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού
και κλιματισμού στην Ελλάδα (24.524 μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 73,6% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο
τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα (33.315
απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά
14,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 99,5% είναι: η Μάλτα (100,0%),
η Κύπρος (99,7%), η Ιρλανδία (99,6%), η Ρουμανία
(99,3%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (99,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 77,3%, και
συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (69,0%), η Ελλάδα
(73,6%), η Γερμανία (75,1%), η Ισπανία (82,3%), και η
Τσεχία (86,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον
τομέα δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού στην ΕΕ28 καταγράφει αύξηση κατά 4,4% (ή κατά 53.674 μισθωτούς) από 1.209.334 μισθωτούς το 2015, σε
1.263.008 μισθωτούς το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις
στον τομέα δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
στην Ελλάδα καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,02% (ή
κατά 5 μισθωτούς) από 24.519 μισθωτούς το 2015, σε
24.524 μισθωτούς το 2018.
8.1.3.4 ΤΟΜΕΑΣ Ε: ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών (employees) στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ε) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων
και δραστηριότητες εξυγίανσης (Water supply , sewerage, waste management and remediation activities) και
η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του
συγκεκριμένου τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 8.43: Συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ε) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των
τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ε)
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης στην ΕΕ28 είναι 1.552.476 μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο
96,3% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ-28 (1.612.590 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ε)
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης στην Ελλάδα (17.075 μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 91,5% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δρα-

στηριοτήτων στη χώρα (18.660 απασχολούμενοι), τιμή
υπολειπόμενη κατά 4,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 24η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 99,2% είναι: η Λιθουανία
(99,9%), η Κροατία (99,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(99,1%), η Ρουμανία (98,9%), και η Ισπανία (98,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
87,3%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (73,4%), η Τσεχία (88,8%), η Γαλλία (91,2%), η Μάλτα (91,5%), και η
Ελλάδα (91,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώ-
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γράφει αύξηση κατά 8,7% (ή κατά 1.368 μισθωτούς)
από 15.707 μισθωτούς το 2015, σε 17.075 μισθωτούς το
2018.

νει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον
τομέα δραστηριοτήτων (Ε) Παροχή νερού, επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες
εξυγίανσης στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 7,8%
(ή κατά 111.801 μισθωτούς) από 1.440.675 μισθωτούς
το 2015, σε 1.552.476 μισθωτούς το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές
επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ε) Παροχή
νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων
και δραστηριότητες εξυγίανσης στην Ελλάδα κατα-

8.1.3.5 ΤΟΜΕΑΣ F: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών (employees) στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές
(Construction) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις του συγκεκριμένου τομέα οικονομικών
δραστηριοτήτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 8.44: Συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (F)
Κατασκευές στην ΕΕ-28 είναι 10.064.748 μισθωτοί,
που αντιστοιχεί στο 76,1% του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ-28 (13.933.530 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μισθωτών
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(F) Κατασκευές στην Ελλάδα (117.323 μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 63,0% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα (186.168 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη
σημαντικά κατά 13,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 24η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 93,5% είναι: το Λουξεμβούργο (95,2%), η Εσθονία (94,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (93,5%), η Ρουμανία (92,5%), και η Κροατία
(91,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 57,8%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία
(47,5%), η Τσεχία (55,9%), η Ιταλία (60,1%), η Ολλανδία (62,6%), και η Ελλάδα (63,0%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον
τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 8,1% (ή κατά 798.999 μισθωτούς) από 9.805.749 μισθωτούς το 2015, σε 10.604.748
μισθωτούς το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 16,4% (ή κατά 16.568 μισθωτούς) από 100.775 μισθωτούς το 2015, σε 117.323 μισθωτούς το 2018.
8.1.3.6 ΤΟΜΕΑΣ G: ΧΟΝΔΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών (employees) στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό &
λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
& μοτοσυκλετών (Wholesale and retail trade - repair of
motor vehicles and motorcycles) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του συγκεκριμένου
τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές
επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό
& λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών στην ΕΕ-28 είναι 28.473.593 μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 83,1% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στο συγκεκριμένο τομέα οι-
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κονομικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ-28 (34.249.835 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (G)
Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών στην Ελλάδα (578.429
μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 69,5% του συνολικού πλή-

θους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις
στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων
στη χώρα (831.772 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 13,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ
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Γράφημα 8.45: Συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων & μοτοσυκλετών και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 94,9% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (96,8%), η Δανία (96,6%), η Ιρλανδία (94,0%), η
Λετονία (93,9%), και η Κροατία (93,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 71,3%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (62,8%), η Ελλάδα (69,5%), η Τσεχία (73,0%), η Γαλλία (74,3%), και η Σλοβακία (76,7%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον
τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 4,8% (ή
κατά 1.295.792 μισθωτούς) από 27.177.801 μισθωτούς

το 2015, σε 28.473.593 μισθωτούς το 2018. Την ίδια
περίοδο, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων & μοτοσυκλετών στην Ελλάδα καταγράφει
ισχυρή αύξηση κατά 23,3% (ή κατά 109.286 μισθωτούς)
από 469.143 μισθωτούς το 2015, σε 578.429 μισθωτούς
το 2018.
8.1.3.7 ΤΟΜΕΑΣ Η: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών (employees) στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Η) Μεταφορά
και αποθήκευση (Transportation and storage) και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του
συγκεκριμένου τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 8.46: Συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Η) Μεταφορά και αποθήκευση και ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Η) Μεταφορά και αποθήκευση στην ΕΕ-28 είναι 10.331.458
μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 90,6% του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στο συγκεκριμένο το-

μέα οικονομικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ-28
(11.409.568 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Η)
Μεταφορά και αποθήκευση στην Ελλάδα (147.247 μι-

395

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

σθωτοί) αντιστοιχεί στο 72,1% του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο
συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στη
χώρα (204.112 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη
σημαντικά κατά 18,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 95,5% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (97,4%), η Δανία (95,5%), η Γερμανία (95,3%), η
Λετονία (95,2%), και η Πορτογαλία (94,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 77,9%, και
συγκεκριμένα: η Ελλάδα (72,1%), η Τσεχία (72,4%), η
Ιρλανδία (80,1%), η Ισπανία (81,1%), και το Λουξεμβούργο (83,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον

τομέα δραστηριοτήτων (Η) Μεταφορά και αποθήκευση στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 7,8% (ή κατά
744.224 μισθωτούς) από 9.587.234 μισθωτούς το 2015,
σε 10.331.458 μισθωτούς το 2018. Την ίδια περίοδο, το
συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Η) Μεταφορά και
αποθήκευση στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
10,3% (ή κατά 13.725 μισθωτούς) από 133.522 μισθωτούς το 2015, σε 147.247 μισθωτούς το 2018.
8.1.3.8 ΤΟΜΕΑΣ I: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών (employees) στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ι) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών
εστίασης (Accommodation and food service activities)
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις
του συγκεκριμένου τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 8.47: Συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ι) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ι) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης στην ΕΕ-28 είναι 10.630.249 μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 84,2% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στο συγκεκριμένο τομέα
οικονομικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ-28 (12.625.639
απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ι)
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης στην Ελλάδα (539.698 μισθωτοί)
αντιστοιχεί στο 84,2% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα
(656.826 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη κατά
2,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28, κατέχοντας την 20η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 95,4% είναι: το Ηνωμένο Βασί-
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λειο (96,9%), η Εσθονία (95,8%), η Κύπρος (95,5%), η
Λιθουανία (94,4%), και η Ιρλανδία (94,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 73,0%, και
συγκεκριμένα: η Τσεχία (68,8%), η Γαλλία (71,1%), η Ιταλία (71,4%), το Βέλγιο (75,6%), και η Σλοβενία
(77,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον
τομέα δραστηριοτήτων (Ι) Δραστηριότητες υπηρεσιών
παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης στην
ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -5,3% (ή κατά 589.795
μισθωτούς) από 11.220.044 μισθωτούς το 2015, σε
10.630.249 μισθωτούς το 2018. Την ίδια περίοδο, το
συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ι) Δραστηριότητες
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 17,4%
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(ή κατά 80.179 μισθωτούς) από 459.519 μισθωτούς το
2015, σε 539.698 μισθωτούς το 2018.

χειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση
και επικοινωνία (Information and communication) και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του
συγκεκριμένου τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

8.1.3.9 ΤΟΜΕΑΣ J: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών (employees) στις ενεργές επι-
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87,6

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Γράφημα 8.48: Συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση και επικοινωνία και ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές
επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση
και επικοινωνία στην ΕΕ-28 είναι 6.394.894 μισθωτοί,
που αντιστοιχεί στο 87,6% του συνολικού πλήθους των
απασχολουμένων στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών
δραστηριοτήτων στην ΕΕ-28 (7.298.859 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (J)
Ενημέρωση και επικοινωνία στην Ελλάδα (87.431 μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 84,0% του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο
συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στη
χώρα (104.114 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη
κατά 3,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 19η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 96,1% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (99,0%), η Κύπρος (98,2%), η Ιρλανδία (96,0%), η
Δανία (93,8%), και η Κροατία (93,7%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 74,4%, και συγκεκριμένα: η Πολωνία (72,0%), η Σλοβακία (74,3%), το
Βέλγιο (74,7%), η Ολλανδία (75,2%), και η Σλοβενία
(75,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον
τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση και επικοινωνία
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 11,1% (ή κατά
640.025 μισθωτούς) από 5.754.869 μισθωτούς το 2015,
σε 6.394.894 μισθωτούς το 2018. Την ίδια περίοδο, το
συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρή-

σεις στον τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση και επικοινωνία στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 30,4% (ή κατά 20.373 μισθωτούς) από 67.058
μισθωτούς το 2015, σε 87.431 μισθωτούς το 2018.
8.1.3.10 ΤΟΜΕΑΣ K: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών (employees) στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Κ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες πλην των
δραστηριοτήτων των εταιρειών χαρτοφυλακίου (Financial and insurance activities except activities of holding
companies) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις του συγκεκριμένου τομέα οικονομικών
δραστηριοτήτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Κ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
στην ΕΕ-28 είναι 5.195.970 μισθωτοί, που αντιστοιχεί
στο 90,7% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ-28 (5.726.710 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μισθωτών
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(Κ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (75.134 μισθωτοί) αντιστοιχεί στο
81,5% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα (92.183 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη κατά 3,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 24η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 8.49: Συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Κ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων
του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 99,1% είναι: η Δανία (99,3%), το
Λουξεμβούργο (99,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (99,1%),
η Κροατία (99,0%), και η Σουηδία (98,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 77,7%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (72,6%), η Τσεχία (73,3%), η Ουγγαρία (80,0%), η Ιταλία (81,3%), και η Ελλάδα (81,5%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον
τομέα δραστηριοτήτων (Κ) Χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 καταγράφει
οριακή μείωση κατά -0,9% (ή κατά 44.831 μισθωτούς)

από 5.240.801 μισθωτούς το 2015, σε 5.159.970 μισθωτούς το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των
μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Κ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά
-6,4% (ή κατά 5.134 μισθωτούς) από 80.268 μισθωτούς
το 2015, σε 75.134 μισθωτούς το 2018.
8.1.3.11 ΤΟΜΕΑΣ L: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών (employees) στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση
ακίνητης περιουσίας (Real estate activities) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των
απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του συγκεκριμένου τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 8.50: Συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού
τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στην ΕΕ-28 είναι
2.008.749 μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 63,6% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ-28
(3.156.390 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (L)
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα (19.964
μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 72,9% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις
στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων
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στη χώρα (27.388 απασχολούμενοι), τιμή υπερέχουσα
ισχυρά κατά 9,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 11η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 85,7% είναι: η Κύπρος (97,0%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (92,1%), η Ρουμανία (81,0%), η
Δανία (80,1%), και η Λετονία (78,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 41,9%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (21,8%), το Βέλγιο (36,6%), η Γαλλία (49,0%), η Μάλτα (50,3%), και η Ισπανία (51,7%).
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τά 8.042 μισθωτούς) από 11.922 μισθωτούς το 2015,
σε 19.964 μισθωτούς το 2018.

Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις
στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης
περιουσίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 6,4%
(ή κατά 121.051 μισθωτούς) από 1.887.698 μισθωτούς
το 2015, σε 2.008.749 μισθωτούς το 2018. Την ίδια
περίοδο, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (L)
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 67,5% (ή κα-

8.1.3.12 ΤΟΜΕΑΣ M: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών (employees) στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
(Professional, scientific and technical activities) και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του
συγκεκριμένου τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 8.51: Συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 είναι 9.739.362 μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 70,4% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών
δραστηριοτήτων στην ΕΕ-28 (13.825.730 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Μ)
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (147.527 μισθωτοί) αντιστοιχεί
στο 51,0% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα
οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα (289.307 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 19,5
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 89,7% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (95,3%), η Κύπρος (92,8%), η Δανία (88,7%), το
Λουξεμβούργο (87,6%), και η Κροατία (84,1%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 51,7%,
και συγκεκριμένα: η Ιταλία (40,0%), η Ελλάδα (51,0%),
το Βέλγιο (52,3%), η Τσεχία (57,4%), και η Ολλανδία
(57,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bot-

tom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον
τομέα δραστηριοτήτων (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 5,5% (ή κατά 504.357 μισθωτούς)
από 9.235.005 μισθωτούς το 2015, σε 9.739.362 μισθωτούς το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των
μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και
τεχνικές δραστηριότητες στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 11,5% (ή κατά 15.222 μισθωτούς) από
132.305 μισθωτούς το 2015, σε 147.527 μισθωτούς το
2018.
8.1.3.13 ΤΟΜΕΑΣ N: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών (employees) στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ν) Διοικητικές
και υποστηρικτικές δραστηριότητες (Administrative
and support service activities) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του συγκεκριμένου τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 8.52: Συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ν)
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στην
ΕΕ-28 είναι 14.079.978 μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο
90,6% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ-28 (15.537.473 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μισθωτών
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
στην Ελλάδα (141.084 μισθωτοί) αντιστοιχεί στο
87,3% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα (161.565 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη κατά 3,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 20η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 95,3% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (97,7%), το Λουξεμβούργο (97,0%), η Ολλανδία
(94,1%), η Δανία (93,9%), και η Ιρλανδία (93,8%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 77,1%,
και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (66,5%), η Σλοβακία
(78,2%), η Γαλλία (78,8%), η Μάλτα (79,3%), και η Τσε-

χία (82,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις
στον τομέα δραστηριοτήτων (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 καταγράφει
αύξηση κατά 10,6% (ή κατά 1.348.829 μισθωτούς) από
12.731.149 μισθωτούς το 2015, σε 14.079.978 μισθωτούς το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος
των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα
δραστηριοτήτων (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές
δραστηριότητες στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 15,2% (ή κατά 18.639 μισθωτούς) από 122.445 μισθωτούς το 2015, σε 141.084 μισθωτούς το 2018.
8.1.3.14 ΤΟΜΕΑΣ P: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών (employees) στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (P) Εκπαίδευση
(Education) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του συγκεκριμένου τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2018.

Γράφημα 8.53: Συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (P) Εκπαίδευση και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές
επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (P) Εκπαίδευση στην ΕΕ-28 είναι 3.544.901 μισθωτοί, που αντιστοιχεί
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στο 84,9% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ-28 (4.177.743 απασχολούμενοι).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μισθωτών
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(P) Εκπαίδευση στην Ελλάδα (334.149 μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 93,9% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στη
χώρα (355.990 απασχολούμενοι), τιμή υπερέχουσα
ισχυρά κατά 9,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 4η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 96,1% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (99,3%), η Βουλγαρία (98,4%), η Ιρλανδία (95,2%),
η Ελλάδα (93,9%), και η Κροατία (93,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 45,1%, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (40,3%), η Γαλλία (42,3%), η
Πορτογαλία (45,1%), η Ουγγαρία (47,8%), και η Σλοβακία (50,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις
στον τομέα δραστηριοτήτων (P) Εκπαίδευση στην ΕΕ28 καταγράφει μείωση κατά -12,9% (ή κατά 525.078
μισθωτούς) από 4.069.979 μισθωτούς το 2015, σε
3.544.901 μισθωτούς το 2018. Την ίδια περίοδο, το
συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (P) Εκπαίδευση
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 104,3% (ή κατά 170.557 μισθωτούς) από 163.592
μισθωτούς το 2015, σε 334.149 μισθωτούς το 2018.

8.1.3.15 ΤΟΜΕΑΣ Q: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών (employees) στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την
κοινωνική μέριμνα (Human health and social work
activities) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις του συγκεκριμένου τομέα οικονομικών
δραστηριοτήτων στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την
κοινωνική μέριμνα στην ΕΕ-28 είναι 12.012.82 μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 86,8% του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ-28 (13.835.656 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μισθωτών
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία
και την κοινωνική μέριμνα στην Ελλάδα (208.810 μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 78,4% του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο
συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων
στη χώρα (266.211 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 8,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 20η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Γράφημα 8.54: Συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και
την κοινωνική μέριμνα και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 95,5% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (97,6%), η Εσθονία (97,4%), η Γερμανία (94,6%), η
Ρουμανία (94,0%), και το Βέλγιο (93,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 64,9%, και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (57,9%), η Γαλλία (59,6%), η
Αυστρία (64,8%), η Ιταλία (67,2%), και η Ουγγαρία
(75,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την

ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον
τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με
την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στην
ΕΕ-28 καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,3% (ή κατά
40.181 μισθωτούς) από 12.052.263 μισθωτούς το 2015,
σε 12.012.082 μισθωτούς το 2018. Την ίδια περίοδο, το
συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρή-
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σεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες
σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική
μέριμνα στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 18,1%
(ή κατά 31.964 μισθωτούς) από 176.846 μισθωτούς το
2015, σε 208.810 μισθωτούς το 2018.

recreation) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις του συγκεκριμένου τομέα οικονομικών
δραστηριοτήτων στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (R)
Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία στην ΕΕ-28 είναι
2.157.605 μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 76,2% του
συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ28 (2.832.268 απασχολούμενοι).

8.1.3.16 ΤΟΜΕΑΣ R: ΤΕΧΝΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών (employees) στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία (Arts, entertainment and

Γράφημα 8.55: Συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού
τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μισθωτών
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(R) Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία στην Ελλάδα
(63.642 μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 76,4% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα (83.346 απασχολούμενοι), τιμή
υπερέχουσα ισχυρά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την
9η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 92,2% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (96,1%), η Δανία (92,3%), η Μάλτα (92,0%), η
Κροατία (91,0%), και η Βουλγαρία (89,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 50,4%, και
συγκεκριμένα: η Σλοβενία (38,7%), η Γαλλία (48,8%), η
Πορτογαλία (49,2%), η Τσεχία (57,4%), και η Ολλανδία
(57,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον
τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 8,4% (ή
κατά 166.669 μισθωτούς) από 1.990.936 μισθωτούς το
2015, σε 2.157.605 μισθωτούς το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες δι-
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ασκέδαση και ψυχαγωγία στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -16,6% (ή κατά 12.629 μισθωτούς) από
76.271 μισθωτούς το 2015, σε 63.642 μισθωτούς το
2018.
8.1.3.17 ΤΟΜΕΑΣ S: ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών (employees) στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (Other service activities) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του συγκεκριμένου τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην ΕΕ-28 είναι
2.655.431 μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 64,8% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ-28
(4.096.776 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μισθωτών
στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων
(S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην
Ελλάδα (98.273 μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 73,9% του
συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα (133.060 απασχολούμενοι), τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 9,0 ποσ. μονά-
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δες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως

προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
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Γράφημα 8.56: Συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 79,2% είναι: το Ηνωμένο
Βασίλειο (92,6%), το Λουξεμβούργο (81,2%), η Γερμανία (74,2%), η Ιρλανδία (74,1%), και η Ελλάδα
(73,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 35,3%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (30,1%),
η Φινλανδία (33,9%), η Σλοβακία (36,6%), η Λιθουανία (37,0%), και η Λετονία (39,0%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στον
τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά
-11,2% (ή κατά 334.357 μισθωτούς) από 2.989.788 μισθωτούς το 2015, σε 2.655.431 μισθωτούς το 2018. Την

ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις
ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (S)
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,4% (ή κατά
390 μισθωτούς) από 98.663 μισθωτούς το 2015, σε
98.273 μισθωτούς το 2018.
8.1.3.18 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (R&D)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών (employees) στις ενεργές επιχειρήσεις στην ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D intensive activities) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις του συγκεκριμένου τομέα οικονομικών
δραστηριοτήτων στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.
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Γράφημα 8.57: Συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στην ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης
(R&D) του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στην ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D)
στην ΕΕ-28 είναι 13.380.745 μισθωτοί, που αντιστοιχεί
στο 92,7% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στη συγκεκριμένη ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D)
στην ΕΕ-28 (14.435.920 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις
ενεργές στην ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες

υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) στην Ελλάδα (121.845 μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 83,4% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη ομάδα δραστηριοτήτων
Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης
(R&D) στη χώρα (133.060 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 9,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 97,8% είναι: το Ηνωμένο
Βασίλειο (99,1%), η Κύπρος (98,2%), η Μάλτα
(97,3%), η Ιρλανδία (97,2%), και η Γερμανία (97,0%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
84,6%, και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (83,4%), η Ελλάδα (83,4%), η Πολωνία (85,0%), η Γαλλία (85,5%),
και το Βέλγιο (85,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει συγκριτικά την ύπαρξη ελαφρών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
8.1.4

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στην
ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 7,6% (ή κατά 946.126 μισθωτούς)
από 12.434.619 μισθωτούς το 2015, σε 13.380.745 μισθωτούς το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις στην ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 22,9% (ή κατά 22.706 μισθωτούς) από 99.139 μισθωτούς το 2015, σε 121.845
μισθωτούς το 2018.

Συγκριτική αποτύπωση του πλήθους των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού
τομέα ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το πλήθος και η
ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα ως προς το σύνολο
των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S εξαιρουμένου του κωδικού Ο: Δημόσια διοίκηση & άμυνα & Υποχρεωτική κοι-

νωνική ασφάλιση) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.
Σημειώνεται ότι στη στήλη ποσοστιαίας αναλογίας της
Ελλάδας με κίτρινο χρώμα καταγράφονται οι 2 τομείς
δραστηριοτήτων που η χώρα υπερέχει σημαντικά/ισχυρά
της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ με ροζ χρώμα καταγράφονται οι 3 τομείς δραστηριοτήτων που η χώρα υπολείπεται αντίστοιχα της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28.

Πίνακας 8.3: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα, ως προς το σύνολο των μισθωτών στις
ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S ,εξαιρουμένου του κωδικού Ο: Δημόσια διοίκηση & άμυνα & Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018

ΚΩΔ

Τομείς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (NACE Rev.2 – κωδικοί B έως& S)

ΕΕ-28
πλήθος

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ επιχειρηματικού τομέα:

ΕΛΛΑΔΑ
%

151.092.822

πλήθος
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%

2.953.983

100,0

B

ΟΡΥΧΕΙΑ και ΛΑΤΟΜΕΙΑ
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0,3

8.639

0,3

C

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29.979.253
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11,7

D

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ και ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

1.263.008

0,8

24.524

0,8

E

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

1.552.476

1,0

17.075

0,6

F

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

10.604.748

7,0

117.323

4,0

G

ΧΟΝΔΡΙΚΟ και ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

28.473.593

18,9

578.429

19,6

H

ΜΕΤΑΦΟΡΑ και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

10.331.458

6,8

147.247

5,0

I

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

10.630.249

7,0

539.698

18,3

J

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

6.394.894

4,2

87.431

3,0

K

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5.195.970

3,4

75.134

2,5

L

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

2.008.749

1,3

19.964

0,7

M

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9.739.362

6,5

147.527

5,0

N

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

14.079.978

9,3

141.084

4,8

O

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΑΜΥΝΑ/ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

:

:

:

:

P

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

3.544.901

2,4

334.149

11,3

Q

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ και ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

12.012.082

8,0

208.810

7,1

R

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

2.157.605

1,4

63.642

2,2

S

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.655.431

1,8

98.273

3,3

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 (151.092.822 μισθωτοί), για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία ως προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων:

 το 18,9% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του

 το 19,8% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του



επιχειρηματικού τομέα (ή 29.979.253 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (C) Μεταποίηση,
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επιχειρηματικού τομέα (ή 28.473.593 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών,
το 9,3 των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 14.079.978 μισθωτοί), απα-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020























Την ίδια χρονιά, στο σύνολο των μισθωτών στις ενεργές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα

 το 19,6% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του



















επιχειρηματικού τομέα (ή 578.429 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 0,7 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (18,9%),
το 18,3% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 539.698 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών
παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης, τιμή
υπερέχουσα σημαντικά (κατά 11,3 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (7,0%),
το 11,7% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 345.034 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (C) Μεταποίηση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 8,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (19,8%),
το 11,3% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 334.149 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (P) Εκπαίδευση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 9,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης
τιμής στην ΕΕ-28 (2,4%),
το 7,1% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 208.810 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με
την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (8,0%),
το 5,0% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 147.527 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη
ελαφρά (κατά 1,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (6,5%),
το 5,0% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 147.247 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση,
τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,8 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,8%),
το 4,8% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 141.084 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά
4,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(9,3%),
το 4,0% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 117.323 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (F) Κατασκευές, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 3,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης
τιμής στην ΕΕ-28 (7,0%),
το 3,3% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 98.273 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,5 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,8%),

Κεφάλαιο 8ο



(3.851.591 μισθωτοί), ως προς τον τομέα οικονομικών
δραστηριοτήτων:

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ



σχολείται στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες,
το 8,0% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 12.012.082 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με
την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα,
το 7,0% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 10.630.249 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών
παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης,
το 7,0% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 10.604.748 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (F) Κατασκευές,
το 6,8% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 10.331.458 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση,
το 6,5% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 9.739.362 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες,
το 4,2% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 6.394.894 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία,
το 3,4% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 5.159.970 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,
το 2,4% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 3.544.901 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (P) Εκπαίδευση,
το 1,8% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 2.655.431 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,
το 1,4% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 2.157.605 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία,
το 1,3% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 2.008.749 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
το 1,0% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 1.552.476 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες
εξυγίανσης,
το 0,8% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 1.263.008 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, και
το 0,3% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 469.065 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

 το 3,0% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του













επιχειρηματικού τομέα (ή 87.431 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,2%),
το 2,5% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 75.134 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά
(κατά 0,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (3,4%),
το 2,2% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 63.642 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 0,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,4%),
το 0,8% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 24.524 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, τιμή ταυτόσημη οριακά της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (0,8%),
το 0,7% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 19.964 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,6 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,3%),
το 0,6% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 17.075 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες
εξυγίανσης, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,4 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,0%), και
το 0,3% των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα (ή 8.639 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία, τιμή ταυτόσημη οριακά της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(0,3%).

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΕΡΕΧΕΙ & ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΙΣΧΥΡΑ/ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συσχετισμός
του δείκτη ποσοστιαία αναλογία του συνολικού πλήθους των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα στους τομείς δραστηριότητας (I)
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος &
υπηρεσιών εστίασης, και (P) Εκπαίδευση ως προς το
συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα, με τον αντίστοιχο
δείκτη των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του
επιχειρηματικού τομέα στους τομείς δραστηριότητας
(C) Μεταποίηση, (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές
δραστηριότητες, και (F) Κατασκευές) ως προς το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα, στα κράτη-μέλη της
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ΕΕ-28 το 2018. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι στον πρώτο δείκτη αναφοράς (δείκτης τομέων υπεροχής) οι 2
τομείς δραστηριοτήτων είναι εκείνοι στους οποίους η
Ελλάδα υπερέχει ισχυρά/ σημαντικά έναντι του αντίστοιχου δείκτη της ΕΕ-28, ενώ στον δεύτερο δείκτη
αναφοράς (δείκτης τομέων υστέρησης) οι 3 τομείς
δραστηριοτήτων είναι εκείνοι στους οποίους η Ελλάδα υπολείπεται ισχυρά/σημαντικά έναντι του αντίστοιχου δείκτη της ΕΕ-28.
Το γράφημα χωρίζεται σε τεταρτημόρια από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η κάθετη αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή του δείκτη ποσοστιαία αναλογία των μισθωτών στους τομείς δραστηριότητας
(I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος
& υπηρεσιών εστίασης, και (P) Εκπαίδευση ως προς
το συνολικό πλήθος των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (9,5%), και η οριζόντια γραμμή αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή του
δείκτη ποσοστιαία αναλογία των μισθωτών στους
τομείς δραστηριότητας (C) Μεταποίηση, (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, και (F) Κατασκευές) ως προς το συνολικό πλήθος των μισθωτών
στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα
(36,8%).
Αριστερά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου η τιμή του δείκτη ποσοστιαία αναλογία
των μισθωτών στους τομείς δραστηριότητας (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης, και (P) Εκπαίδευση, υπολείπεται
της μέσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ δεξιά της
κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου
η τιμή του δείκτη ποσοστιαία αναλογία των μισθωτών στους τομείς δραστηριότητας (I) Δραστηριότητες
υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης, και (P) Εκπαίδευση, υπερέχει αντίστοιχα της
μέσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28.
Κάτω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται
κράτη-μέλη όπου η τιμή του δείκτη ποσοστιαία αναλογία των μισθωτών στους τομείς δραστηριότητας (C)
Μεταποίηση, (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές
δραστηριότητες, και (F) Κατασκευές), υπολείπεται
της μέσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ πάνω από
την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη
όπου η τιμή του δείκτη ποσοστιαία αναλογία των μισθωτών στους τομείς δραστηριότητας (C) Μεταποίηση, (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, και (F) Κατασκευές), υπερέχει αντίστοιχα της μέσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28.
Τέλος, ως επί πλέον συγκριτικός δείκτης των ομάδων
κρατών-μελών της ΕΕ-28 αξιοποιείται το ποσοστό των
μισθωτών στον τομέα δραστηριότητας (G) Χονδρικό
και λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, ως προς το συνολικό πλήθος
των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 8.58: Συσχετισμός του δείκτη ποσοστιαία αναλογία του συνολικού πλήθους των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα
στους τομείς δραστηριότητας (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης, και (P) Εκπαίδευση, ως προς το συνολικό πλήθος
των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα, με τον αντίστοιχο δείκτη των μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού
τομέα στους τομείς δραστηριότητας (C) Μεταποίηση, (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, και (F) Κατασκευές ως προς το συνολικό πλήθος των
μισθωτών στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
Υψηλή τιμή του δείκτη ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
54,0

2η Ομάδα

50,0

9,5%

Τσεχία

3η Ομάδα

Σλοβενία
Πολωνία
Σλοβακία

48,0

Ιταλία Πορτογαλία
Φινλανδία
Ρουμανία
Ουγγαρπία
Εσθονία
Σουηδία
Κροατία Αυστρία
Βέλγιο
Γερμανία
Ισπανία
Λιθουανία
Γαλλία
Λουξεμβούργο
Βουλγαρία
Δανία
Λετονία
Ολλανδία

44,0
42,0
40,0
38,0
36,0
34,0
32,0
30,0
28,0
26,0

Μέση
τιμή ΕΕ-28

36,8%

Μάλτα
Ιρλανδία

Ην. Βασίλειο

24,0

Κεφάλαιο 8ο

46,0

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Ποσοστιία αναλογία των ΜΙΣΘΩΤΩΝ στους τομείς
(C) Μεταποίηση, (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές
δραστηριότητες, και (F) Κατασκευές

52,0

Υψηλές τιμές και στους δύο ΔΕΙΚΤΕΣ

Μέση
τιμή ΕΕ-28

Ελλάδα

22,0

Κύπρος

20,0

1η Ομάδα

18,0
0,0

1,0

2,0

4η Ομάδα
3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0

Ποσοστιία αναλογία των ΜΙΣΘΩΤΩΝ στους τομείς
(I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης, και (P) Εκπαίδευση
Χαμηλές τιμές και στους δύο ΔΕΙΚΤΕΣ

Υψηλή τιμή του δείκτη ΥΠΕΡΟΧΗΣ

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Από το γράφημα γίνεται σαφής η αρνητική συσχέτιση
των δύο δεικτών με τη γραμμή τάσης να καταγράφει ι2
σχυρή τιμή του συντελεστή R (= 0,678) συμπεριλαμβανομένης της ακραίας τιμής της Ελλάδας.
Κάθε ένα από τα τεταρτημόρια στα οποία χωρίζεται το
γράφημα περιλαμβάνει ομάδες κρατών με ομογενοποιημένα γνωρίσματα ως προς τη δείκτη τομέων ισχυρής/σημαντικής υστέρησης της Ελλάδας ως προς την
ΕΕ-28, σε σχέση με το δείκτη τομέων ισχυρής/ σημαντικής υπεροχής της Ελλάδας ως προς την ΕΕ-28, οι οποίες τη συγκεκριμένη χρονιά διακρίνονται ως εξής:



 1η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με χαμηλές τιμές και



στους δύο δείκτες (χαμηλή αναλογία δείκτη τομέων
υστέρησης, και ταυτόχρονα χαμηλή αναλογία δείκτη
τομέων υπεροχής). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 4 κράτη-μέλη: η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Δανία, και η Λετονία. Στα κράτη-μέλη της
ομάδας η μέση τιμή του δείκτη τομέων ισχυρής/ σημαντικής υστέρησης είναι 33,5%, η μέση τιμή του δείκτη τομέων ισχυρής/ σημαντικής υπεροχής είναι
7,0%, και του δείκτη ποσοστό των μισθωτών στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών είναι
19,9%.
η
2 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στην υψηλή τιμή του δείκτη τομέων υστέρησης (υψηλή αναλογία δείκτη τομέων υστέρησης, και ταυτόχρονα χαμηλή αναλογία δείκτη τομέων υπεροχής). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 12 κράτη-μέλη: η
Τσεχία, η Σλοβενία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ρουμανία, η Φινλανδία, η Ουγγαρία, η Εσθονία, η Σουηδία, το Βέλγιο, η Γερμανία, και η Λιθουανία. Στα κρά-



τη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του δείκτη τομέων
ισχυρής/ σημαντικής υστέρησης είναι 42,9%, η μέση
τιμή του δείκτη τομέων ισχυρής/ σημαντικής υπεροχής είναι 5,2%, και του δείκτη ποσοστό των μισθωτών
στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
είναι 19,1%.
η
3 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με υψηλές τιμές και
στους δύο δείκτες (υψηλή αναλογία δείκτη τομέων
υστέρησης, και ταυτόχρονα υψηλή αναλογία δείκτη
τομέων υπεροχής). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 4 κράτη-μέλη: η Ιταλία, η Πορτογαλία, η
Αυστρία, και η Κροατία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η
μέση τιμή του δείκτη τομέων ισχυρής/ σημαντικής
υστέρησης είναι 40,6%, η μέση τιμή του δείκτη τομέων ισχυρής/σημαντικής υπεροχής είναι 10,2%, και
του δείκτη ποσοστό των μισθωτών στον τομέα (G)
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών είναι 19,8%.
η
4 ομάδα κρατών: κράτη-μέλη έμφαση στην υψηλή
τιμή του δείκτη τομέων υπεροχής (χαμηλή αναλογία
δείκτη τομέων υστέρησης, και ταυτόχρονα υψηλή
αναλογία δείκτη τομέων υπεροχής). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 8 κράτη-μέλη: η Βουλγαρία, η Ισπανία, , η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η
Μάλτα, η Ιρλανδία, η Κύπρος, και η Ελλάδα. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του δείκτη τομέων
ισχυρής/σημαντικής υστέρησης είναι 27,5%, η μέση
τιμή του δείκτη τομέων ισχυρής/σημαντικής υπεροχής είναι 17,0%, και του δείκτη ποσοστό των μισθωτών στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο -
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επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών είναι 19,4%.
Ως προς την τιμή δείκτη ελέγχου μεταξύ των 4 ομάδων
η
κρατών-μελών, αξίζει να σημειωθεί, ότι στην 1 ομάδα
κρατών καταγράφεται η υψηλότερη μέση τιμή του
δείκτη ποσοστό των μισθωτών στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών (19,9%), ενώ η χαμηλότερη μέση τιμή του δείκτη ποσοστό των μισθωτών
8.1.5

Νομική μορφή των ενεργών επιχειρήσεων στον επιχειρηματικό τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28

Η νομική μορφή των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα εξαρτάται από την ιδιότητα του κατόχου της. Ο συγκεκριμένος δείκτης διακρίνει τις ενεργές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα ως προς τη νομική μορφή τους (legal form) στις ακόλουθες 3 βασικές
κατηγορίες επιχειρήσεων:
 σε ατομικές επιχειρήσεις, όπου ο ιδιοκτήτης είναι αποκλειστικά ένα φυσικό πρόσωπο (Sole proprietorship
enterprises),
 σε συμπράξεις, συνεταιρισμούς, ενώσεις, κλπ κοινοπραξίες (Partnership, co-operatives, associations, etc.),
 και σε επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης (Limited
liability enterprises). Στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων περιλαμβάνονται οι μετοχικές εταιρείες, οι
εταιρίες περιορισμένης ευθύνης με μετοχικό κεφάλαιο
και οι ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες. Οι εναρμονισμένοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο κανόνες που διέπουν τη
δημοσίευση λογαριασμών για αυτούς τους τύπους επιχειρήσεων καθορίζονται από την τέταρτη οδηγία του
2
Συμβουλίου .
Στη συνέχεια της ενότητας αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων και το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων σε αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά και ο συνθετικός δείκτης αναλογία απασχο2

στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
η
(19,1%) καταγράφεται στην 2 ομάδα κρατών, με τη
διαφορά μεγίστου- ελαχίστου να είναι πολύ μικρή (0,8
ποσ. μονάδες), γεγονός που υποδηλώνει ότι δείκτης
ελέγχου οριακά δεν επηρεάζεται από τους συσχετιζόμενους δείκτες (καταγράφονται πολύ κοντινές μέσες
τιμές του δείκτη και στις 4 ομάδες καρτών-μελών).

Τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978,
βάσει του άρθρου 54 παράγραφος 3, στοιχείο (ζ) της Συνθήκης που
αφορά στους ετήσιους λογαριασμούς ορισμένων τύπων επιχειρήσεων

λουμένων ανά επιχείρηση (απασχ. /επ.), και στις 3 βασικές κατηγορίες επιχειρήσεων ως προς τη νομική
μορφή τους. Για συγκριτικούς λόγους ο συγκεκριμένος
συνθετικός δείκτης για το σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 προηγείται στο ακόλουθο γράφημα.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία των
απασχολουμένων (persons employed) ανά επιχείρηση
στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2018.
Το 2018, η αναλογία των απασχολουμένων ανά επιχείρηση στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 είναι 5,32 απασχολούμενοι
/επιχείρηση. Την ίδια χρονιά, η αναλογία των απασχολουμένων ανά επιχείρηση στις ενεργές ατομικές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα
είναι 4,05 απασχολούμενοι /επιχείρηση, τιμή υπολειπόμενη κατά 1,32 απασχολούμενους/επιχείρηση της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 23η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Γράφημα 8.59: Αναλογία των απασχολουμένων ανά επιχείρηση στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2, κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή αναλογίας 8,69 απασχ. /επ. είναι: η
Γερμανία (10,82 απασχ. /επ.), το Λουξεμβούργο (9,50
απασχ. /επ.), το Ηνωμένο Βασίλειο (9,08 απασχ. /επ.), η
Δανία (7,51 απασχ. /επ.), και η Κροατία (6,53 απασχ.
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/επ.). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή αναλογίας 3,55 απασχ. /επ., και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (3,28 απασχ. /επ.), η Σλοβακία (3,36 απασχ. /επ.), η
Τσεχία (3,48 απασχ. /επ.), η Γαλλία (3,73 απασχ. /επ.),
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και η Ιταλία (3,88 απασχ. /επ.). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, η αναλογία
των απασχολουμένων ανά επιχείρηση στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,7% (ή κατά 0,04 απασχ.
/επ.) από 5,41 απασχ. /επ. το 2015, σε 5,37 απασχ. /επ.
το 2018. Την ίδια περίοδο, η αναλογία των απασχολουμένων ανά επιχείρηση στις ενεργές επιχειρήσεις στο
σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα καταγράφει αύξη-

ση κατά 15,7% (ή κατά 0,55 απασχ. /επ.) από 3,50 απασχ.
/επ. το 2015, σε 4,05 απασχ. /επ. 2018.
8.1.5.1 ΕΝΕΡΓΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται το συνολικό
πλήθος των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων (Sole proprietorship active enterprises) στο σύνολο των τομέων
οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού
τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S)
στην ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 8.60: Συνολικό πλήθος των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018 το συνολικό πλήθος των ενεργών ατομικών
επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28
είναι 18.445.807 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο
96,3% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28
(33.142.454 επιχειρήσεις) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα
στην Ελλάδα (724.418 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο
76,0% του συνολικού πλήθους του συνολικού πλήθους
των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα (953.356 επιχειρήσεις), τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 20,3 μονάδες της αντίστοιχης
τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 75,9% είναι: η Πολωνία
(88,0%), η Ελλάδα (76,0%), η Τσεχία (75,3%), η Αυστρία (70,5%), και η Λιθουανία (69,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 80,8%, και
συγκεκριμένα: η Εσθονία (14,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (15,1%), η Βουλγαρία (17,3%), το Λουξεμβούργο
(20,3%), και το Βέλγιο (31,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(3,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη μικρών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28, καταγράφει μικρή αύξηση κατά 4,6% (ή κατά 816.034 επιχειρήσεις) από
17.629.773 επιχειρήσεις το 2015, σε 18.445.807 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος
των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,8% (ή κατά 5.635 επιχειρήσεις) από 730.053 επιχειρήσεις το 2015, σε 724.418 επιχειρήσεις το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους
των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 68.923 επιχειρήσεις ή κατά -3,8%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
40.790 επιχειρήσεις ή κατά -8,4%), η Βουλγαρία (κατά
18.703 επιχειρήσεις ή κατά -20,5%), η Γερμανία (κατά
17.113 επιχειρήσεις ή κατά -0,8%), η Σουηδία (κατά
13.815 επιχειρήσεις ή κατά -4,6%), η Ρουμανία (κατά
11.079 επιχειρήσεις ή κατά -3,7%), η Ελλάδα (κατά 5.635
επιχειρήσεις ή κατά -0,8%), η Κροατία (κατά 4.753 επιχειρήσεις ή κατά -7,4%), η Εσθονία (κατά 1.930 επιχειρήσεις ή κατά -10,8%), το Βέλγιο (κατά 1.648 επιχειρήσεις ή
κατά -0,7%), και η Φινλανδία (κατά 1.538 επιχειρήσεις ή
κατά -0,7%).
Την ίδια περίοδο, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους συνολι-
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κό πλήθος των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του
επιχειρηματικού τομέα, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 304.079
επιχειρήσεις ή κατά 12,9%), και κατά φθίνουσα σειρά
της μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 200.255
επιχειρήσεις ή κατά 10,6%), η Ολλανδία (κατά 178.850
επιχειρήσεις ή κατά 17,9%), η Ουγγαρία (κατά 108.962
επιχειρήσεις ή κατά 39,9%), η Πορτογαλία (κατά 74.775
επιχειρήσεις ή κατά 10,9%), η Ιταλία (κατά 34.092 επιχειρήσεις ή κατά 1,2%), η Σλοβακία (κατά 33.444 επιχειρήσεις ή κατά 10,9%), η Λιθουανία (κατά 32.194 επιχειρήσεις ή κατά 21,6%), η Μάλτα (κατά 9.417 επιχειρήσεις
ή κατά 43,0%), η Σλοβενία (κατά 7.630 επιχειρήσεις ή
κατά 7,5%), η Τσεχία (κατά 6.899 επιχειρήσεις ή κατά
0,8%), η Αυστρία (κατά 4.185 επιχειρήσεις ή κατά 1,1%),
η Δανία (κατά 3.085 επιχειρήσεις ή κατά 2,6%), η Ιρλανδία (κατά 2.163 επιχειρήσεις ή κατά 1,2%), η Λετονία
(κατά 766 επιχειρήσεις ή κατά 1,5%), η Κύπρος (κατά

752 επιχειρήσεις ή κατά 2,7%), και το Λουξεμβούργο
(κατά 533 επιχειρήσεις ή κατά 7,0%).
8.1.5.1.1 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων (persons employed) στις
ενεργές ατομικές επιχειρήσεις (Sole proprietorship active enterprises) στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE
Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των
τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στην ΕΕ-28
το 2018.

295.733

58.061

323.195

139.264

1.211.501

15.110

16.947

173.000

327.184

236.016

35.232

276.068

158.502

1.268.023

169.970

3.142.775

7.108.910

3,3

677.165

4,0

859.350

4,5

3.130.359

5,5

156.978

6,9

41.949

7,8

837.671

8,2

434.466

1.364.933

3.943.280

31.395.280

23,9 23,6 23,6 22,0 21,6 21,6 21,1 20,8 20,3 20,1
16,4 14,9 14,6 14,2 13,1 11,5 11,4
10,0 9,2
839.310

39,2 35,4
17,6

4.154.328

Γράφημα 8.61: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2, κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2, κωδικοί Β έως& S) στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές ατομικές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 είναι 31.395.280 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 17,7% του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο
σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 για τους οποίους
διατίθενται σχετικά στοιχεία (177.925.539 απασχολούμενοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές επιχειρήσεις στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα (1.364.933 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 35,4% του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο
σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα για τους οποίους
διατίθενται σχετικά στοιχεία (3.860.608 απασχολούμενοι) τη συγκεκριμένη χρονιά, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 17,8 μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 29,1% είναι: η Πολωνία (39,2%),
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η Ελλάδα (35,4%), η Ιταλία (23,9%), η Αυστρία (23,6%),
και η Σλοβακία (23,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 4,8%, και συγκεκριμένα: η Εσθονία
(3,3%), το Λουξεμβούργο (4,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(4,5%), η Βουλγαρία (5,5%), και η Ρουμανία (6,9%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 3,4% (ή κατά
971.354 απασχολούμενους) από 30.423.926 απασχολούμενους το 2015, σε 31.395.280 απασχολούμενους
το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές επιχειρήσεις
στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων
του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα καταγράφει
μικρή αύξηση κατά 2,8% (ή κατά 36.541 απασχολούμενους) από 1.328.392 απασχολούμενους το 2015, σε
1.364.933 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία κα-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

243.950 απασχολούμενους ή κατά 8,4%), η Ουγγαρία
(κατά 215.456 απασχολούμενους ή κατά 46,7%), η Ολλανδία (κατά 174.134 απασχολούμενους ή κατά 15,9%),
η Γερμανία (κατά 83.785 απασχολούμενους ή κατά
1,2%), η Πορτογαλία (κατά 78.099 απασχολούμενους ή
κατά 10,3%), η Ιταλία (κατά 64.382 απασχολούμενους ή
κατά 1,6%), η Ελλάδα (κατά 36.541 απασχολούμενους
ή κατά 2,8%), η Σλοβακία (κατά 33.482 απασχολούμενους ή κατά 8,3%), η Δανία (κατά 15.828 απασχολούμενους ή κατά 7,2%), η Λιθουανία (κατά 14.474 απασχολούμενους ή κατά 10,0%), η Μάλτα (κατά 9.194
απασχολούμενους ή κατά 28,1%), η Σλοβενία (κατά
6.879 απασχολούμενους ή κατά 4,6%), η Κύπρος (κατά
3.009 απασχολούμενους ή κατά 9,3%), η Αυστρία (κατά
2.512 απασχολούμενους ή κατά 0,3%), η Φινλανδία
(κατά 1.139 απασχολούμενους ή κατά 0,7%), και η Ιρλανδία (κατά 948 απασχολούμενους ή κατά 0,3%).

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

ταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές επιχειρήσεις στο
σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 122.668 απασχολούμενους ή κατά -9,2%), και κατά
φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Βουλγαρία (κατά 43.314 απασχολούμενους ή
κατά -23,7%), η Τσεχία (κατά 38.190 απασχολούμενους
ή κατά -4,3%), η Πολωνία (κατά 26.314 απασχολούμενους ή κατά -0,7%), η Κροατία (κατά 25.281 απασχολούμενους ή κατά -12,9%), η Σουηδία (κατά 22.661 απασχολούμενους ή κατά -6,5%), η Ρουμανία (κατά
14.034 απασχολούμενους ή κατά -4,2%), το Βέλγιο (κατά 6.995 απασχολούμενους ή κατά -2,3%), η Λετονία
(κατά 2.501 απασχολούμενους ή κατά -4,1%), η Εσθονία (κατά 2.091 απασχολούμενους ή κατά -11,0%), και
το Λουξεμβούργο (κατά 224 απασχολούμενους ή κατά
-1,5%).
Την ίδια περίοδο, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές επιχειρήσεις στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 291.815 απασχολούμενους ή κατά 10,3%), και κατά φθίνουσα σειρά
της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία (κατά

8.1.5.1.2 ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία των
απασχολουμένων (persons employed) ανά επιχείρηση
στις ενεργές ατομικές επιχειρήσεις (Sole proprietorship
active enterprises) στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.62: Αναλογία των απασχολουμένων ανά επιχείρηση στις ενεργές ατομικές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2, κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η αναλογία των απασχολουμένων ανά επιχείρηση στις ενεργές ατομικές επιχειρήσεις στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 είναι 1,70 απασχολούμενοι /επιχείρηση. Την ίδια χρονιά, η αναλογία των απασχολουμένων ανά επιχείρηση στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα είναι 1,88 απασχολούμενοι /επιχείρηση, τιμή υπερέχουσα κατά 0,18 απασχολούμενους/επιχείρηση της
αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 8η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή αναλογίας 2,65 απασχ. /επ. είναι: η
Γερμανία (3,25 απασχ. /επ.), η Κροατία (2,85 απασχ.
/επ.), το Ηνωμένο Βασίλειο (2,73 απασχ. /επ.), η Πολω-

νία (2,24 απασχ. /επ.), και η Αυστρία (2,16 απασχ. /επ.).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή αναλογίας 1,01 απασχ. /επ., και συγκεκριμένα: η Λιθουανία
(0,87 απασχ. /επ.), η Τσεχία (0,96 απασχ. /επ.), η Εσθονία (1,07 απασχ. /επ.), η Ολλανδία (1,10 απασχ. /επ.),
και η Λετονία (1,10 απασχ. /επ.). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, η αναλογία
των απασχολουμένων ανά επιχείρηση στις ενεργές
ατομικές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,7% (ή κατά 0,03 απασχ. /επ.) από 1,73 απασχ. /επ. το 2015, σε
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1,70 απασχ. /επ. το 2018. Την ίδια περίοδο, η αναλογία
των απασχολουμένων ανά επιχείρηση στις ενεργές
ατομικές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά 3,3% (ή
κατά 0,06 απασχ. /επ.) από 1,82 απασχ. /επ. το 2015, σε
1,88 απασχ. /επ. 2018.

κονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στην ΕΕ-28 το 2018.
Το 2018 το συνολικό πλήθος των ενεργών συμπράξεων,
συνεταιρισμών, ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του
επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 είναι 2.489.371 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο 7,5% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού
τομέα στην ΕΕ-28 (33.142.454 επιχειρήσεις) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών, ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα
(139.419 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο 14,6% του συνολικού πλήθους του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα
(953.356 επιχειρήσεις), τιμή υπερέχουσα κατά 7,1 μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

8.1.5.2 ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται το συνολικό
πλήθος των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών, ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών (Partnership, cooperatives, associations, etc.) στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος
των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οι-

5,1

3,8

2,9

2,5

2,3

2,2

1,1

1,1

0,7

0,7

0,5

0,5

0,4

0,4

58.309

1.616

3.354

3.769

57.855

2.762

753

7.574

5.630

901

3.240

2.318

5,2

1.496

5,6

150.470

6,6

17.556

7,1

18.275

7,2

29.570

7,2

56.406

8,6

261.001

8,9

32.331

9,9

66.940

237.007

462.855

107.046

139.419

703.818

2.489.371

7,5

54.404

15,8 14,6 14,3 14,2 13,7

2.696

Γράφημα 8.63: Συνολικό πλήθος των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών, ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος
των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτημέλη στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 14,5% είναι: η Ιταλία (15,8%), η
Ελλάδα (14,6%), η Ουγγαρία (14,3%), η Γερμανία
(14,3%), και η Ολλανδία (13,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,5%, και συγκεκριμένα:
η Σλοβακία (0,4%), η Ρουμανία (0,4%), η Κροατία (0,5%),
η Τσεχία (0,5%), και η Πορτογαλία (0,7%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (29,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη μικρών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28, καταγράφει μείωση κατά -8,5%
(ή κατά 232.525 επιχειρήσεις) από 2.721.896 επιχειρήσεις το 2015, σε 2.489.371 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών, ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα
καταγράφει αύξηση κατά 11,9% (ή κατά 14.820 επιχειρήσεις) από 124.599 επιχειρήσεις το 2015, σε 139.419
επιχειρήσεις το 2018.
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Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους
των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών, ενώσεων
και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα,
με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στη Γερμανία (κατά 140.854 επιχειρήσεις ή κατά -23,3%),
και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν: η
Ιταλία (κατά 69.668 επιχειρήσεις ή κατά -9,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 22.595 επιχειρήσεις ή κατά -13,1%),
η Ισπανία (κατά 22.043 επιχειρήσεις ή κατά -7,8%), η
Ουγγαρία (κατά 6.676 επιχειρήσεις ή κατά -5,9%), η
Σουηδία (κατά 5.667 επιχειρήσεις ή κατά -9,1%), η Φινλανδία (κατά 3.447 επιχειρήσεις ή κατά -9,6%), η Γαλλία
(κατά 3.334 επιχειρήσεις ή κατά -5,4%), η Λιθουανία (κατά 1.453 επιχειρήσεις ή κατά -34,5%), η Δανία (κατά
1.261 επιχειρήσεις ή κατά -6,5%),η Τσεχία (κατά 1.124
επιχειρήσεις ή κατά -16,6%), η Βουλγαρία (κατά 772 επιχειρήσεις ή κατά -2,5%), η Ρουμανία (κατά 357 επιχειρήσεις ή κατά -9,9%), η Πορτογαλία (κατά 322 επιχειρήσεις ή κατά -4,1%), η Κύπρος (κατά 197 επιχειρήσεις ή κατά -10,9%), και η Κροατία (κατά 45 επιχειρήσεις ή κατά -4,8%).
Την ίδια περίοδο, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους συνολι-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

κό πλήθος των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 14.820 επιχειρήσεις ή
κατά 11,9%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής
ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 12.657 επιχειρήσεις ή
κατά 5,6%), το Βέλγιο (κατά 11.873 επιχειρήσεις ή κατά
21,6%), η Πολωνία (κατά 5.811 επιχειρήσεις ή κατά
11,1%), η Ιρλανδία (κατά 923 επιχειρήσεις ή κατά 5,5%),
η Αυστρία (κατά 738 επιχειρήσεις ή κατά 1,4%), η Λετονία (κατά 185 επιχειρήσεις ή κατά 5,8%), η Σλοβακία
(κατά 107 επιχειρήσεις ή κατά 4,8%), η Μάλτα (κατά 104
επιχειρήσεις ή κατά 4,0%), η Σλοβενία (κατά 29 επιχειρήσεις ή κατά 0,8%), το Λουξεμβούργο (κατά 28 επιχειρήσεις ή κατά 1,9%), και η Εσθονία (κατά 5 επιχειρήσεις
ή κατά 0,7%).

8.1.5.2.1 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων (persons employed) στις
ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμούς, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες (Partnership, co-operatives, associations, etc.) στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των
τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στην ΕΕ-28
το 2018.
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Γράφημα 8.64: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμούς, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2, κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2, κωδικοί Β έως& S) στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμούς, ενώσεις και
άλλες κοινοπραξίες στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην
ΕΕ-28 είναι 23.683.529 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 13,3% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 για τους οποίους διατίθενται
σχετικά στοιχεία (177.925.539 απασχολούμενοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμούς, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες στο σύνολο των τομέων
οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού
τομέα στην Ελλάδα (772.498 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 20,0% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία (3.860.608 απασχολούμενοι) τη
συγκεκριμένη χρονιά, τιμή υπερέχουσα κατά 6,7 μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 6η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 23,9% είναι: η Ολλανδία
(27,7%), η Γερμανία (26,2%), η Ουγγαρία (23,6%), η Ιρ-

λανδία (21,1%), και η Ιταλία (20,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,0%, και συγκεκριμένα: η Κροατία (0,8%), η Ρουμανία (1,0%), η Εσθονία
(2,2%), η Πορτογαλία (3,0%), και η Σλοβακία (3,2%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (11,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμούς, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων
του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 καταγράφει
μείωση κατά -8,6% (ή κατά 2.217.654 απασχολούμενους) από 25.901.183 απασχολούμενους το 2015, σε
23.683.529 απασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμούς, ενώσεις και άλλες
κοινοπραξίες στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 20,7% (ή κατά
132.547 απασχολούμενους) από 639.951 απασχολούμενους το 2015, σε 772.498 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρι-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

σμούς, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες στο σύνολο των
τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 2.034.977 απασχολούμενους ή κατά -18,0%), και κατά φθίνουσα σειρά της
απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά
257.851 απασχολούμενους ή κατά -17,5%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 147.300 απασχ/νους ή κατά -13,1%), η
Ιταλία (κατά 113.264 απασχολούμενους ή κατά -3,0%),
η Λιθουανία (κατά 73.353 απασχ/νους ή κατά -59,0%), η
Γαλλία (κατά 19.215 απασχολούμενους ή κατά -2,2%), η
Σουηδία (κατά 7.121 απασχολούμενους ή κατά -3,6%), η
Ρουμανία (κατά 6.220 απασχ/νους ή κατά -12,2%), το
Λουξεμβούργο (κατά 5.034 απασχ/νους ή κατά -15,0%),
η Σλοβακία (κατά 3.994 απασχ/νους ή κατά -6,4%), η
Ολλανδία (κατά 1.849 απασχολούμενους ή κατά -0,1%),
η Κύπρος (κατά 1.359 απασχολούμενους ή κατά -7,7%),
και η Κροατία (κατά 204 απασχ/νους ή κατά -2,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμούς, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες στο σύνολο των τομέων
οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού
τομέα, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 132.547 απασχολούμενους ή κατά 2,8%), και κατά φθίνουσα σειρά της από-

λυτης μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά
119.445 απασχολούμενους ή κατά 12,4%), η Ιρλανδία
(κατά 69.242 απασχολούμενους ή κατά 18,5%), το Βέλγιο (κατά 40.760 απασχολούμενους ή κατά 16,2%), η
Βουλγαρία (κατά 28.002 απασχολούμενους ή κατά
10,6%), η Ουγγαρία (κατά 23.202 απασχολούμενους ή
κατά 3,0%), η Αυστρία (κατά 16.004 απασχολούμενους
ή κατά 3,0%), η Δανία (κατά 6.608 απασχολούμενους ή
κατά 4,1%), η Πορτογαλία (κατά 6.090 απασχολούμενους ή κατά 5,6%), η Λετονία (κατά 4.963 απασχολούμενους ή κατά 5,8%), η Σλοβενία (κατά 2.545 απασχολούμενους ή κατά 11,2%), η Φινλανδία (κατά 1.777
απασχολούμενους ή κατά 1,2%), η Τσεχία (κατά 1.216
απασχολούμενους ή κατά 0,9%), η Εσθονία (κατά 1.064
απασχολούμενους ή κατά 10,4%), και η Μάλτα (κατά
622 απασχολούμενους ή κατά 3,2%).
8.1.5.2.2 ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία των
απασχολουμένων (persons employed) ανά επιχείρηση
στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμούς, ενώσεις και
άλλες κοινοπραξίες (Partnership, co-operatives, associations, etc.) στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.65: Αναλογία των απασχολουμένων ανά επιχείρηση στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμούς, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2, κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η αναλογία των απασχολουμένων ανά επιχείρηση στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμούς, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 είναι 9,51 απασχολούμενοι /επιχείρηση.
Την ίδια χρονιά, η αναλογία των απασχολουμένων ανά
επιχείρηση στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμούς,
ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού
τομέα στην Ελλάδα
είναι 5,54 απασχολούμενοι
/επιχείρηση, τιμή υπολειπόμενη κατά 3,97 απασχολούμενους/επιχείρηση της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 23η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή αναλογίας 24,6 απασχ. /επ. είναι: η
Λετονία (26,9 απασχ. /επ.), η Τσεχία (25,4 απασχ. /επ.),
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η Σλοβακία (25,4 απασχ. /επ.), η Ιρλανδία (25,3 απασχ.
/επ.), και η Γερμανία (20,0 απασχ. /επ.). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή αναλογίας 4,5 απασχ.
/επ., και συγκεκριμένα: η Σουηδία (3,3 απασχ. /επ.), το
Βέλγιο (4,4 απασχ. /επ.), η Ισπανία (4,6 απασχ. /επ.), η
Φινλανδία (4,8 απασχ. /επ.), και η Ιταλία (5,1 απασχ.
/επ.). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5
είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, η αναλογία
των απασχολουμένων ανά επιχείρηση στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμούς, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,1% (ή κατά 0,01 απασχ.
/επ.) από 9,52 απασχ. /επ. το 2015, σε 9,51 απασχ. /επ.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

το 2018. Την ίδια περίοδο, η αναλογία των απασχολουμένων ανά επιχείρηση στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμούς, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση
κατά 7,8% (ή κατά 0,40 απασχ. /επ.) από 5,14 απασχ.
/επ. το 2015, σε 5,54 απασχ. /επ. 2018.

κού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στην
ΕΕ-28 το 2018.
Κεφάλαιο 8ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης (Limited liability enterprises) στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματι-

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Το 2018 το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα
στην ΕΕ-28 είναι 12.207.276 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο 36,8% του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28
(33.142.454 επιχειρήσεις) τη συγκεκριμένη χρονιά.

8.1.5.3 ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Γράφημα 8.66: Συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και ποσοστιαία αναλογία τους ως προς το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων
στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη στην ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα (89.519 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο 9,4% του συνολικού πλήθους του συνολικού
πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα (953.356 επιχειρήσεις), τιμή
υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 27,4 μονάδες
της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 76,3% είναι: η Εσθονία (84,7%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (79,8%), το Λουξεμβούργο (75,9%), η
Βουλγαρία (75,6%), και η Κροατία (65,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 15,0%, και συγκεκριμένα: η Πολωνία (9,1%), η Ελλάδα (9,4%), η Ολλανδία (18,2%), η Γερμανία (18,8%), και η Αυστρία (21,3%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (5,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη μικρών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 10,7% (ή κατά 1.177.962 επιχειρήσεις)
από 11.029.314 επιχειρήσεις το 2015, σε 12.207.276 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος
των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης του
επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 50,4% (ή κατά 30.009 επι-

χειρήσεις) από 59.150 επιχειρήσεις το 2015, σε 89.519
επιχειρήσεις το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους
των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης του
επιχειρηματικού τομέα, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 33.740 επιχειρήσεις ή κατά -5,2%), και ακολουθεί η Ισπανία (κατά 15.194 επιχειρήσεις ή κατά -1,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των
ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης του
επιχειρηματικού τομέα, με την υψηλότερη απόλυτη
μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 332.143
επιχειρήσεις ή κατά 15,9%), και κατά φθίνουσα σειρά
της μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 330.880 επιχειρήσεις ή κατά 16,4%), η Ιταλία
(κατά 92.186 επιχειρήσεις ή κατά 10,7%), η Ρουμανία
(κατά 86.482 επιχειρήσεις ή κατά 18,5%), η Σουηδία
(κατά 58.420 επιχειρήσεις ή κατά 15,4%), η Πορτογαλία (κατά 39.854 επιχειρήσεις ή κατά 11,2%), η Βουλγαρία (κατά 38.945 επιχειρήσεις ή κατά 14,1%), η
Τσεχία (κατά 37.368 επιχειρήσεις ή κατά 14,9%), η Ελλάδα (κατά 30.009 επιχειρήσεις ή κατά 50,4%), η Σλοβακία (κατά 28.383 επιχειρήσεις ή κατά 16,1%), η Ολλανδία (κατά 21.088 επιχειρήσεις ή κατά 7,2%), η Ιρλανδία (κατά 20.998 επιχειρήσεις ή κατά 17,9%), η
Φινλανδία (κατά 19.365 επιχειρήσεις ή κατά 11,7%), η
Δανία (κατά 18.185 επιχειρήσεις ή κατά 15,2%), η
Κροατία (κατά 18.066 επιχειρήσεις ή κατά 18,7%), το
Βέλγιο (κατά 14.859 επιχειρήσεις ή κατά 3,4%), η Ε-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

σθονία (κατά 13.969 επιχειρήσεις ή κατά 0,7%), η Αυστρία (κατά 5.263 επιχειρήσεις ή κατά 5,1%), η Πολωνία (κατά 5.071 επιχειρήσεις ή κατά 2,9%), η Λιθουανία (κατά 4.760 επιχειρήσεις ή κατά 6,6%), το Λουξεμβούργο (κατά 2.606 επιχειρήσεις ή κατά 9,4%), η Λετονία (κατά 2.254 επιχειρήσεις ή κατά 2,5%), η Κύπρος (κατά 2.163 επιχειρήσεις ή κατά 6,5%), η Ουγγαρία (κατά 1.326 επιχειρήσεις ή κατά 0,5%), η Μάλτα
(κατά 1.184 επιχειρήσεις ή κατά 9,4%), και η Σλοβενία
(κατά 1.069 επιχειρήσεις ή κατά 1,8%).
8.1.5.3.1 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ

(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των
απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S)
στην ΕΕ-28 το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης στο
σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 είναι 122.846.730
απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 69,0% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28
για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία
(177.925.539 απασχολούμενοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων (persons employed) στις
ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης (Limited
liability enterprises) στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα

Γράφημα 8.67: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων
του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2, κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2, κωδικοί Β έως& S) στην ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα
(1.723.177 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 44,4% του
συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία
(3.860.608 απασχολούμενοι) τη συγκεκριμένη χρονιά,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 24,4 μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 90,3% είναι: η Εσθονία (94,6%),
η Ρουμανία (92,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (91,8%), το
Λουξεμβούργο (88,5%), και η Κροατία (84,3%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 52,0%,
και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (44,6%), η Πολωνία
(50,1%), η Γερμανία (53,7%), η Ιταλία (55,3%), και η
Ουγγαρία (56,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης στο σύνολο των τομέων
οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού
τομέα στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 8,3% (ή κατά 9.464.704 απασχολούμενους) από 113.383.026 απασχολούμενους το 2015, σε 122.846.730 απασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην
Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
40,0% (ή κατά 492.510 απασχολούμενους) από
1.230.667 απασχολούμενους το 2015, σε 1.723.177 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, καταγράφεται μικρή μείωση
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα, στη Λιθουανία (κατά 17.871 απασχολούμενους ή κατά -1,9%).
Την ίδια περίοδο, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης
στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων
του επιχειρηματικού τομέα, με την υψηλότερη απόλυ-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

λούμενους ή κατά 10,8%), η Εσθονία (κατά 24.833 απασχολούμενους ή κατ ά 5,3%), η Λετονία (κατά 20.370
απασχολούμενους ή κατά 3,5%), και η Μάλτα (κατά
17.634 απασχολούμενους ή κατά 15,5%).
8.1.5.3.2 ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία των
απασχολουμένων (persons employed) ανά επιχείρηση
στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης (Limited liability enterprises) στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

τη μεταβολή να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 1.896.715 απασχολούμενους ή κατά 8,4%), και
κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 1.175.594 απασχολούμενους
ή κατά 12,6%), η Ιταλία (κατά 1.049.474 απασχολούμενους ή κατά 12,3%), η Γερμανία (κατά 975.745 απασχολούμενους ή κατά 5,4%), η Γαλλία (κατά 507.600 απασχολούμενους ή κατά 3,5%), η Ελλάδα (κατά 492.510
απασχολούμενους ή κατά 40,0%), η Ολλανδία (κατά
466.395 απασχολούμενους ή κατά 10,3%), η Πολωνία
(κατά 402.846 απασχολούμενους ή κατά 8,7%), η Ρουμανία (κατά 324.889 απασχολούμενους ή κατά 8,2%), η
Πορτογαλία (κατά 274.592 απασχολούμενους ή κατά
10,6%), η Τσεχία (κατά 230.216 απασχολούμενους ή
κατά 7,9%), το Βέλγιο (κατά 181.017 απασχολούμενους
ή κατά 6,4%), η Σουηδία (κατά 180.045 απασχολούμενους ή κατά 7,0%), η Ιρλανδία (κατά 178.375 απασχολούμενους ή κατά 14,7%), η Αυστρία (κατά 167.197
απασχολούμενους ή κατά 8,3%), η Βουλγαρία (κατά
158.350 απασχολούμενους ή κατά 8,2%), η Ουγγαρία
(κατά 156.898 απασχολούμενους ή κατά 9,1%), η Δανία
(κατά 133.752 απασχολούμενους ή κατά 8,7%), η Σλοβακία (κατά 133.067 απασχολούμενους ή κατά 11,0%),
η Φινλανδία (κατά 120.027 απασχολούμενους ή κατά
8,4%), η Κροατία (κατά 85.852 απασχολούμενους ή κατά 9,8%), η Σλοβενία (κατά 57.954 απασχολούμενους ή
κατά 11,9%), η Κύπρος (κατά 38.015 απασχολούμενους
ή κατά 17,5%), το Λουξεμβούργο (κατά 32.613 απασχο-

Το 2018, η αναλογία των απασχολουμένων ανά επιχείρηση στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 είναι 9,51
απασχολούμενοι /επιχείρηση.
Την ίδια χρονιά, η αναλογία των απασχολουμένων ανά
επιχείρηση στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης
ευθύνης στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα είναι 19,3 απασχολούμενοι /υπερέχουσα κατά 9,2 απασχολούμενους/επιχείρηση της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ28, κατέχοντας την 4η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

Γράφημα 8.68: Αναλογία των απασχολουμένων ανά επιχείρηση στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2, κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία
(top 5) με μέση τιμή αναλογίας 22,8 απασχ. /επ. είναι: η
Γερμανία (30,9 απασχ. /επ.), η Πολωνία (27,7 απασχ.
/επ.), η Αυστρία (20,1 απασχ. /επ.), η Ελλάδα (19,3 απασχ. /επ.), και η Ολλανδία (16,0 απασχ. /επ.). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερη αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή αναλογίας 6,2
απασχ. /επ., και συγκεκριμένα: η Εσθονία (5,4 απασχ.
/επ.), η Γαλλία (6,3 απασχ. /επ.), η Σουηδία (6,3 απασχ.
/επ.), η Λετονία (6,6 απασχ. /επ.), και η Σλοβακία (6,6
απασχ. /επ.). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, η αναλογία
των απασχολουμένων ανά επιχείρηση στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης στο σύνολο των

τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά
-2,1% (ή κατά 0,22 απασχ. /επ.) από 10,28 απασχ. /επ.
το 2015, σε 10,06 απασχ. /επ. το 2018. Την ίδια περίοδο,
η αναλογία των απασχολουμένων ανά επιχείρηση στις
ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα καταγράφει μείωση
κατά -6,9% (ή κατά 1,43 απασχ. /επ.) από 20,68 απασχ.
/επ. το 2015, σε 19,25 απασχ. /επ. 2018.
8.1.5.4 ΤΟΜΕΑΣ Β: ΟΡΥΧΕΙΑ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία & λατομεία (Mining and quarrying) ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών
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επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχει-

ρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.69: Ποσοστιαία κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία & λατομεία ανά κατηγορία νομικής μορφής των
επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο
σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων στον
τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία & λατομεία στην
ΕΕ-28 (21.779 επιχειρήσεις) και ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 66,3% (ή 14.555 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
36,9% (ή 258 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 97,6%
είναι: το Λουξεμβούργο (100,0%), η Εσθονία (98,7%), η
Λιθουανία (97,6%), η Ρουμανία (96,1%), και η Κύπρος
(95,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
40,7%, και συγκεκριμένα: η Πολωνία (0,02%), το Βέλγιο
(0,02%), η Ολλανδία (0,03%), η Σλοβακία (0,04%), και η
Ιταλία (0,04%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 24,3% (ή 5.305 επιχειρήσεις) είναι ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 32,7% (ή 229
επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 44,9% είναι: η Πολωνία (65,4%), η Μάλτα (47,1%), η Τσεχία (42,0%), η
Ολλανδία (35,6%), και η Αυστρία (34,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 3,0%, και συγκεκριμένα: η Εσθονία (0,6%), η Λιθουανία (2,4%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (3,8%), η Ρουμανία (3,8%), και η
Κύπρος (4,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (14,8 φορές),
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που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, και
το 30,4% (ή 2.039 επιχειρήσεις) είναι συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 32,7% (ή 213 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το
2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 23,7% είναι: η Γερμανία (36,7%), η Ελλάδα (30,4%), η Ιταλία (18,4%), η Αυστρία (16,9%), και
η Φινλανδία (16,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,6%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,1%),
η Σλοβακία (0,4%), η Εσθονία (0,6%), η Κροατία (0,8%),
και η Πορτογαλία (0,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (40,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία & λατομεία (Mining and quarrying) ανά κατηγορία νομικής
μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία
αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 8.70: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία & λατομεία ανά κατηγορία
νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία & λατομεία στην ΕΕ-28 (487.461 απασχολούμενοι)
και ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 90,6% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 441.681
απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
80,2% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 9.218 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
100,0% είναι: η Κύπρος (100,0%), το Λουξεμβούργο
(100,0%), η Σλοβενία (100,0%), η Εσθονία (99,9%), και
η Ρουμανία (99,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 72,7%, και συγκεκριμένα: η Γερμανία
(53,4%), η Μάλτα (69,2%), η Αυστρία (76,6%), η Ελλάδα (80,2%), και η Ουγγαρία (84,3%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
 το 2,8% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 13.167
απασχολούμενοι) απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 4,9% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 449 απασχολούμενοι)
απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 9,7% είναι: η Μάλτα (22,7%), η Αυστρία (10,9%), η Φινλανδία (5,5%), η
Ελλάδα (4,9%), και η Πολωνία (4,7%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 9,7%, και συγκεκρι-



μένα: η Εσθονία (0,05%), η Ρουμανία (0,1%), η Βουλγαρία (0,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,4%), και η Λιθουανία (0,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (14,8 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, και
το 6,6% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 32.167
απασχολούμενοι) απασχολούνται σε συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 14,9% των απασχολουμένων
στον τομέα (ή 1.373 απασχολούμενοι) απασχολούνται
σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το
2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 19,0% είναι: η Γερμανία (42,7%), η
Ελλάδα (14,9%), η Ουγγαρία (14,0%), η Αυστρία
(12,6%), και η Τσεχία (10,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,13%, και συγκεκριμένα: η
Ρουμανία (0,01%), η Εσθονία (0,05%), η Κροατία
(0,1%), η Βουλγαρία (0,2%), και η Πορτογαλία (0,3%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (141,7 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

8.1.5.5 ΤΟΜΕΑΣ C: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση (Manufacturing) ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των το-
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μέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-

μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.71: Ποσοστιαία κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις κ.λπ.

επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων στον
τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση στην ΕΕ-28
(2.350.517 επιχειρήσεις) και ως προς τη νομική μορφή
των επιχειρήσεων:
 το 42,8% (ή 1.005.481 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις
περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
το 14,5% (ή 9.270 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της
συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
83,0% είναι: η Εσθονία (88,0%),το Λουξεμβούργο
(86,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (83,0%), η Βουλγαρία
(82,4%), και η Λετονία (75,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 20,6%, και συγκεκριμένα: η
Πολωνία (11,7%), η Ελλάδα (6,7%), η Τσεχία (19,1%), η
Σλοβακία (29,2%), και η Ολλανδία (29,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 49,1% (ή 1.154.336 επιχειρήσεις) είναι ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 63,8% (ή
40.714 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική
μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 73,2% είναι:
η Πολωνία (85,8%), η Τσεχία (80,5%), η Σλοβακία
(70,5%), η Λιθουανία (65,2%), και η Ελλάδα (63,8%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 15,0%, και
συγκεκριμένα: η Εσθονία (11,3%), το Λουξεμβούργο
(11,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (12,4%), η Βουλγαρία
(15,6%), και η Λετονία (23,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
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του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,9
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 8,1% (ή 190.700 επιχειρήσεις) είναι συμπράξεις,
συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 21,7% (ή 13.846 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής
μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 17,2% είναι: η Ιταλία
(21,8%), η Ελλάδα (21,7%), η Ουγγαρία (14,9%), η
Γερμανία (13,9%), και η Ολλανδία (13,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,4%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (0,3%), η Σλοβακία (0,3%), η
Γαλλία (0,4%), η Τσεχία (0,4%), και η Εσθονία (0,7%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (40,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση
(Mining and quarrying) ανά κατηγορία νομικής μορφής
των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις
στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο
σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως&
S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 8.72: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση ανά κατηγορία νομικής
μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β
έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση στην ΕΕ-28 (31.873.010 απασχολούμενοι) και
ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 81,2% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
25.874.568 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 59,7% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 243.093 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε
επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το
2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 97,1% είναι: η Εσθονία (98,3%),το Λουξεμβούργο (97,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (97,0%), η
Ρουμανία (96,8%), και η Δανία (95,6%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 67,6%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (59,7%), η Πολωνία (61,8%), η Γερμανία
(69,9%), η Ιρλανδία (72,0%), και η Ουγγαρία (74,4%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 8,1% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 2.590.268
απασχολούμενοι) απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 20,5% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 83.421 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης
νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 16,5% είναι: η Πολωνία (25,2%), η Ελλάδα (20,5%), η Σλοβακία (13,3%),
η Μάλτα (5,2%), και η Τσεχία (11,4%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 1,6%, και συγκεκριμέ-



να: το Λουξεμβούργο (0,6%), η Εσθονία (0,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (1,6%), η Ρουμανία (2,0%), και η
Φινλανδία (2,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,5 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, και
το 10,7% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
3.408.174 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 19,8% των
απασχολουμένων στον τομέα (ή 80.859 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης
νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική
μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 20,5% είναι:
η Ιρλανδία (23,9%), η Γερμανία (23,6%), η Ουγγαρία
(20,3%), η Ελλάδα (19,8%), και η Αυστρία (15,2%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,5%, και
συγκεκριμένα: η Γαλλία (0,2%), η Κροατία (0,2%), η
Σλοβενία (0,4%), η Λιθουανία (0,7%), και η Εσθονία
(0,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (45,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

8.1.5.6 ΤΟΜΕΑΣ D: ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Electricity, gas,
steam and air conditioning supply) ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσο-
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στιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών
επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών

δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE
Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.73: Ποσοστιαία κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως&
S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων στον
τομέα δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού στην ΕΕ28 (170.584 επιχειρήσεις) και ως προς τη νομική μορφή
των επιχειρήσεων:
 το 42,1% (ή 71.864 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις
περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
το 26,3% (ή 1.856 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της
συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
96,3% είναι: η Εσθονία (98,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(97,1%), η Κροατία (95,8%), η Βουλγαρία (95,4%), και
η Ρουμανία (95,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 19,9%, και συγκεκριμένα: η Γερμανία
(5,8%), η Τσεχία (17,5%), η Πορτογαλία (19,7%), η Ελλάδα (26,3%), και η Αυστρία (30,0%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(4,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 35,7% (ή 61.022 επιχειρήσεις) είναι ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 24,9% (ή 1.754
επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 62,6% είναι: η Τσεχία
(82,1%), η Πορτογαλία (79,6%), η Σλοβενία (60,2%), η
Γερμανία (53,3%), και η Πολωνία (38,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 2,2%, και συγκεκριμένα: η Εσθονία (1,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (1,3%), η
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Φιλανδία (2,1%), η Ουγγαρία (3,3%), και το Βέλγιο
(3,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (28,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, και
το 22,2% (ή 37.968 επιχειρήσεις) είναι συμπράξεις,
συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 48,8% (ή 3.443 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής
μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 42,1% είναι: η Ελλάδα
(48,8%), η Δανία (48,1%), η Γερμανία (41,0%), η Αυστρία (39,2%), και η Ολλανδία (33,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,5%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (0,2%), η Τσεχία (0,4%), η Σλοβενία
(0,4%), η Γαλλία (0,7%), και η Πορτογαλία (0,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (86,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Electricity, gas, steam and air conditioning supply) ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων,
και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων
οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού

τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2018.

Γράφημα 8.74: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού
και κλιματισμού στην ΕΕ-28 (1.424.008 απασχολούμενοι) και ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 85,1% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
1.211.413 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 68,2% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
22.736 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 99,9% είναι: η Κύπρος (100,0%), η Εσθονία
(99,9%), η Ρουμανία (99,9%), η Κροατία (99,8%), και η
Βουλγαρία (99,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 45,4%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (25,1%),
η Ουγγαρία (31,8%), η Λετονία (37,6%), η Γερμανία
(64,2%), και η Ελλάδα (68,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,8
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 4,5% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 63.459
απασχολούμενοι) απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 8,5% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 2.825 απασχολούμενοι)
απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 14,3% είναι: η Πορ-



τογαλία (29,0%), η Τσεχία (11,9%), η Σλοβενία (11,2%),
η Γερμανία (10,9%), και η Ελλάδα (8,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,1%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (0,6%), η Εσθονία (0,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (1,6%), η Ρουμανία (2,0%), και η
Φινλανδία (2,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (117,7 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, και
το 10,5% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 149.136
απασχολούμενοι) απασχολούνται σε συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 23,3% των απασχολουμένων
στον τομέα (ή 7.754 απασχολούμενοι) απασχολούνται
σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το
2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 65,8% είναι: η Μάλτα (100,0%), η Ιρλανδία (74,4%), η Ουγγαρία (68,0%), η Λετονία
(62,0%), και η Γερμανία (24,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα: η
Βουλγαρία (0,04%), η Εσθονία (0,1%), η Σλοβενία
(0,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,2%), και η Γαλλία
(0,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (352,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

8.1.5.7 ΤΟΜΕΑΣ E: ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
(Water supply, sewerage, waste management and re-

mediation activities) ανά κατηγορία νομικής μορφής
των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.75: Ποσοστιαία κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE
Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων στον
τομέα δραστηριοτήτων (E) Παροχή νερού, επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες
εξυγίανσης στην ΕΕ-28 (94.215 επιχειρήσεις) και ως
προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 51,8% (ή 71.864 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις
περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
το 30,4% (ή 661 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της
συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
91,7% είναι: η Εσθονία (95,1%), η Λιθουανία (92,8%),
η Λετονία (92,5%), η Κροατία (91,2%), και η Βουλγαρία (87,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 28,6%, και συγκεκριμένα: η Αυστρία (17,8%), η
Πολωνία (29,6%), η Μάλτα (30,4%), η Ελλάδα (30,4%),
και η Φινλανδία (34,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28,
 το 29,3% (ή 27.588 επιχειρήσεις) είναι ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 49,3% (ή 1.071
επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 53,2% είναι: η Πολω-
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νία (65,9%), η Μάλτα (58,3%), η Ελλάδα (49,3%), η
Τσεχία (47,4%), και η Ολλανδία (45,1%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 4,2%, και συγκεκριμένα: η Λετονία (3,6%), το Λουξεμβούργο (3,6%), η Βουλγαρία (4,2%), η Εσθονία (4,6%), και η Δανία (4,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (12,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 18,9% (ή 48.789 επιχειρήσεις) είναι συμπράξεις,
συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 30,4% (ή 441 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής
μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 48,5% είναι: η Αυστρία
(71,0%), η Φινλανδία (59,2%), η Ισπανία (43,2%), η
Γερμανία (35,6%), και η Δανία (33,7%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,4%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,1%), η Κροατία (0,2%), η Εσθονία
(0,3%), η Σλοβακία (0,5%), και η Τσεχία (0,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (123,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (E) Παροχή νερού,
επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης (Water supply, sewerage,
waste management and remediation activities) ανά κα-

τηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.
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Γράφημα 8.76: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (E)
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης στην ΕΕ28 (1.607.830 απασχολούμενοι) και ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 77,2% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
1.241.545 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 76,3% των απασχολουμένων
στον τομέα (ή 124.238 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής
μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 98,8% είναι:
η Εσθονία (99,5%), η Ρουμανία (99,3%), η Κροατία
(99,2%), η Σλοβενία (98,1%), και η Λιθουανία
(97,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 41,2%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα
(16,9%), η Ουγγαρία (24,1%), η Γερμανία (44,2%),
η Κύπρος (57,5%), και η Πορτογαλία (63,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 3,7% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
59.579 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε ατομι-

κές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
10,9% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 2.025
απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις
της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 9,7% είναι: η Μάλτα (12,9%), η Πολωνία (12,7%), η Ελλάδα (10,9%), η Τσεχία (6,8%),
και η Γαλλία (5,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: η Λετονία (0,1%), το Λουξεμβούργο (0,2%), η Βουλγαρία (0,4%), η Εσθονία (0,4%), και η Λιθουανία
(0,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (29,0 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, και
 το 19,1% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
306.706 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 12,8%
των απασχολουμένων στον τομέα (ή 2.397 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της
συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 54,2% είναι: η Ουγγαρία (74,2%), η
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Μάλτα (70,2%), η Γερμανία (51,5%), η Κύπρος
(39,2%), και η Πορτογαλία (63,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική
μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,2%,
και συγκεκριμένα: η Κροατία (0,01%), η Ρουμανία
(0,02%), η Σλοβενία (0,04%), η Εσθονία (0,1%), και
η Σουηδία (0,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (282,7
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

8.1.5.8 ΤΟΜΕΑΣ F: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές (Construction) ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά
η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο
συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.77: Ποσοστιαία κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων στον
τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές στην ΕΕ-28
(4.069.596 επιχειρήσεις) και ως προς τη νομική μορφή
των επιχειρήσεων:
 το 39,4% (ή 1.603.228 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις
περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
το 7,3% (ή 5.164 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της
συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
85,8% είναι: η Εσθονία (95,3%), το Λουξεμβούργο
(92,1%), η Βουλγαρία (88,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(77,9%), και η Λετονία (75,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 12,1%, και συγκεκριμένα: η
Πολωνία (5,9%), η Ελλάδα (7,3%), η Ολλανδία
(12,1%), η Τσεχία (16,6%), και η Σλοβακία (18,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 55,1% (ή 2.243.157 επιχειρήσεις) είναι ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 76,1% (ή
53.578 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
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υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική
μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 82,4% είναι:
η Πολωνία (92,0%), η Τσεχία (83,0%), η Σλοβακία
(81,2%), η Ολλανδία (79,7%), και η Ελλάδα (76,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 11,5%, και
συγκεκριμένα: η Εσθονία (4,4%), η Βουλγαρία (5,3%),
το Λουξεμβούργο (7,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(17,9%), και η Λετονία (22,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,2
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 5,5% (ή 223.211 επιχειρήσεις) είναι συμπράξεις,
συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 16,5% (ή 11.642 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής
μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 11,9% είναι: η Ελλάδα
(16,5%), η Ιταλία (13,4%), η Φινλανδία (10,3%), η Αυστρία (10,2%), και η Γερμανία (9,1%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκρι-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

μένα: η Λιθουανία (0,05%), η Σλοβακία (0,1%), η Ρουμανία (0,1%), η Γαλλία (0,3%), και η Εσθονία (0,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (69,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

Κεφάλαιο 8ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχει-

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

ΤΟΜΕΑ

ρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές
(Construction) ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των
απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.78: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές ανά κατηγορία νομικής
μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β
έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές στην ΕΕ-28 (13.903.451 απασχολούμενοι) και ως
προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 66,1% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
9.1919.508 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 24,9% των απασχολουμένων
στον τομέα (ή 46.438 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής
μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 95,6% είναι: η
Εσθονία (98,5%), το Λουξεμβούργο (98,1%), η
Βουλγαρία (96,4%), η Ρουμανία (94,2%), και η Λετονία (91,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 39,4%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (24,9%), η Πολωνία (28,5%), η Σλοβακία (46,2%),
η Γερμανία (48,2%), και η Ιταλία (48,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,

 το 26,2% των απασχολουμένων στον τομέα (ή



3.649.320 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
το 47,9% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
89.158 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 49,6% είναι: η Πολωνία (65,0%), η
Σλοβακία (53,7%), η Ελλάδα (47,9%), η Τσεχία
(41,1%), και η Μάλτα (40,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 3,0%, και συγκεκριμένα: η Εσθονία (1,1%), το Λουξεμβούργο (1,4%), η
Βουλγαρία (2,1%), η Λετονία (4,6%), και η Ρουμανία (5,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (16,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, και
το 7,6% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
1.062.623 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 27,2% των
απασχολουμένων στον τομέα (ή 50.572 απασχο-
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λούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 16,8% είναι: η Ελλάδα (27,2%), η Γερμανία
(18,4%), η Ιταλία (17,5%), η Αυστρία (10,5%), και η
Ουγγαρία (10,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 0,1%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (0,04%), η Ρουμανία (0,1%), η Σλοβενία (0,1%),
η Κροατία (0,2%), και η Γαλλία (0,3%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (126,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

8.1.5.9 ΤΟΜΕΑΣ G: ΧΟΝΔΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
(Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
motorcycles) ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των
ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του
συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο
σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως&
S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.79: Ποσοστιαία κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο
τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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11,5

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων στον
τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών στην ΕΕ-28 (6.789.934 επιχειρήσεις) και ως προς
τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 38,1% (ή 2.589.645 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις
περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
το 8,6% (ή 21.534 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της
συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
80,3% είναι: η Εσθονία (87,4%), το Λουξεμβούργο
(86,4%), η Λετονία (82,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(73,0%), και η Βουλγαρία (72,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 16,5%, και συγκεκριμένα: η Πολωνία (7,8%), η Ελλάδα (8,6%), η Ιταλία
(19,6%), η Γερμανία (22,0%), και η Ολλανδία (24,4%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (4,9 φορές), που υποδηλώνει την ύ-
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παρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 54,3% (ή 3.686.509 επιχειρήσεις) είναι ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 74,2% (ή
186.753 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική
μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 72,9% είναι:
η Πολωνία (88,9%), η Ελλάδα (74,2%), η Τσεχία
(68,5%), η Γερμανία (66,9%), και η Μάλτα (66,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 16,9%,
και συγκεκριμένα: η Εσθονία (11,5%), το Λουξεμβούργο (12,5%), η Λετονία (16,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(18,6%), και η Βουλγαρία (25,4%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(4,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, και

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 το 7,6% (ή 513.780 επιχειρήσεις) είναι συμπράξεις,

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό και
λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών (Wholesale and retail trade; repair of
motor vehicles and motorcycles) ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 17,2% (ή 43.249 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής
μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 15,8% είναι: η Ολλανδία
(20,0%), η Ελλάδα (17,2%), η Ιταλία (16,0%), η Ουγγαρία (13,7%), και η Φινλανδία (11,9%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,4%, και συγκεκριμένα: η Κροατία (0,3%), η Λιθουανία (0,3%), η Σλοβακία (0,3%), η Γαλλία (0,6%), και η Τσεχία (0,6%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (38,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Γράφημα 8.80: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών στην ΕΕ-28 (34.232.601
απασχολούμενοι) και ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 67,9% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
23.257.218 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 37,5% των απασχολουμένων στον
τομέα (ή 311.871 απασχολούμενοι) απασχολούνται
σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 91,4% είναι: το Λουξεμβούργο (93,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (92,4%), η Εσθονία
(90,6%), η Λετονία (90,6%), και η Κύπρος (89,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη



νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
47,1%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (37,5%), η Πολωνία (40,6%), η Γερμανία (44,8%), η Ιταλία (19,8%), και
η Αυστρία (62,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 19,7% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
6.728.239 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
39,1% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 325.450
απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της
συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 35,0% είναι: η Πολωνία (46,6%), η Ελλάδα
(39,1%), η Μάλτα (30,9%), η Ιταλία (30,0%), και η
Σλοβακία (28,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
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στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 4,6%, και συγκεκριμένα: η Εσθονία
(2,5%), η Λετονία (3,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(4,1%), το Λουξεμβούργο (4,3%), και η Σουηδία
(8,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, και
το 12,4% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
4.247.144 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 23,4% των
απασχολουμένων στον τομέα (ή 194.451 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη
νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
22,0% είναι: η Γερμανία (31,3%), η Ελλάδα (23,4%), η
Ιταλία (19,3%), η Ουγγαρία (18,3%), και η Αυστρία
(10,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συ-

γκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 1,5%, και συγκεκριμένα: η Γαλλία (0,5%), η
Κύπρος (1,3%), η Λιθουανία (1,4%), η Ρουμανία
(2,0%), και το Λουξεμβούργο (2,0%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (15,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
8.1.5.10 ΤΟΜΕΑΣ H: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (H) Μεταφορά και αποθήκευση (Transportation and storage) ανά κατηγορία νομικής μορφής
των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.81: Ποσοστιαία κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Η) Μεταφορές και αποθήκευση ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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12,2

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων στον
τομέα δραστηριοτήτων (Η) Μεταφορές και αποθήκευση στην ΕΕ-28 (1.453.601 επιχειρήσεις) και ως προς τη
νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 36,0% (ή 522.614 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις
περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
το 8,3% (ή 5.405 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της
συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
78,9% είναι: το Λουξεμβούργο (86,4%), η Βουλγαρία
(80,7%), η Λετονία (77,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(76,9%), και η Πορτογαλία (72,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 14,5%, και συγκεκρι-
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μένα: η Πολωνία (5,9%), η Ελλάδα (8,3%), η Ιρλανδία
(18,6%), η Μάλτα (19,1%), και η Γερμανία (20,4%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 58,9% (ή 856.291 επιχειρήσεις) είναι ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 81,6% (ή
52.831 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική
μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 81,7% είναι:
η Πολωνία (92,5%), η Ελλάδα (81,6%), η Ιρλανδία
(80,0%), η Τσεχία (77,3%), και η Μάλτα (77,2%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

(0,2%), η Εσθονία (0,3%), και η Τσεχία (0,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (72,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
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μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 18,9%, και
συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (12,2%), η Βουλγαρία (18,6%), η Λετονία (19,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(19,7%), και το Βέλγιο (24,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,3
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 5,1% (ή 74.696 επιχειρήσεις) είναι συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 10,0% (ή 6.501 επιχειρήσεις)
είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 15,0% είναι: η Ολλανδία (18,9%),
η Ιταλία (18,3%), η Αυστρία (14,4%), η Φινλανδία
(11,8%), και η Γερμανία (11,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα: η
Ρουμανία (0,1%), η Λιθουανία (0,1%), η Κροατία

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Η) Μεταφορές και
αποθήκευση (Transportation and storage) ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η
ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.82: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Η) Μεταφορές και αποθήκευση ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE
Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Η) Μεταφορές και αποθήκευση στην ΕΕ-28 (11.343.808 απασχολούμενοι) και ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 74,4% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
8.444.076 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 48,7% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
99.436 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 94,3% είναι: το Λουξεμβούργο (96,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (94,8%), η Εσθονία (94,5%), η Ρουμανία
(93,6%), και η Πορτογαλία (92,1%). Στον αντίποδα κα-



ταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 52,1%, και συγκεκριμένα:
η Ουγγαρία (41,0%), η Πολωνία (45,4%), η Ελλάδα
(48,7%), η Γερμανία (61,6%), και η Ιταλία (63,9%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 15,0% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
1.700.777 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
40,4% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 82.425 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της
συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμέ-
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νη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
31,9% είναι: η Πολωνία (48,0%), η Ελλάδα (40,4%), η
Ισπανία (25,8%), η Ιρλανδία (24,5%), και η Σλοβενία
(21,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 2,8%,
και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (1,1%), η Λετονία
(2,5%), το Βέλγιο (3,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (3,5%),
και η Εσθονία (5,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (136,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, και
το 10,6% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
1.198.955 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 10,9% των
απασχολουμένων στον τομέα (ή 22.251 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης
νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 27,9% είναι: η Ουγγαρία (46,4%), η Λετονία (29,9%), η Ιταλία (25,5%), η
Γερμανία (20,6%), και η Μάλτα (16,8%). Στον αντίποδα

καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,1%), η Κροατία (0,1%), η Εσθονία
(0,3%), η Λιθουανία (0,3%), και η Σλοβενία (0,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (136,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
8.1.5.11 ΤΟΜΕΑΣ I: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (Accommodation and food service activities) ανά κατηγορία νομικής
μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία
αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο
τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.83: Ποσοστιαία κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του
συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β
έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων στον
τομέα δραστηριοτήτων (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών
παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης στην
ΕΕ-28 (2.218.109 επιχειρήσεις) και ως προς τη νομική
μορφή των επιχειρήσεων:
 το 36,6% (ή 811.753 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις
περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
το 7,7% (ή 9.285 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της
συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
80,7% είναι: η Εσθονία (90,2%), η Λετονία (87,5%), το
Λουξεμβούργο (83,0%), η Βουλγαρία (72,6%), και η
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Ρουμανία (70,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 11,2%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (7,7%),
η Γερμανία (8,6%), η Πολωνία (9,4%), η Αυστρία
(14,1%), και η Ολλανδία (16,1%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(7,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 52,6% (ή 1.167.745 επιχειρήσεις) είναι ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 79,0% (ή
95.485 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκρι-
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κτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (0,1%), η Τσεχία (0,2%), η Κροατία
(0,2%), η Πορτογαλία (0,4%), και η Ρουμανία (0,4%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (83,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ



μένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική
μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 78,9% είναι:
η Πολωνία (87,7%), η Ελλάδα (79,0%), η Γερμανία
(78,7%), η Τσεχία (75,3%), και η Σλοβενία (73,9%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική
μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 16,4%, και
συγκεκριμένα: η Εσθονία (9,4%), η Λετονία (12,1%), το
Λουξεμβούργο (15,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (20,6%),
και η Βουλγαρία (24,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, και
το 10,8% (ή 238.611 επιχειρήσεις) είναι συμπράξεις,
συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 13,3% (ή 16.136 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής
μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 20,9% είναι: η Ολλανδία
(34,3%), η Ιταλία (28,1%), η Αυστρία (15,8%), η Ελλάδα (13,3%), και η Γερμανία (12,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δεί-

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (I) Δραστηριότητες
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (Accommodation and food service activities)
ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και
ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα
επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις
ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.84: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ατομικές επιχειρήσεις

συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις κ.λπ.

επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης στην ΕΕ-28 (12.597.030 απασχολούμενοι) και ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 61,1% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
7.692.304 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 28,8% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
189.072 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5

κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 93,7% είναι: η Εσθονία (98,4%), η Λετονία
(93,6%), η Ρουμανία (92,9%), το Λουξεμβούργο
(92,6%), και η Κύπρος (90,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 33,8%, και συγκεκριμένα: η
Πολωνία (27,3%), η Ελλάδα (28,8%), η Γερμανία
(30,8%), η Αυστρία (40,7%), και η Ιταλία (41,6%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημα-
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ντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 26,2% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
3.300.641 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
45,2% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 297.021
απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της
συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
48,6% είναι: η Πολωνία (65,3%), η Γερμανία (50,5%), η
Ελλάδα (45,2%), η Αυστρία (41,2%), και η Σλοβενία
(40,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 4,6%,
και συγκεκριμένα: η Εσθονία (1,4%), η Λετονία (2,5%),
το Λουξεμβούργο (5,5%), η Ρουμανία (6,8%), και το
Ηνωμένο Βασίλειο (6,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, και
το 12,7% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
1.604.085 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 26,0% των
απασχολουμένων στον τομέα (ή 170.733 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμέ-

νης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική
μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 24,7% είναι:
η Ιταλία (31,2%), η Ολλανδία (29,4%), η Ελλάδα
(26,0%), η Γερμανία (18,8%), και η Αυστρία (18,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και
συγκεκριμένα: η Σλοβακία (0,1%), η Κροατία (0,1%), η
Εσθονία (0,2%), η Ρουμανία (0,3%), και η Τσεχία
(0,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (120,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
8.1.5.12 ΤΟΜΕΑΣ J: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση και επικοινωνία (Information and communication) ανά κατηγορία νομικής
μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία
αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο
τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.85: Ποσοστιαία κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση και επικοινωνία ανά κατηγορία νομικής μορφής
των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων
στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων στον
τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση και επικοινωνία
στην ΕΕ-28 (1.483.809 επιχειρήσεις) και ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 53,1% (ή 764.673 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις
περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
το 21,7% (ή 12.014 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της
συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
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91,2% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (96,0%), η Εσθονία
(94,8%), η Βουλγαρία (94,2%), το Λουξεμβούργο
(86,0%), και η Κύπρος (85,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 22,6%, και συγκεκριμένα: η
Πολωνία (13,1%), η Ελλάδα (21,7%), η Ολλανδία
(23,3%), η Αυστρία (26,6%), και η Τσεχία (28,2%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,0 φορές), που υποδηλώνει την ύ-
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η Ελλάδα (15,8%), η Ιταλία (15,6%), το Βέλγιο (12,9%),
και η Ολλανδία (10,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία
(0,1%), η Κροατία (0,2%), η Σλοβακία (0,4%), η Τσεχία
(0,4%), και η Κύπρος (0,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (47,4
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ



παρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 41,5% (ή 597.782 επιχειρήσεις) είναι ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 62,5% (ή
12.014 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική
μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 70,2% είναι:
η Πολωνία (85,4%), η Τσεχία (71,4%), η Ολλανδία
(66,6%), η Αυστρία (65,1%), και η Ελλάδα (62,5%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 7,8%, και
συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (3,4%), η Βουλγαρία (3,9%), η Εσθονία (4,7%), το Λουξεμβούργο
(12,6%), και η Κύπρος (14,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,0
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 5,3% (ή 76.354 επιχειρήσεις) είναι συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 15,8% (ή 3.035 επιχειρήσεις)
είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 14,9% είναι: η Ουγγαρία (19,9%),

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση και
επικοινωνία (Information and communication) ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων
στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.86: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση και επικοινωνία ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE
Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση και επικοινωνία στην ΕΕ-28 (7.293.514 απασχολούμενοι) και ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 84,1% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
6.133.175 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 69,5% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
72.365 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρή-

σεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 96,4% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (98,7%), η
Εσθονία (98,1%), το Λουξεμβούργο (97,5%), η Βουλγαρία (94,4%), και η Φινλανδία (93,2%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 65,7%, και συγκεκριμένα: η Ουγγαρία (49,4%), η Πολωνία (62,6%), η Ελλάδα
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(69,5%), η Αυστρία (17,8%), και η Ολλανδία (74,1%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 9,2% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 672.425
απασχολούμενοι) απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 16,2% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 16.914 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης
νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 22,8% είναι: η Πολωνία (31,6%), η Ουγγαρία (23,8%), η Σλοβενία
(22,7%), η Ολλανδία (18,1%), και η Αυστρία (17,8%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 1,2%, και
συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (0,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,9%), η Κύπρος (1,1%), η Εσθονία (1,2%), και το
Λουξεμβούργο (1,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (19,6 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, και
το 6,7% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 487.914
απασχολούμενοι) απασχολούνται σε συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 14,2% των απασχολουμένων
στον τομέα (ή 14.835 απασχολούμενοι) απασχολούνται

σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το
2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 18,1% είναι: η Ουγγαρία (26,8%), η Κύπρος (21,4%), η Γερμανία (16,1%), η Ελλάδα (14,2%),
και η Ιταλία (18,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,4%, και συγκεκριμένα: η Κροατία (0,1%), η
Ρουμανία (0,3%), η Σλοβακία (0,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,4%), και το Λουξεμβούργο (0,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (50,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
8.1.5.13 ΤΟΜΕΑΣ K: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Κ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες (Financial and insurance activities except activities of holding companies) ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.87: Ποσοστιαία κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Κ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες ανά
κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους
των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων στον
τομέα δραστηριοτήτων (Κ) Χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (650.497 επιχειρήσεις) και ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 37,9% (ή 246.630 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις
περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
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το 10,0% (ή 1.828 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της
συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
92,2% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (94,4%), η Μάλτα
(93,7%), το Λουξεμβούργο (92,9%), η Εσθονία (90,2%),
και η Δανία (89,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 8ο



Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 13,9% είναι: η Γερμανία (21,6%), η
Ολλανδία (14,0%), η Αυστρία (11,9%), η Ιταλία
(11,3%), και η Λετονία (10,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,6%, και συγκεκριμένα: η
Σλοβακία (0,1%), η Ρουμανία (0,4%), η Τσεχία (0,6%),
η Κύπρος (0,8%), και η Κροατία (1,1%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (22,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ



5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 9,6%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία
(5,4%), η Πολωνία (8,8%), η Ελλάδα (10,0%), η Ιταλία
(10,9%), και η Τσεχία (13,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,6
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 55,1% (ή 358.745 επιχειρήσεις) είναι ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 82,1% (ή
15.006 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική
μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 87,3% είναι:
η Σλοβακία (94,5%), η Πολωνία (88,7%), η Τσεχία
(86,2%), η Λιθουανία (84,9%), και η Ελλάδα (82,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 4,5%, και
συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (3,8%), η Σουηδία (4,4%), η Μάλτα (4,4%), το Λουξεμβούργο (4,5%),
και η Δανία (5,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (19,5 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, και
το 6,9% (ή 45.122 επιχειρήσεις) είναι συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 7,8% (ή 1.434 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Κ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (Financial and
insurance activities except activities of holding companies) ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο
τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων
οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού
τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2018.

Γράφημα 8.88: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Κ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Κ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
στην ΕΕ-28 (5.723.242 απασχολούμενοι) και ως προς τη
νομική μορφή των επιχειρήσεων:

 το 71,2% των απασχολουμένων στον τομέα (ή

4.077.569 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 70,5% των απασχολουμένων
στον τομέα (ή 64.950 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής
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μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 95,8% είναι:
το Ηνωμένο Βασίλειο (98,8%), η Κροατία (98,7%),
η Ρουμανία (94,8%), η Βουλγαρία (93,9%), και η
Κύπρος (92,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 38,7%, και συγκεκριμένα: η Ουγγαρία (9,8%), η Λετονία (28,3%), η Γερμανία
(42,2%), η Φινλανδία (50,4%), και η Πολωνία
(62,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 8,5% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
488.767 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
21,6% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 19.952
απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις
της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 23,4% είναι: η Σλοβακία (29,1%), η Ουγγαρία (28,0%), η Πολωνία (22,0%), η Ελλάδα
(21,6%), και η Ιταλία (16,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,6%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (0,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,5%), η Μάλτα (0,7%), η Δανία (0,7%), και η
Εσθονία (0,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (37,7 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών



διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, και
το 20,2% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 156.906
απασχολούμενοι) απασχολούνται σε συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 7,9% των απασχολουμένων
στον τομέα (ή 7.281 απασχολούμενοι) απασχολούνται
σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το
2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 51,9% είναι: η Λετονία (66,7%), η Ουγγαρία (62,2%), η Γερμανία (49,3%), η Φινλανδία
(48,6%), και η Σουηδία (32,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 1,7%, και συγκεκριμένα: η
Κροατία (0,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,7%), η Ρουμανία (1,8%), η Σλοβακία (2,5%), και η Κύπρος (3,2%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (31,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

8.1.5.14 ΤΟΜΕΑΣ L: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (Real
estate activities) ανά κατηγορία νομικής μορφής των
επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία
των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα
επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων
στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων
του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β
έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.89: Ποσοστιαία κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας ανά κατηγορία νομικής
μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων στον
τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περι-
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ουσίας στην ΕΕ-28 (1.489.857 επιχειρήσεις) και ως προς
τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 το 59,4% (ή 884.291 επιχειρήσεις) είναι επιχειρή-



πιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 26,8%
(ή 3.074 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη
νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
56,7% είναι: η Λιθουανία (73,0%), η Πολωνία
(63,5%), η Μάλτα (53,4%), η Ιρλανδία (51,0%), και η
Γερμανία (42,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 7,3%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (6,0%), η Εσθονία (7,0%), το Βέλγιο (7,0%), η
Κροατία (7,9%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (8,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (7,8 φορές), που υποδηλώνει την

Κεφάλαιο 8ο

 το 23,4% (ή 349.050 επιχειρήσεις) είναι ατομικές ε-

ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 17,2% (ή 256.516 επιχειρήσεις) είναι συμπράξεις,
συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 39,8% (ή 4.537 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής
μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 31,8% είναι: η Γερμανία
(35,0%), η Ιταλία (33,1%), η Ισπανία (29,2%), η Ολλανδία (22,1%), και η Δανία (18,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,5%, και συγκεκριμένα: η
Λιθουανία (0,2%), η Κροατία (0,2%), η Εσθονία (0,4%),
η Πορτογαλία (0,7%), και η Ρουμανία (1,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (62,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

σεις περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 33,4% (ή 3.837 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το
2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 89,2% είναι: η Εσθονία
(92,6%), η Κροατία (91,9%), η Βουλγαρία (90,9%), η
Κύπρος (85,8%), και η Σλοβακία (84,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική
μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 29,9%,
και συγκεκριμένα: η Γερμανία (22,2%), η Πολωνία
(23,0%), η Λιθουανία (26,8%), η Ελλάδα (33,4%), και
η Μάλτα (44,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,0 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28,

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (Real estate activities) ανά κατηγορία
νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η
ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.90: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας ανά
κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του
συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE
Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στην ΕΕ-28 (3.135.780

απασχολούμενοι) και ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

 το 62,3% των απασχολουμένων στον τομέα (ή



1.953.081 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 50,2% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
13.743 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 93,1% είναι: η Εσθονία (95,9%), η Κροατία
(94,6%), η Κύπρος (91,9%), η Ρουμανία (91,6%), και η
Βουλγαρία (91,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 36,7%, και συγκεκριμένα: η Πολωνία (33,1%),
η Γερμανία (33,6%), η Ιταλία (35,0%), η Δανία (39,1%),
και η Ολλανδία (42,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 14,6% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
457.319 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
17,4% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 4.767
απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις
της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 33,5% είναι: η Μάλτα (41,0%), η Λιθουανία (37,4%), η Ιρλανδία (34,0%), η Πολωνία
(30,4%), και η Γερμανία (24,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 4,3%, και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (3,7%), η Εσθονία
(3,8%), η Βουλγαρία (4,0%), το Βέλγιο (5,0%), και η
Κροατία (5,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (50,4 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών



διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, και
το 23,1% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 725.380
απασχολούμενοι) απασχολούνται σε συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 32,4% των απασχολουμένων
στον τομέα (ή 8.878 απασχολούμενοι) απασχολούνται
σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το
2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 43,2% είναι: η Ιταλία (49,9%), η Ολλανδία (47,0%), η Γερμανία (41,8%), η Δανία (41,0%), και η
Πολωνία (36,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,9%, και συγκεκριμένα: η Κροατία (0,1%), η
Εσθονία (0,4%), η Λιθουανία (0,9%), η Σλοβενία (1,4%),
και η Ρουμανία (1,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (31,4 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

8.1.5.15 ΤΟΜΕΑΣ M: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και
τεχνικές δραστηριότητες (Professional, scientific and
technical activities) ανά κατηγορία νομικής μορφής των
επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία
των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα
επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων
στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων
του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β
έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.91: Ποσοστιαία κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού
πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 5,1% (ή 246.327 επιχειρήσεις) είναι συμπράξεις,
συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 5,4% (ή 7.939 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής
μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 11,7% είναι: η Ουγγαρία
(21,5%), η Γερμανία (11,4%), το Βέλγιο (10,4%), η Αυστρία (7,7%), και η Ολλανδία (7,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,5%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,1%), η Τσεχία (0,5%), η Σλοβακία
(0,6%), η Κροατία (0,7%), και η Εσθονία (0,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (22,0 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων στον
τομέα δραστηριοτήτων (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28
(5.226.837 επιχειρήσεις) και ως προς τη νομική μορφή
των επιχειρήσεων:
 το 35,5% (ή 1.854.892 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις
περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
το 5,3% (ή 7.766 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της
συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
81,0% είναι: η Εσθονία (88,3%), η Βουλγαρία (87,0%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (86,3%), το Λουξεμβούργο
(72,9%), και η Κροατία (70,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 11,9%, και συγκεκριμένα: η
Ελλάδα (5,3%), η Ιταλία (8,5%), η Πολωνία (8,7%), η
Γερμανία (18,0%), και η Αυστρία (19,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (6,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 59,5% (ή 3.107.618 επιχειρήσεις) είναι ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 89,3% (ή
131.723 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική
μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 82,6% είναι:
η Ελλάδα (89,3%), η Πολωνία (89,2%), η Ιταλία
(84,5%), η Τσεχία (76,9%), και η Αυστρία (73,0%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική
μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 16,7%, και
συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (7,7%), η Εσθονία (11,0%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (11,5%), το Λουξεμβούργο
(24,5%), και η Κύπρος (28,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,9

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (Professional, scientific and technical activities) ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η
ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.92: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και
τεχνικές δραστηριότητες ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο
συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (13.824.591 απασχολούμενοι) και ως
προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 61,0% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
8.429.086 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 26,9% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
77.954 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 88,0% είναι: η Εσθονία (91,6%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (90,4%), η Ρουμανία (88,4%), η Κύπρος
(85,0%), και η Βουλγαρία (84,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 35,6%, και συγκεκριμένα: η
Ελλάδα (26,9%), η Ιταλία (27,6%), η Πολωνία (32,3%), η
Γερμανία (45,4%), και η Ουγγαρία (45,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28,
 το 28,5% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
3.935.512 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
60,9% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 176.149
απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της
συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
51,0% είναι: η Ελλάδα (60,9%), η Πολωνία (60,5%), η
Ιταλία (57,3%), η Σλοβενία (39,7%), και η Αυστρία
(36,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 6,6%,
και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (4,4%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (4,9%), το Λουξεμβούργο (6,9%), η Εσθονία
(7,1%), και η Κύπρος (9,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή



του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,7
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 10,6% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
1.459.993 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 12,2% των
απασχολουμένων στον τομέα (ή 35.204 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης
νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 19,5% είναι: η Γερμανία (24,8%), η Ιρλανδία (20,1%), η Ουγγαρία
(19,7%), η Δανία (17,6%), και το Βέλγιο (15,3%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική
μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 1,2%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,1%), η Κροατία (1,0%), η
Εσθονία (1,3%), η Σλοβακία (1,4%), και η Λιθουανία
(2,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (16,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.

8.1.5.16 ΤΟΜΕΑΣ N: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (Administrative and support service activities) ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων,
και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.93: Ποσοστιαία κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των
ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2018
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020



φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 6,2% (ή 1.911.305 επιχειρήσεις) είναι συμπράξεις,
συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 20,8% (ή 4.816 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής
μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 15,0% είναι: η Ελλάδα
(20,8%), η Ιταλία (18,2%), η Ουγγαρία (12,7%), η Ολλανδία (12,3%), και η Αυστρία (10,8%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,4%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,1%), η Πορτογαλία (0,1%), η Κροατία (0,4%), η Σλοβακία (0,5%), και η Τσεχία (0,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (38,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων στον
τομέα δραστηριοτήτων (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (1.911.305 επιχειρήσεις) και ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 39,9% (ή 762.623 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις
περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
το 15,5% (ή 3.595 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της
συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
91,5% είναι: η Εσθονία (91,5%), η Βουλγαρία (89,8%),
το Λουξεμβούργο (89,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(79,2%), και η Κροατία (76,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 15,4%, και συγκεκριμένα: η
Πορτογαλία (8,2%), η Πολωνία (13,0%), η Ελλάδα
(15,5%), η Γερμανία (18,8%), και η Ολλανδία (21,3%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (5,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 53,9% (ή 1.031.118 επιχειρήσεις) είναι ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 63,6% (ή
14.714 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική
μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 77,7% είναι:
η Πορτογαλία (91,7%), η Πολωνία (84,4%), η Σλοβενία
(72,6%), η Γερμανία (70,6%), και η Τσεχία (69,1%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική
μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 13,1%, και
συγκεκριμένα: η Εσθονία (7,5%), η Βουλγαρία (8,1%),
το Λουξεμβούργο (8,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(17,8%), και η Κροατία (23,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,9

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ν) Διοικητικές και
υποστηρικτικές δραστηριότητες (Administrative and
support service activities) ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία
αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.94: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28

(15.527.028 απασχολούμενοι) και ως προς τη νομική
μορφή των επιχειρήσεων:
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

 το 79,6% των απασχολουμένων στον τομέα (ή



12.362.527 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 58,0% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 93.723 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 96,6% είναι: το Λουξεμβούργο (98,2%), η Εσθονία (97,6%), η Βουλγαρία (97,4%), η Ρουμανία
(95,2%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (94,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 63,3%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (58,0%), η Γερμανία (62,0%), η
Ουγγαρία (64,5%), η Πορτογαλία (64,9%), και η Πολωνία (65,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 11,3% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
1.758.886 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
21,5% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 34.733 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της
συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
22,9% είναι: η Πορτογαλία (33,8%), η Πολωνία (25,4%),
η Ελλάδα (21,5%), η Γερμανία (17,3%), και η Σλοβενία
(16,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 2,6%,
και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (0,9%), η Εσθονία
(1,2%), η Βουλγαρία (1,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(4,3%), και η Ρουμανία (4,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή



του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,9
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 9,1% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 1.405.615
απασχολούμενοι) απασχολούνται σε συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 20,5% των απασχολουμένων
στον τομέα (ή 33.109 απασχολούμενοι) απασχολούνται
σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το
2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 19,0% είναι: η Ιταλία (22,2%),η Γερμανία
(17,3%), η Ελλάδα (20,5%), η Ουγγαρία (19,2%), και η
Αυστρία (12,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,5%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,1%),
η Κροατία (0,4%), η Σλοβακία (0,4%), η Σλοβενία
(0,6%), και η Λιθουανία (0,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (41,9
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

8.1.5.17 ΤΟΜΕΑΣ P: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Ρ) Εκπαίδευση (Education) ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η
ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο
συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των
ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.95: Ποσοστιαία κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Ρ) Εκπαίδευση ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων στον
τομέα δραστηριοτήτων (Ρ) Εκπαίδευση στην ΕΕ-28
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(784.926 επιχειρήσεις) και ως προς τη νομική μορφή
των επιχειρήσεων:

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 το 21,1% (ή 784.926 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις



τερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 7,8% (ή 61.533 επιχειρήσεις) είναι συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 13,7% (ή 3.391 επιχειρήσεις)
είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 26,2% είναι: η Βουλγαρία (54,2%), η
Ιρλανδία (27,8%), η Ιταλία (20,2%), η Αυστρία (1,8%),
και η Ελλάδα (13,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,04%),
η Πορτογαλία (0,3%), η Τσεχία (0,3%), η Σλοβακία
(0,3%), και η Εσθονία (0,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (74,9
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ



περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 18,2% (ή 4.485 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις
της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 58,9% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (86,8%),
η Εσθονία (69,6%), η Κροατία (52,8%), το Λουξεμβούργο (44,4%), και η Βουλγαρία (41,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική
μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 7,7%, και
συγκεκριμένα: η Ολλανδία (4,3%), η Λιθουανία
(5,6%), η Αυστρία (7,9%), η Πορτογαλία (9,2%), και η
Ουγγαρία (11,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,7 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28,
το 71,1% (ή 558.163 επιχειρήσεις) είναι ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 68,1% (ή
16.805 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 85,1%
είναι: η Πορτογαλία (90,5%), η Λιθουανία (89,4%), η
Ολλανδία (86,2%), η Τσεχία (82,2%), και η Γαλλία
(77,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 28,9%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (4,7%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (10,4%), η Εσθονία (29,7%), η
Κροατία (47,2%), και το Βέλγιο (52,3%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (3,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαί-

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ρ) Εκπαίδευση
(Education) ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο
των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.96: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ρ) Εκπαίδευση ανά κατηγορία νομικής
μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β
έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις κ.λπ.

επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Ρ) Εκπαίδευ-

ση στην ΕΕ-28 (4.204.438 απασχολούμενοι) και ως προς
τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

 το 52,7% των απασχολουμένων στον τομέα (ή



2.217.010 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 69,5% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
247.343 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 80,8% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (97,0%), η
Εσθονία (85,4%), η Φινλανδία (79,2%), η Λετονία
(73,0%), και η Ελλάδα (69,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 9,8%, και συγκεκριμένα: η
Ολλανδία (6,0%), η Βουλγαρία (6,6%), η Λιθουανία
(9,3%), η Ιρλανδία (10,4%), και η Ουγγαρία (16,5%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (8,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 17,2% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 721.814
απασχολούμενοι) απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 16,5% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 58.775 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης
νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 60,2% είναι: η Ουγγαρία (70,6%), η Κροατία (68,2%), η Σλοβενία (21,5%),
η Πορτογαλία (56,4%), και η Γαλλία (47,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 6,2%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (0,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(2,2%), η Ιρλανδία (7,0%), η Μάλτα (8,9%), και η Ολλανδία (12,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφο-



ροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, και
το 30,1% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
1.265.614 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 14,0% των
απασχολουμένων στον τομέα (ή 49.872 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης
νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 77,9% είναι: η
Βουλγαρία (93,0%), η Ιρλανδία (82,6%), η Ολλανδία
(81,3%), η Λιθουανία (74,1%), και η Μάλτα (58,6%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 1,2%, και
συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,1%), η Εσθονία (0,4%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (0,8%), η Τσεχία (1,4%), και η Σλοβακία (3,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (67,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.

8.1.5.18 ΤΟΜΕΑΣ Q: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (Human
health and social work activities) ανά κατηγορία νομικής
μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία
αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο
τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.97: Ποσοστιαία κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την
κοινωνική μέριμνα ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί
του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β
έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις κ.λπ.

επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020



που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, και
το 7,3% (ή 146.045 επιχειρήσεις) είναι συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 4,3% (ή 2.576 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το
2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 17,5% είναι: η Ουγγαρία (27,6%), η Γερμανία (24,7%), η Ολλανδία (12,9%), η Δανία (11,8%),
και το Λουξεμβούργο (10,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: η
Τσεχία (0,2%), η Πορτογαλία (0,2%), η Ρουμανία
(0,3%), η Κροατία (0,4%), και η Σλοβακία (0,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (64,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων στον
τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με
την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στην
ΕΕ-28 (1.994.842 επιχειρήσεις) και ως προς τη νομική
μορφή των επιχειρήσεων:
 το 17,1% (ή 341.820 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις
περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 4,7% (ή 2.850 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις
της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 79,5% είναι: η Ρουμανία (95,3%), το Βέλγιο
(85,8%), η Εσθονία (78,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(76,9%), και η Σλοβακία (60,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 5,0%, και συγκεκριμένα: η Αυστρία (1,3%), η Ιταλία (4,6%), η Ελλάδα
(4,7%), η Γερμανία (7,1%), και η Μάλτα (7,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (15,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 75,5% (ή 1.506.977 επιχειρήσεις) είναι ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 91,0% (ή
54.681 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 91,1%
είναι: η Αυστρία (96,8%), η Ελλάδα (91,0%), η Γαλλία
(90,3%), η Ιταλία (88,9%), και η Κροατία (88,1%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική
μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 5,2%, και
συγκεκριμένα: η Ρουμανία (4,4%), το Βέλγιο (10,3%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (14,3%), η Εσθονία (21,1%), και
η Βουλγαρία (37,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,2 φορές),

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (Human health and social work activities)
ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και
ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα
επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις
ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.98: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ατομικές επιχειρήσεις

συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις κ.λπ.

επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στην ΕΕ-28 (13.904.510 απασχολούμενοι) και ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 50,8% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
7.057.435 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 56,7% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
150.918 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 90,2% είναι: η Ρουμανία (98,8%), η Εσθονία
(97,0%), το Βέλγιο (90,1%), η Φινλανδία (83,0%), και η
Βουλγαρία (82,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 21,0%, και συγκεκριμένα: η Κροατία (11,8%),
η Ολλανδία (16,7%), η Βουλγαρία (6,6%), η Ιταλία
(21,7%), και η Αυστρία (25,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,3
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 19,8% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
2.757.225 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
32,7% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 87.159 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της
συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
52,8% είναι: η Κροατία (87,8%), η Αυστρία (58,5%), η
Γαλλία (40,7%), η Πορτογαλία (40,0%), και η Ιταλία
(36,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 4,0%,
και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (1,0%), το Βέλγιο (1,4%),
η Εσθονία (2,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (7,3%), και η



Βουλγαρία (7,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (13,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, και
το 29,4% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
4.089.850 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 10,6% των
απασχολουμένων στον τομέα (ή 28.134 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης
νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 50,3% είναι: η Ολλανδία (72,9%), το Λουξεμβούργο (52,5%), η Σλοβενία
(47,5%), η Ιταλία (41,5%), και η Ουγγαρία (37,3%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική
μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 1,0%, και συγκεκριμένα: η Εσθονία (0,1%), η Ρουμανία (0,2%), η
Κροατία (0,4%), η Τσεχία (1,3%), και η Φινλανδία
(3,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (51,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.

8.1.5.19 ΤΟΜΕΑΣ R: ΤΕΧΝΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία
(Arts, entertainment and recreation) ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.99: Ποσοστιαία κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία ανά κατηγορία νομικής
μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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υψηλή (3,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 10,2% (ή 86.520 επιχειρήσεις) είναι συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 24,7% (ή 5.966 επιχειρήσεις)
είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 23,8% είναι: η Βουλγαρία (36,8%), η
Ελλάδα (24,7%), η Δανία (22,7%), η Μάλτα (17,8%), και
η Ολλανδία (17,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,1%),
η Τσεχία (0,1%), η Γαλλία (0,3%), η Πορτογαλία (0,4%),
και η Εσθονία (0,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (84,6 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων στον
τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία στην ΕΕ-28 (849.314 επιχειρήσεις) και ως προς
τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 25,3% (ή 214.871 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις
περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 11,1% (ή 2.674 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις
της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 62,1% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (71,1%),
η Κροατία (63,0%), η Εσθονία (62,6%), η Βουλγαρία
(58,0%), και το Βέλγιο (55,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 8,5%, και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (5,0%), η Σλοβενία (8,4%), η Λιθουανία (9,4%), η Αυστρία (9,5%), και η Γερμανία
(10,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
 το 64,5% (ή 547.923 επιχειρήσεις) είναι ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 64,3% (ή
15.535 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 82,6%
είναι: η Σλοβενία (87,4%), η Τσεχία (84,9%), η Λιθουανία (84,5%), η Πορτογαλία (78,2%), και η Ολλανδία
(78,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 25,5%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (5,3%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (20,2%), η Κροατία (29,8%), το
Βέλγιο (35,6%), και η Εσθονία (36,9%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία (Arts, entertainment and recreation) ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο
τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων
οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού
τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2018.

Γράφημα 8.100: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία
ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
2,8
1,8

2,2

1,7

1,1

1,3

1,6

1,1

1,3

1,6

1,4

1,9

2,0

1,6

1,5

1,6

2,4

3,0

2,8

2,0

0,5

1,9
0,9

1,0

1,3

1,6

1,2

28,0 32,1 33,1 33,3 40,2 42,9 47,7 48,0 49,8 51,2 53,5 57,0 58,5 60,4 61,9 63,7 63,9 64,3 64,5 65,6 72,4 74,8 75,9 80,0 80,6 91,2 92,8
29,9 30,5 30,7 6,1

25,1 17,3 4,6
21,7 10,9
27,9 34,9 2,8
17,7 16,9 14,2 6,2 32,8 14,6
25,5 1,1 8,6

42,2 37,4 36,2 60,6 34,7 39,9 47,7 8,1

ατομικές επιχειρήσεις

9,3

2,4

0,4

1,4

3,1

39,3 20,9 11,6 40,2 23,8 22,7 23,9 30,0 3,3 21,1 10,0 33,3 19,0 15,9 21,7 20,0 18,9 7,4

4,1

συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις κ.λπ.

επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat - Business demography by legal form (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9ac_l_form_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

449

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία στην ΕΕ-28 (2.828.464 απασχολούμενοι) και ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 61,9% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
7.057.435 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 33,1% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
27.624 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 84,1% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (92,8%), η
Κροατία (91,2%), η Εσθονία (80,6%), η Ρουμανία
(80,0%), και η Λετονία (75,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 33,3%, και συγκεκριμένα: η
Ουγγαρία (28,0%), η Ολλανδία (32,1%), η Ελλάδα
(33,1%), η Σλοβενία (33,3%), και η Γερμανία (40,2%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 23,9% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 675.594
απασχολούμενοι) απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 36,2% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 30.137 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης
νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 46,1% είναι: η Σλοβενία (60,6%), η Πορτογαλία (47,7%), η Ουγγαρία
(42,2%), η Γαλλία (40,2%), και η Αυστρία (39,9%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική
μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 7,3%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (3,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(4,1%), η Κροατία (7,4%), η Δανία (10,0%), και η Σλο-



βακία (11,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, και
το 14,2% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 402.237
απασχολούμενοι) απασχολούνται σε συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 30,7% των απασχολουμένων
στον τομέα (ή 25.585 απασχολούμενοι) απασχολούνται
σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το
2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 31,8% είναι: η Σλοβακία (34,9%), η
Βουλγαρία (32,8%), η Ελλάδα (30,7%), η Ολλανδία
(30,5%), και η Ουγγαρία (29,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 1,6%, και συγκεκριμένα: η
Εσθονία (0,4%), η Τσεχία (1,1%), η Κροατία (1,4%), η
Λετονία (2,4%), και η Γαλλία (2,8%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(19,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

8.1.5.20 ΤΟΜΕΑΣ S: ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (Other service activities) ανά κατηγορία νομικής
μορφής των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία
αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο
τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.101: Ποσοστιαία κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ανά κατηγορία
νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών
επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2018
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(52,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 8,4% (ή 136.727 επιχειρήσεις) είναι συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 23,5% (ή 10.219 επιχειρήσεις)
είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 20,6% είναι: η Βουλγαρία (33,9%), η
Ελλάδα (23,5%), η Ολλανδία (19,3%), η Ιταλία (14,3%),
και η Γερμανία (12,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,5%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (0,1%),
η Ρουμανία (0,4%), η Κροατία (0,4%), η Εσθονία
(0,8%), και η Σλοβακία (0,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (40,5
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων στον
τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην ΕΕ-28 (1.627.442 επιχειρήσεις)
και ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 18,7% (ή 304.237 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις
περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 11,2% (ή 4.885 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις
της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 53,8% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (65,2%),
το Λουξεμβούργο (56,3%), η Εσθονία (50,9%), η
Βουλγαρία (49,4%), και η Κροατία (47,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική
μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 4,2%, και
συγκεκριμένα: η Ολλανδία (2,1%), η Αυστρία (3,2%),
η Τσεχία (4,6%), η Μάλτα (5,0%), και η Γερμανία
(5,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (12,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
 το 72,9% (ή 1.186.478 επιχειρήσεις) είναι ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 65,3% (ή
28.451 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 91,0%
είναι: η Τσεχία (95,4%), η Μάλτα (92,0%), η Λιθουανία (91,7%), η Αυστρία (89,5%), και η Σλοβενία
(86,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 36,8%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία
(16,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (28,8%), το Λουξεμβούργο (38,1%), η Εσθονία (48,3%), και η Κροατία

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (Other service activities)
ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και
ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα
επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις
ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.102: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού
τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην ΕΕ-28 (4.014.773
απασχολούμενοι) και ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 37,7% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
1.511.901 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 30,3% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
40.277 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 67,1% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (78,0%), το
Λουξεμβούργο (72,5%), η Εσθονία (66,7%), η Κροατία
(60,2%), και η Ρουμανία (58,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 17,1%, και συγκεκριμένα: η
Μάλτα (11,9%), η Ολλανδία (17,1%), η Ουγγαρία
(17,3%), η Αυστρία (19,5%), και η Ιταλία (19,9%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 45,4% των απασχολουμένων στον τομέα (ή
1.821.842 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
40,3% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 53.573 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της
συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
69,3% είναι: η Ουγγαρία (71,8%), η Τσεχία (71,1%), η
Σλοβενία (68,8%), η Μάλτα (68,2%), και η Σλοβακία
(66,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
22,0%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (10,4%), το
Λουξεμβούργο (14,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (16,6%),



η Εσθονία (32,4%), και η Ρουμανία (36,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 17,0% των απασχολουμένων στον τομέα (ή 681.030
απασχολούμενοι) απασχολούνται σε συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 29,5% των απασχολουμένων
στον τομέα (ή 39.210 απασχολούμενοι) απασχολούνται
σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το
2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 32,1% είναι: η Βουλγαρία (40,8%), η Ολλανδία (35,3%), η Γερμανία (29,7%), η Ελλάδα (29,5%),
και η Ιταλία (25,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 2,5%, και συγκεκριμένα: η Κροατία (0,4%), η
Εσθονία (0,9%), η Λιθουανία (3,4%), η Τσεχία (3,4%),
και η Σλοβακία (4,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (12,7 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

8.1.5.21 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (R&D)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στην ομάδα
δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) (R&D intensive activities)
ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και
ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού
πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των
τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.103: Ποσοστιαία κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων στην ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D)
ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των ενεργών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(8,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 5,8% (ή 98.967 επιχειρήσεις) είναι συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 14,7% (ή 4.043 επιχειρήσεις)
είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 14,8% είναι: η Ουγγαρία (20,4%), η
Ιταλία (15,2%), η Ελλάδα (14,7%), το Βέλγιο (12,9%),
και η Ολλανδία (10,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,4%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία
(0,1%), η Κροατία (0,3%), η Σλοβακία (0,4%), η Εσθονία
(0,5%), και η Τσεχία (0,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (42,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων στην
ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) στην ΕΕ-28 (1.693.990
επιχειρήσεις) και ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 54,1% (ή 916.586 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις
περιορισμένης ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 21,0% (ή 5.776 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις
της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 90,8% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (95,5%),
η Εσθονία (93,9%), η Βουλγαρία (93,3%), το Λουξεμβούργο (85,6%), και η Κύπρος (85,5%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 24,1%, και συγκεκριμένα: η Πολωνία (15,3%), η Ελλάδα (21,0%), η
Ολλανδία (26,0%), η Τσεχία (28,6%), και η Αυστρία
(29,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
 το 40,0% (ή 678.427 επιχειρήσεις) είναι ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 64,4% (ή
17.725 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 68,5%
είναι: η Πολωνία (82,5%), η Τσεχία (70,9%), η Ελλάδα
(64,4%), η Ολλανδία (63,4%), και η Αυστρία (61,2%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 8,0%,
και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (3,6%), η
Βουλγαρία (4,1%), η Εσθονία (5,7%),το Λουξεμβούργο (12,9%), και η Κύπρος (13,9%). Ας σημειωθεί ότι η

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στην ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες
υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) (R&D intensive activities) ανά κατηγορία νομικής μορφής των
επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία
των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο
συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των
απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.104: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στην ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) ανά κατηγορία νομικής μορφής των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο
συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων του
επιχειρηματικού τομέα (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις στην ομάδα δραστηριοτήτων Δραστηριότητες υψηλής έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) στην
ΕΕ-28 (14.435.596 απασχολούμενοι) και ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων:
 το 85,0% των απασχολουμένων στη συγκεκριμένη ομάδα δραστηριοτήτων (ή 12.266.477 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις περιορισμένης
ευθύνης. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 69,1% των
απασχολουμένων στη συγκεκριμένη ομάδα δραστηριοτήτων (ή 100.909 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 97,1% είναι: το Ηνωμένο
Βασίλειο (98,7%), η Εσθονία (98,4%), το Λουξεμβούργο (97,8%), η Φινλανδία (95,8%), και η Ρουμανία (94,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 72,8%, και συγκεκριμένα: η Ουγγαρία (67,3%),
η Ελλάδα (69,1%), η Πολωνία (72,1%), η Γερμανία
(75,4%), και η Ολλανδία (80,3%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
 το 5,7% των απασχολουμένων στη συγκεκριμένη ομάδα δραστηριοτήτων (ή 819.696 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε ατομικές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 16,5% των απασχολουμένων στη
συγκεκριμένη ομάδα δραστηριοτήτων (ή 24.057 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκρι8.1.6



μένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 13,9% είναι: η Πολωνία (20,2%), η Ελλάδα
(16,5%), η Ολλανδία (11,9%), η Ουγγαρία (11,4%), και
η Λιθουανία (9,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 1,1%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (0,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,8%), η Εσθονία
(1,0%), η Κύπρος (1,1%), και το Λουξεμβούργο (1,6%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (13,2 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 9,3% των απασχολουμένων στη συγκεκριμένη ομάδα δραστηριοτήτων (ή 1.349.423 απασχολούμενοι)
απασχολούνται σε συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 14,4% των απασχολουμένων στη συγκεκριμένη ομάδα δραστηριοτήτων (ή 21.087 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις της συγκεκριμένης νομικής μορφής. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη
νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
17,4% είναι: η Ουγγαρία (21,2%), η Γερμανία (20,9%),
η Λετονία (16,0%), η Ελλάδα (14,4%), και η Ιρλανδία
(14,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 0,6%, και συγκεκριμένα: η Κροατία (0,1%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (0,5%), η Εσθονία (0,5%), το Λουξεμβούργο (0,6%), και η Σλοβακία (1,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (31,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Συγκριτική αποτύπωση του πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων & των απασχολουμένων σε αυτές στον
επιχειρηματικό τομέα, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και νομική μορφή της επιχείρησης στην
ΕΕ-28 και την Ελλάδα

Η συγκριτική αποτύπωση επιμερίζεται σε επιμέρους
ενότητες ανάλογα με την κατηγορία της νομικής μορφής των ενεργών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού
τομέα στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα.
8.1.6.1 ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το πλήθος και η
ποσοστιαία κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα ως προς
το σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα ανά τομέα οικο-

νομικής δραστηριότητας (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S
εξαιρουμένου του Τομέα Ο: Δημόσια διοίκηση & άμυνα
& Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση) στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα το 2018.
Σημειώνεται ότι στη στήλη ποσοστιαίας αναλογίας της
Ελλάδας με κίτρινο χρώμα καταγράφονται οι 3 τομείς
δραστηριοτήτων που η χώρα υπερέχει ισχυρά της τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ με ροζ χρώμα καταγράφονται οι 3 τομείς δραστηριοτήτων που η χώρα υπολείπεται αντίστοιχα της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28.

Πίνακας 8.4: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα, ως προς το σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S ,εξαιρουμένου
του Τομέα Ο: Δημόσια διοίκηση & άμυνα & Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018
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ΕΕ-28

Τομείς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (NACE Rev.2)

ΕΛΛΑΔΑ

πλήθος

%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ επιχειρηματικού τομέα:

12.207.276

100,0

πλήθος
89.519

100,0

%

ΟΡΥΧΕΙΑ και ΛΑΤΟΜΕΙΑ

14.455

0,1

258

0,3

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ΚΩΔ

ΕΕ-28

Τομείς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (NACE Rev.2)

πλήθος

C

ΕΛΛΑΔΑ
%

πλήθος

%

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

1.005.481

8,2

9.270

10,4

D

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ και ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

71.864

0,6

1.856

2,1

E

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

48.789

0,4

661

0,7

F

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1.603.228

13,1

5.164

5,8

G

ΧΟΝΔΡΙΚΟ και ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

2.589.645

21,2

21.534

24,1

522.614

4,3

5.405

6,0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

811.753

6,6

9.285

10,4

J

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

764.673

6,3

4.166

4,7

K

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

246.630

2,0

1.828

2,0

L

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

884.291

7,2

3.837

4,3

M

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.854.892

15,2

7.766

8,7

N

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

762.623

6,2

3.595

4,0

O

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΑΜΥΝΑ/ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

:

:

:

:

P

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

165.410

1,4

4.485

5,0

Q

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ και ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

341.820

2,8

2.850

3,2

R

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

214.871

1,8

2.674

3,0

S

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

304.237

2,5

4.885

5,5

Κεφάλαιο 8ο

ΜΕΤΑΦΟΡΑ και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

I

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

H

Πηγή: Eurostat - (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (12.207.276 επιχειρήσεις), για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων:

 το 6,2% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης



 το 21,2% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης













ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 2.589.645
επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (G)
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών,
το 15,2% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.854.892 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες,
το 13,1% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.603.228 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (F) Κατασκευές,
το 8,2% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.005.481 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (C) Μεταποίηση,
το 7,2% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 884.291 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
το 6,6% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 811.753 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης,
το 6,3% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 764.673 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία,















ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 762.623 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες,
το 4,3% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 522.614 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση,
το 2,8% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 341.820 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την
κοινωνική μέριμνα,
το 2,5% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 304.237 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (S) Άλλες
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,
το 2,0% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 246.630 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,
το 1,8% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 214.871 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (R) Τέχνες,
διασκέδαση και ψυχαγωγία,
το 1,4% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 165.410 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (P) Εκπαίδευση,
το 0,6% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 71.864 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (D) Παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού,
το 0,4% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 48.789 επι-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ



χειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (E) Παροχή
νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, και
το 0,1% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 14.455 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (B) Ορυχεία
και λατομεία.

Την ίδια χρονιά, στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων
περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα
στην Ελλάδα (89.519 επιχειρήσεις), ως προς τον τομέα
οικονομικών δραστηριοτήτων:

 το 24,1% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
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ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 21.534 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 2,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (21,2%),
το 10,4% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 9.285 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών
εστίασης, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 3,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,6%),
το 10,4% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 9.270 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (C) Μεταποίηση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,2 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (8,2%),
το 8,7% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 7.766 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες,
τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 6,5 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (15,2%),
το 6,0% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 5.405 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (H) Μεταφορά
και αποθήκευση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,7
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,3%),
το 5,8% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 5.164 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (F) Κατασκευές, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 7,3 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (13,1%),
το 5,5% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 4.885 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, τιμή υπερέχουσα
ισχυρά (κατά 3,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (2,5%),
το 5,0% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 4.485 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (P) Εκπαίδευση, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 3,6 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,4%),

 το 4,7% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης

















ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 4.166 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (J) Ενημέρωση
και επικοινωνία, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,6
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,3%),
το 4,3% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 3.837 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (L) Διαχείριση
ακίνητης περιουσίας, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά
2,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(7,2%),
το 4,0% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 3.595 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (N) Διοικητικές
και υποστηρικτικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 2,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης
τιμής στην ΕΕ-28 (6,2%),
το 3,2% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 2.850 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,4 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,8%),
το 3,0% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 2.674 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, τιμή υπερέχουσα ελαφρά
(κατά 1,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (1,8%),
το 2,1% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.856 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,5 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,6%),
το 2,0% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.828 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, τιμή
ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,0%),
το 0,7% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 661 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων
και δραστηριότητες εξυγίανσης, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (0,4%), και
το 0,3% των ενεργών επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα (ή 258 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (B) Ορυχεία
και λατομεία, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,2 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,1%).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το πλήθος και η
ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρη-
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ματικού τομέα ως προς το σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης
του επιχειρηματικού τομέα ανά τομέα οικονομικής
δραστηριότητας (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S εξαιρουμένου του κωδικού Ο: Δημόσια διοίκηση & άμυνα &
Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση) στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα το 2018.

Σημειώνεται ότι στη στήλη ποσοστιαίας αναλογίας της
Ελλάδας με κίτρινο χρώμα καταγράφονται οι 3 τομείς
δραστηριοτήτων που η χώρα υπερέχει ισχυρά της τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ με ροζ χρώμα καταγράφονται οι 3 τομείς δραστηριοτήτων που η χώρα υπολείπεται αντίστοιχα της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28.
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

ΚΩΔ

Τομείς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (NACE Rev.2 – κωδικοί B έως& S)

ΕΕ-28
πλήθος

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ επιχειρηματικού τομέα:

ΕΛΛΑΔΑ
%

122.846.730

Κεφάλαιο 8ο

Πίνακας 8.5: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα, ως προς
το σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S ,εξαιρουμένου του κωδικού Ο: Δημόσια διοίκηση & άμυνα & Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα
το 2018

πλήθος

100,0

%

1.723.177

100,0

B

ΟΡΥΧΕΙΑ και ΛΑΤΟΜΕΙΑ

441.681

0,4

7.396

0,4

C

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25.874.568

21,1

243.093

14,1

D

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ και ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

1.211.413

1,0

22.736

1,3

E

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

1.241.545

1,0

14.238

0,8

F

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

9.191.508

7,5

46.438

2,7

G

ΧΟΝΔΡΙΚΟ και ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

23.257.218

18,9

311.871

18,1

H

ΜΕΤΑΦΟΡΑ και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

8.444.076

6,9

99.436

5,8

I

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

7.692.304

6,3

189.072

11,0

J

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

6.133.175

5,0

72.365

4,2

K

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.077.569

3,3

64.950

3,8

L

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1.953.081

1,6

13.743

0,8

M

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

8.429.086

6,9

77.954

4,5

N

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

12.362.527

10,1

93.723

5,4

O

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΑΜΥΝΑ/ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

:

:

:

:

P

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2.217.010

1,8

247.343

14,4

Q

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ και ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

7.057.435

5,7

150.918

8,8

R

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

1.750.633

1,4

27.624

1,6

S

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.511.901

1,2

40.277

2,3

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (122.846.730 απασχολούμενοι), για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων:

 το 6,9% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρή-



 το 21,1% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχει-







ρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 25.874.568 απασχολούμενοι), απασχολείται
στον τομέα (C) Μεταποίηση,
το 18,9% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 23.257.218 απασχολούμενοι), απασχολείται
στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών,
το 10,1% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 12.362.527 απασχολούμενοι), απασχολείται
στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες,
το 7,5% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 9.191.508 απασχολούμενοι), απασχολείται
στον τομέα (F) Κατασκευές,







σεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 8.444.076 απασχολούμενοι), απασχολείται
στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση,
το 6,9% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 8.429.086 απασχολούμενοι), απασχολείται
στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και
τεχνικές δραστηριότητες,
το 6,3% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 7.692.304 απασχολούμενοι), απασχολείται
στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης,
το 5,7% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 7.057.435 απασχολούμενοι), απασχολείται
στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα,
το 5,0% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 6.133.175 απασχολούμενοι), απασχολείται
στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία,

457

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

 το 3,3% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρή-















σεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 4.077.569 απασχολούμενοι), απασχολείται
στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες,
το 1,8% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 2.217.010 απασχολούμενοι), απασχολείται
στον τομέα (P) Εκπαίδευση,
το 1,6% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 1.953.081 απασχολούμενοι), απασχολείται
στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
το 1,4% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 1.750.633 απασχολούμενοι), απασχολείται
στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία,
το 1,2% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (1.511.901 απασχολούμενοι), απασχολείται
στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,
το 1,0% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 1.241.413 απασχολούμενοι), απασχολείται
στον τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης,
το 1,0% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 1.211.413 απασχολούμενοι), απασχολείται
στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, και
το 0,4% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 441.681 απασχολούμενοι), απασχολείται
στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία.

Την ίδια χρονιά, στο σύνολο των απασχολουμένων στις
ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα (1.723.177 απασχολούμενοι), ως προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων:

 το 18,1% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχει-
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ρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 311.871 απασχολούμενοι), απασχολείται
στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών,
τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,8 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (18,9%),
το 14,4% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 247.343 απασχολούμενοι), απασχολείται
στον τομέα (P) Εκπαίδευση, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 12,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,8%),

 το 14,1% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχει-

















ρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 243.093 απασχολούμενοι), απασχολείται
στον τομέα (C) Μεταποίηση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 7,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (21,1%),
το 11,0% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 189.072 απασχολούμενοι), απασχολείται
στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 4,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,3%),
το 8,8% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 150.918 απασχολούμενοι), απασχολείται
στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 3,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,7%),
το 5,8% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 99.436 απασχολούμενοι), απασχολείται στον
τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,9%),
το 5,4% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 93.723 απασχολούμενοι), απασχολείται στον
τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 4,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (10,1%),
το 4,5% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 77.954 απασχολούμενοι), απασχολείται στον
τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά
2,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(6,9%),
το 4,2% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 72.365 απασχολούμενοι), απασχολείται στον
τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης
τιμής στην ΕΕ-28 (5,0%),
το 3,8% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 64.950 απασχολούμενοι), απασχολείται στον
τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 0,5 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,3%),
το 2,7% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 46.438 απασχολούμενοι), απασχολείται στον
τομέα (F) Κατασκευές, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 4,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(7,5%),

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 το 2,3% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρή-

 το 0,8% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρή-





Κεφάλαιο 2ο



σεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 13.743 απασχολούμενοι), απασχολείται στον
τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,6%), και
το 0,4% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 7.396 απασχολούμενοι), απασχολείται στον
τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία, τιμή ταυτόσημη της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,4%).

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ



σεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 40.277 απασχολούμενοι), απασχολείται στον
τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,
τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,1 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,2%),
το 1,6% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 27.624 απασχολούμενοι), απασχολείται στον
τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, τιμή
υπερέχουσα οριακά (κατά 0,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,4%),
το 1,3% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 22.736 απασχολούμενοι), απασχολείται στον
τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 0,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (1,0%),
το 0,8% των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού
τομέα (ή 14.238 απασχολούμενοι), απασχολείται στον
τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης,
τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,2 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,0%),

8.1.6.2 ΕΝΕΡΓΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το πλήθος και η
ποσοστιαία κατανομή των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα ως προς το σύνολο
των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας
(NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S εξαιρουμένου του Τομέα
Ο: Δημόσια διοίκηση & άμυνα & Υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.
Σημειώνεται ότι στη στήλη ποσοστιαίας αναλογίας της
Ελλάδας με κίτρινο χρώμα καταγράφονται οι 3 τομείς
δραστηριοτήτων που η χώρα υπερέχει ισχυρά της τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ με ροζ χρώμα καταγράφονται οι 3 τομείς δραστηριοτήτων που η χώρα υπολείπεται αντίστοιχα της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28.

Πίνακας 8.6: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα, ως προς το σύνολο των ενεργών ατομικών
επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S ,εξαιρουμένου του Τομέα Ο: Δημόσια διοίκηση & άμυνα & Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018
ΚΩΔ

ΕΕ-28

Τομείς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (NACE Rev.2)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ επιχειρηματικού τομέα:

ΕΛΛΑΔΑ

πλήθος

%

18.445.807

100,0

πλήθος

%

724.418

100,0

B

ΟΡΥΧΕΙΑ και ΛΑΤΟΜΕΙΑ

5.305

0,03

229

0,03

C

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

1.154.336

6,3

40.714

5,6

D

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ και ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

61.022

0,3

1.754

0,2

E

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

27.588

0,1

1.071

0,1

F

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

2.243.157

12,2

53.578

7,4

G

ΧΟΝΔΡΙΚΟ και ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

3.686.509

20,0

186.753

25,8

H

ΜΕΤΑΦΟΡΑ και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

856.291

4,6

52.831

7,3

I

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

1.167.745

6,3

95.485

13,2

J

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

597.782

3,2

12.014

1,7

K

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

358.745

1,9

15.006

2,1

L

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

349.050

1,9

3.074

0,4

M

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3.107.618

16,8

131.723

18,2

N

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.031.118

5,6

14.714

2,0

O

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΑΜΥΝΑ/ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

:

:

:

:

P

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

558.163

3,0

16.805

2,3

Q

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ και ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

1.506.977

8,2

54.681

7,5

R

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

547.923

3,0

15.535

2,1

S

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.186.478

6,4

28.451

3,9

Πηγή: Eurostat - (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 (18.445.807 επιχειρήσεις), για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία ως προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων:

 το 20,0% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του

επιχειρηματικού τομέα (ή 3.686.509 επιχειρήσεις),
δραστηριοποιείται στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσυκλετών,
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

 το 16,8% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του
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επιχειρηματικού τομέα (ή 3.107.618 επιχειρήσεις),
δραστηριοποιείται στον τομέα (M) Επαγγελματικές,
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες,
το 12,2% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του
επιχειρηματικού τομέα (ή 2.243.157 επιχειρήσεις),
δραστηριοποιείται στον τομέα (F) Κατασκευές,
το 8,2% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.506.977 επιχειρήσεις),
δραστηριοποιείται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες
σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική
μέριμνα,
το 6,4% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.186.478 επιχειρήσεις),
δραστηριοποιείται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,
το 6,3% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.167.745 επιχειρήσεις),
δραστηριοποιείται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης,
το 6,3% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.154.336 επιχειρήσεις),
δραστηριοποιείται στον τομέα (C) Μεταποίηση,
το 5,6% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.031.118 επιχειρήσεις),
δραστηριοποιείται στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες,
το 4,6% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 856.291 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση,
το 3,2% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 597.782 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία,
το 3,0% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 558.163 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (P) Εκπαίδευση,
το 3,0% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 547.923 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και
ψυχαγωγία,
το 1,9% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 358.745 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες,
το 1,8% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 349.050 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
το 0,3% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 61.022 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού,
το 0,1% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 25.588 επιχειρήσεις), δρα-



στηριοποιείται στον τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, και
το 0,03% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του
επιχειρηματικού τομέα (ή 5.305 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία.

Την ίδια χρονιά, στο σύνολο των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα
(724.418 επιχειρήσεις), ως προς τον τομέα οικονομικών
δραστηριοτήτων:

 το 25,8% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του ε-

















πιχειρηματικού τομέα (ή 186.753 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 5,8 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (20,0%),
το 18,2% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του
επιχειρηματικού τομέα (ή 131.723 επιχειρήσεις),
δραστηριοποιείται στον τομέα (M) Επαγγελματικές,
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (16,8%),
το 13,2% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του
επιχειρηματικού τομέα (ή 95.485 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης,
τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 6,9 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,3%),
το 7,5% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 54.681 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (8,2%),
το 7,4% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 53.578 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (F) Κατασκευές, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 4,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (12,2%),
το 7,3% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 52.831 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 2,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,6%),
το 5,6% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 40.714 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (C) Μεταποίηση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,3%),
το 3,9% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 28.451 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 2,5
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,4%),
το 2,3% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 16.805 επιχειρήσεις), δρα-
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στηριοποιείται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού,
τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,3%),
το 0,1% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.071 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, τιμή ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,1%), και
το 0,03% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του
επιχειρηματικού τομέα (ή 229 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία,
τιμή ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(0,03%).

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ



στηριοποιείται στον τομέα (P) Εκπαίδευση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,0%),
το 2,1% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 15.535 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και
ψυχαγωγία, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,9
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,0%),
το 2,1% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 15.006 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (1,9%),
το 2,0% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 14.714 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 3,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (5,6%),
το 1,7% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 12.014 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,2%),
το 0,4% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 3.074 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,5 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,9%),
το 0,2% των ενεργών ατομικών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.754 επιχειρήσεις), δρα-

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το πλήθος και η
ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα
ως προς το σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές
ατομικές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα ανά
τομέα οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S εξαιρουμένου του κωδικού Ο: Δημόσια
διοίκηση & άμυνα & Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση)
στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018.
Σημειώνεται ότι στη στήλη ποσοστιαίας αναλογίας της
Ελλάδας με κίτρινο χρώμα καταγράφονται οι 3 τομείς
δραστηριοτήτων που η χώρα υπερέχει ισχυρά της τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ με ροζ χρώμα καταγράφονται οι 3 τομείς δραστηριοτήτων που η χώρα υπολείπεται αντίστοιχα της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28.

Πίνακας 8.7: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα, ως προς το σύνολο των
απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S
,εξαιρουμένου του κωδικού Ο: Δημόσια διοίκηση & άμυνα & Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018

ΚΩΔ

Τομείς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (NACE Rev.2 – κωδικοί B έως& S)

ΕΕ-28
πλήθος

ΕΛΛΑΔΑ
%

πλήθος

%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ επιχειρηματικού τομέα:

31.395.280

100,0

1.364.933

100,0

B

ΟΡΥΧΕΙΑ και ΛΑΤΟΜΕΙΑ

13.613

0,0

449

0,0

C

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2.590.268

8,3

83.421

6,1

D

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ και ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

63.459

0,2

2.825

0,2

E

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

59.579

0,2

2.025

0,1

F

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

3.649.320

11,6

89.158

6,5

G

ΧΟΝΔΡΙΚΟ και ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

6.728.239

21,4

325.450

23,8

H

ΜΕΤΑΦΟΡΑ και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1.700.777

5,4

82.425

6,0

I

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

3.300.641

10,5

297.021

21,8

J

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

672.425

2,1

16.914

1,2

K

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

488.767

1,6

19.952

1,5

L

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

457.319

1,5

4.767

0,3

M

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3.935.512

12,5

176.149

12,9

N

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.758.886

5,6

34.733

2,5

O

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΑΜΥΝΑ/ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

:

:

:

:

P

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

721.814

2,3

58.775

4,3

Q

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ και ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2.757.225

8,8

87.159

6,4

R

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

675.594

2,2

30.137

2,2

S

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.821.842

5,8

53.573

3,9

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές
ατομικές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (31.395.280 απασχολούμενοι), για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς τον τομέα
οικονομικών δραστηριοτήτων:

 το 21,4% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
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επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 6.728.239
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών,
το 12,5% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 3.935.512
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες,
το 11,6% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 3.649.320
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (F) Κατασκευές,
το 10,5% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 3.300.641
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης,
το 8,8% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 2.757.225
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την
κοινωνική μέριμνα,
το 8,3% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 2.590.268
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (C) Μεταποίηση,
το 5,8% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (1.821.842
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (S) Άλλες
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,
το 5,6% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.758.886
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες,
το 5,4% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.700.777
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση,
το 2,3% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 721.814
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (P) Εκπαίδευση,
το 2,2% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 657.594
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία,
το 2,1% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 672.425











απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία,
το 1,6% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 488.767
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,
το 1,5% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 457.319
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
το 0,2% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 63.459
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού,
το 0,2% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 59.579
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, και
το 0,04% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 13.613
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία.

Την ίδια χρονιά, στο σύνολο των απασχολουμένων στις
ενεργές ατομικές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού
τομέα στην Ελλάδα (1.364.933 απασχολούμενοι), ως
προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων:

 το 23,8% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές









επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 325.450
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (21,4%),
το 21,8% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 189.072
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 11,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(10,5%),
το 12,9% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 176.149
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (12,5%),
το 6,5% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 89.158
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (F) Κατασκευές, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 5,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (11,6%),
το 6,4% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 87.159
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ρωση και επικοινωνία, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά
(κατά 0,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (2,1%),
το 0,3% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 4.767
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (1,6%),
το 0,2% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 2.825
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού, τιμή ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (0,2%),
το 0,1% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 2.025
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,2%), και
το 0,03% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 449 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία, τιμή οριακά ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,04%).

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ



απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την
κοινωνική μέριμνα, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά
2,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(8,8%),
το 6,1% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 83.421
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (C) Μεταποίηση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 2,2 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (8,3%),
το 6,0% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 82.425
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά
(κατά 0,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (5,4%),
το 4,3% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 58.775
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (P) Εκπαίδευση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,0 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,3%),
το 3,9% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 53.573
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (S) Άλλες
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης
τιμής στην ΕΕ-28 (5,8%),
το 2,5% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 34.733
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 3,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,6%),
το 2,2% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 30.137
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, τιμή ταυτόσημη της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,2%),
το 1,5% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 19.952
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,
τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,6%),
το 1,2% των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (ή 16.914
απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (J) Ενημέ-

8.1.6.3 ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το πλήθος και η
ποσοστιαία κατανομή των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών, ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα ως προς το σύνολο των ενεργών
συμπράξεων, συνεταιρισμών, ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S εξαιρουμένου του Τομέα Ο: Δημόσια διοίκηση &
άμυνα & Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση) στην ΕΕ-28
και στην Ελλάδα το 2018.
Σημειώνεται ότι στη στήλη ποσοστιαίας αναλογίας της
Ελλάδας με κίτρινο χρώμα καταγράφονται οι 3 τομείς
δραστηριοτήτων που η χώρα υπερέχει ισχυρά της τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ με ροζ χρώμα καταγράφονται οι 3 τομείς δραστηριοτήτων που η χώρα υπολείπεται αντίστοιχα της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28.

Πίνακας 8.8: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών, ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα, ως
προς το σύνολο των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών, ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S ,εξαιρουμένου του Τομέα Ο: Δημόσια διοίκηση & άμυνα & Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση) στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα το 2018
ΚΩΔ

ΕΕ-28

Τομείς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (NACE Rev.2)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ επιχειρηματικού τομέα:

ΕΛΛΑΔΑ

πλήθος

%

2.489.371

100,0

πλήθος

%

139.419

100,0

B

ΟΡΥΧΕΙΑ και ΛΑΤΟΜΕΙΑ

2.039

0,1

213

0,2

C

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

190.700

7,7

13.846

9,9

D

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ και ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

37.968

1,5

3.443

2,5
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

ΚΩΔ

ΕΕ-28

Τομείς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (NACE Rev.2)

πλήθος

ΕΛΛΑΔΑ
%

πλήθος

%

E

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

17.838

0,7

441

F

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

223.211

9,0

11.642

8,4

G

ΧΟΝΔΡΙΚΟ και ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

513.780

20,6

43.249

31,0

0,3

H

ΜΕΤΑΦΟΡΑ και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

74.696

3,0

6.501

4,7

I

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

238.611

9,6

16.136

11,6

J

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

76.354

3,1

3.035

2,2

K

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

45.122

1,8

1.434

1,0

L

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

256.516

10,3

4.573

3,3

M

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

264.327

10,6

7.939

5,7

N

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

117.564

4,7

4.816

3,5

O

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΑΜΥΝΑ/ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

:

:

:

:

P

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

61.353

2,5

3.391

2,4

Q

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ και ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

146.045

5,9

2.576

1,8

R

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

86.520

3,5

5.965

4,3

S

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

136.727

5,5

10.219

7,3

Πηγή: Eurostat - (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών, ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
(2.489.371 επιχειρήσεις), για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων:

 το 20,0% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
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ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 513.780 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών,
το 10,6% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 264.327 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές
και τεχνικές δραστηριότητες,
το 10,3% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 256.516 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
το 9,6% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 238.516 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης,
το 9,0% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 223.211 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (F) Κατασκευές,
το 7,7% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 190.700 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (C) Μεταποίηση,
το 5,9% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 146.045 επιχειρήσεις), δραστηριοποι-

















είται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την
ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα,
το 5,5% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 136.727 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών,
το 4,7% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 117.564 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές
δραστηριότητες,
το 3,5% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 86.520 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία,
το 3,1% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 76.354 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία,
το 3,0% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 74.696 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση,
το 2,5% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 61.353 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (P) Εκπαίδευση,
το 1,8% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 45.122 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,
το 1,5% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 37.968 επιχειρήσεις), δραστηριοποιεί-
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 το 31,0% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,











ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 43.249 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών,
τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 10,4 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (20,6%),
το 11,6% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 16.136 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης
τιμής στην ΕΕ-28 (9,6%),
το 9,9% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 13.846 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (C) Μεταποίηση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (7,7%),
το 8,4% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 11.642 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (F) Κατασκευές, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (9,0%),
το 7,3% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 10.219 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,5%),
το 5,7% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 7.939 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και
τεχνικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά
(κατά 4,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (10,6%),

















ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 6.501 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,0%),
το 4,3% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 5.965 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία,
τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 0,8 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,5%),
το 3,5% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 4.816 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,2
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,7%),
το 3,3% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 4.573 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τιμή
υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 7,0 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (10,3%),
το 2,5% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 3.443 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, τιμή υπερέχουσα
ελαφρά (κατά 1,0 ποσ. μονάδα) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (1,5%),
το 2,4% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 3.391 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (P) Εκπαίδευση, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (2,5%),
το 2,2% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 3.035 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,1%),
το 1,8% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 2.576 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 4,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,9%),
το 1,0% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.434 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 0,8
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,8%),

Κεφάλαιο 2ο

Την ίδια χρονιά, στο σύνολο των ενεργών συμπράξεων,
συνεταιρισμών, ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του
επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα (139.419 επιχειρήσεις), ως προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων:

 το 4,7% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ



ται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού,
το 0,7% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 17.838 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται στον τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες
εξυγίανσης, και
το 0,1% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 2.039 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

 το 0,3% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,



ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 441 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,7%), και
το 0,2% των ενεργών συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών του επιχειρηματικού τομέα (ή 213 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται
στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,1%).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το πλήθος και η
ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ε-

νεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες
κοινοπραξίες του επιχειρηματικού τομέα ως προς το
σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα ανά τομέα οικονομικής
δραστηριότητας (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S εξαιρουμένου του κωδικού Ο: Δημόσια διοίκηση & άμυνα
& Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση) στην ΕΕ-28 και
στην Ελλάδα το 2018.
Σημειώνεται ότι στη στήλη ποσοστιαίας αναλογίας της
Ελλάδας με κίτρινο χρώμα καταγράφονται οι 3 τομείς
δραστηριοτήτων που η χώρα υπερέχει ισχυρά της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ με ροζ χρώμα καταγράφονται οι 3 τομείς δραστηριοτήτων που η χώρα
υπολείπεται αντίστοιχα της τιμής του δείκτη στην ΕΕ28.

Πίνακας 8.9: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες του επιχειρηματικού τομέα, ως προς το σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες του επιχειρηματικού τομέα, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& S ,εξαιρουμένου του κωδικού Ο: Δημόσια διοίκηση & άμυνα & Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2018

ΚΩΔ

Τομείς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (NACE Rev.2 – κωδικοί B έως& S)

ΕΕ-28
πλήθος

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ επιχειρηματικού τομέα:

ΕΛΛΑΔΑ
%

23.683.529

πλήθος

100,0

%

772.498

100,0

B

ΟΡΥΧΕΙΑ και ΛΑΤΟΜΕΙΑ

32.167

0,1

1.373

0,2

C

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

3.408.174

14,4

80.859

10,5

D

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ και ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

149.136

0,6

7.754

1,0

E

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

306.706

1,3

2.397

0,3

F

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1.062.623

4,5

50.572

6,5

G

ΧΟΝΔΡΙΚΟ και ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

4.247.144

17,9

194.451

25,2

H

ΜΕΤΑΦΟΡΑ και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1.198.955

5,1

22.251

2,9

I

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

1.604.085

6,8

170.733

22,1

J

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

487.914

2,1

14.835

1,9

K

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.156.906

4,9

7.281

0,9

L

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

725.380

3,1

8.878

1,1

M

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.459.993

6,2

35.204

4,6

N

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.405.615

5,9

33.109

4,3

O

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΑΜΥΝΑ/ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

:

:

:

:

P

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.265.614

5,3

49.872

6,5

Q

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ και ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

4.089.850

17,3

28.134

3,6

R

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

402.237

1,7

25.585

3,3

S

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

681.030

2,9

39.210

5,1

Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές
συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες του επιχειρηματικού τομέα στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 (23.683.529 απασχολούμενοι), για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων:



 το 17,9% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπρά-
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ξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 4.247.144 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (G) Χονδρικό και
λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών,
το 17,3% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες



του επιχειρηματικού τομέα (ή 4.089.850 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες
σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική
μέριμνα,
το 14,4% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 3.408.850 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (C) Μεταποίηση,
το 6,8% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.604.085 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (I) Δραστηριότητες
υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης,
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 το 6,2% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπρά-



















Την ίδια χρονιά, στο σύνολο των απασχολουμένων στις
ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες
κοινοπραξίες του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα
(1.364.933 απασχολούμενοι), ως προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων:

Κεφάλαιο 2ο





νοι), απασχολείται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού,
και
το 0,1% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 32.167 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία.
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ



ξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.459.993 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (M) Επαγγελματικές,
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες,
το 5,9% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.405.615 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (N) Διοικητικές και
υποστηρικτικές δραστηριότητες,
το 5,3% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.265.614 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (P) Εκπαίδευση,
το 5,1% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.198.955 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (H) Μεταφορά και
αποθήκευση,
το 4,9% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.156.906 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,
το 4,5% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.062.623 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (F) Κατασκευές,
το 3,1% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 725.380 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης
περιουσίας,
το 2,9% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (681.030 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,
το 2,1% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 487.914 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία,
το 1,7% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 402.237 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση
και ψυχαγωγία,
το 1,3% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 306.706 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης,
το 0,6% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 149.136 απασχολούμε-

 το 25,2% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπρά-













ξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 194.451 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (G) Χονδρικό και
λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, τιμή υπερέχουσα σημαντικά
(κατά 7,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (17,9%),
το 22,1% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 170.733 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (I) Δραστηριότητες
υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά (κατά
15,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(6,8%),
το 10,5% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 80.859 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (C) Μεταποίηση, τιμή
υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 3,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (14,4%),
το 6,5% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 50.752 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (F) Κατασκευές, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,5%),
το 6,5% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 49.872 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (P) Εκπαίδευση, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,3%),
το 5,1% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 39.210 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, τιμή υπερέχουσα ελαφρά
(κατά 2,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (2,9%),
το 4,6% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες

467

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ











του επιχειρηματικού τομέα (ή 35.204 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (M) Επαγγελματικές,
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,2%),
το 4,3% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 33.109 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 1,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (5,9%),
το 3,6% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 28.134 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες
σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική
μέριμνα, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 13,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(17,3%),
το 3,3% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 25.585 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση
και ψυχαγωγία, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά
(κατά 1,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (1,7%),
το 2,9% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 22.251 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,2 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,1%),
το 1,9% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 14.835 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (J) Ενημέρωση και επι-

8.1.7









Συσχέτιση του πλήθους των απασχολουμένων στις ατομικές επιχειρήσεις και στις ενεργές συμπράξεις,
συνεταιρισμούς, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες του επιχειρηματικού τομέα στην ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συσχετισμός
του δείκτη ποσοστιαία αναλογία του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις,
συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες του επιχειρηματικού τομέα ως προς το σύνολο των απασχολούμενων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα, με τον αντίστοιχο δείκτη ποσοστιαία αναλογία του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις ενεργές ατομικές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Το γράφημα χωρίζεται σε τεταρτημόρια από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η κάθετη αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή του δείκτη ποσοστιαία αναλογία του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και
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κοινωνία, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,2 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,1%),
το 1,1% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 8.878 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης
περιουσίας, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,0 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,1%),
το 1,0% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 7.754 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού,
τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,4 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,6%),
το 0,9% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 7.281 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές
και ασφαλιστικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη
ισχυρά (κατά 4,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (4,9%),
το 0,3% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 2.397 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,0 ποσ. μονάδα) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (1,3%), και
το 0,2% των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες
του επιχειρηματικού τομέα (ή 1.373 απασχολούμενοι), απασχολείται στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,1%).

άλλες κοινοπραξίες του επιχειρηματικού τομέα ως
προς το σύνολο των απασχολούμενων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα (10,0%), και η οριζόντια γραμμή αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή του δείκτη ποσοστιαία αναλογία του συνολικού πλήθους των
απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές επιχειρήσεις
του επιχειρηματικού τομέα ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις
του επιχειρηματικού τομέα (16,0%).
Αριστερά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτημέλη όπου η τιμή του δείκτη ποσοστιαία αναλογία του
συνολικού πλήθους των απασχολουμένων ενεργές
συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες, υπολείπεται της μέσης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, ενώ δεξιά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου η τιμή του δείκτη ποσοστιαία αναλογία του συνολικού πλήθους των απασχο-
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σχολουμένων στις ενεργές ατομικές επιχειρήσεις,
υπερέχει αντίστοιχα της μέσης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28.
Τέλος, ως συμπληρωματικός δείκτης των ομάδων κρατών-μελών της ΕΕ-28 αξιοποιείται και το ποσοστό των
απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης του επιχειρηματικού τομέα ως προς
το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές
επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Κεφάλαιο 2ο

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

λουμένων ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες, υπερέχει αντίστοιχα της
μέσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28. Κάτω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου η
τιμή του δείκτη ποσοστιαία αναλογία του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές
επιχειρήσεις, υπολείπεται της μέσης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, ενώ πάνω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου η τιμή του δείκτη ποσοστιαία αναλογία του συνολικού πλήθους των απα-

Γράφημα 8.105: Συσχετισμός του δείκτη ποσοστιαία αναλογία του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές συμπράξεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και άλλες κοινοπραξίες του επιχειρηματικού τομέα ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολούμενων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού
τομέα, με τον αντίστοιχο δείκτη των απασχολουμένων στις ενεργές ατομικές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές επιχειρήσεις του επιχειρηματικού τομέα, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
Μέση
τιμή ΕΕ-28

Υψηλός δείκτης ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ποσοστιαία αναλογία των ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ στις ενεργές
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του επιχειρηματικού τομέα

45,0

2η Ομάδα

42,5
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Ποσοστιαία αναλογία των ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ στις ενεργές ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ κ,α. του επιχειρηματικού τομέα
Υψηλός δείκτης ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ κ.α.

Χαμηλές τιμές και στους δύο ΔΕΙΚΤΕΣ
Πηγή: Eurostat - Business demography by size class (from 2004 onwards, NACE Rev. 2) [bd_9bd_sz_cl_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κάθε ένα από τα τεταρτημόρια στα οποία χωρίζεται το
γράφημα περιλαμβάνει ομάδες κρατών με ομογενοποιημένα γνωρίσματα ως προς το δείκτη των συμπράξεων, συνεταιρισμών, ενώσεων κ.α., σε σχέση με το
δείκτη των ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες τη συγκεκριμένη χρονιά διακρίνονται ως εξής:
 1η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με χαμηλές τιμές και
στους δύο δείκτες (χαμηλή αναλογία συμπράξεων,
συνεταιρισμών, ενώσεων κ.α., και ταυτόχρονα χαμηλή αναλογία ατομικών επιχειρήσεων). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 11 κράτη-μέλη: η
Κροατία, η Λιθουανία, η Κύπρος, η Δανία, η Σουηδία, η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, το Λουξεμβούργο, και η Εσθονία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του δείκτη συμπράξεων, συνεταιρισμών, ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών είναι 5,0%%, η μέση τιμή του δείκτη ατομικών επιχειρήσεων είναι 8,9%, και του δείκτη επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης είναι 86,1%.

 2η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στην υψη-

λή τιμή του δείκτη ατομικών επιχειρήσεων (χαμηλή
αναλογία συμπράξεων, συνεταιρισμών, ενώσεων

κ.α., και ταυτόχρονα υψηλή αναλογία ατομικών επιχειρήσεων). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 6 κράτη-μέλη: η Σλοβακία, η Πορτογαλία, η
Σλοβενία, η Ισπανία, η Τσεχία, και η Γαλλία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του δείκτη συμπράξεων, συνεταιρισμών, ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών είναι 4,3%, η μέση τιμή του δείκτη ατομικών
επιχειρήσεων είναι 20,9%, και του δείκτη επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης είναι 73,5%.

 3η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με υψηλές τιμές και

στους δύο δείκτες (υψηλή αναλογία συμπράξεων,
συνεταιρισμών, ενώσεων κ.α. και ταυτόχρονα υψηλή αναλογία ατομικών επιχειρήσεων). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 7 κράτη-μέλη: η
Πολωνία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Αυστρία, η Μάλτα, η
Ουγγαρία, και η Γερμανία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του δείκτη συμπράξεων, συνεταιρισμών, ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών είναι
18,1%, η μέση τιμή του δείκτη ατομικών επιχειρήσεων είναι 26,3%, και του δείκτη επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης είναι 55,6%.
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 4η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στην υψη-

λή τιμή του δείκτη συμπράξεων, συνεταιρισμών,
ενώσεων κ.α. (υψηλή αναλογία συμπράξεων, συνεταιρισμών, ενώσεων κ.α., και ταυτόχρονα χαμηλή
αναλογία ατομικών επιχειρήσεων). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 4 κράτη-μέλη: η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Λετονία, και η Βουλγαρία. Στα
κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του δείκτη συμπράξεων, συνεταιρισμών, ενώσεων και άλλων κοινοπραξιών είναι 18,1%, η μέση τιμή του δείκτη ατομικών επιχειρήσεων είναι 10,3%, και του δείκτη επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης είναι 71,6%.
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Όπως είναι αναμενόμενο, ως προς την τιμή δείκτη ελέγχου μεταξύ των 4 ομάδων κρατών-μελών, θα πρέη
πει να σημειωθεί, ότι στην 1 ομάδα κρατών καταγράφεται η υψηλότερη μέση τιμή του δείκτη επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης (86,1%), και αντίστοιχα η χαμηλότερη μέση τιμή του δείκτη επιχειρήσεων
η
περιορισμένης ευθύνης (55,6%) καταγράφεται στην 3
ομάδα κρατών, με τη διαφορά μεγίστου- ελαχίστου
να είναι σημαντική (30,5 ποσ. μονάδες).
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8.2

Επιχειρηματική οικονομία – Στατιστικές διάθρωσης των επιχειρήσεων

Οι στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων (Structural business statistics - SBS) περιγράφουν τη δομή
και τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στην ΕΕ.
Οι συγκεκριμένες στατιστικές από την άποψη των οικονομικών δραστηριοτήτων καλύπτουν την λεγόμενη
«επιχειρηματική οικονομία» (business economy),
στηn οποία περιλαμβάνονται οι τομείς οικονομικής
δραστηριότητας Β έως& Ν και ο κλάδος 95 (Επισκευή
υπολογιστών, προσωπικών και οικιακών ειδών - Repair of computers, personal and household goods) της
διεθνούς ταξινόμησης NACE αναθεώρηση 2, και οι
οποίοι καλύπτουν τη Βιομηχανία (Industry), τις Κατασκευές (Construction), τις Διανεμητικές συναλλαγέςΕμπόριο (Distributive trades), και τις Υπηρεσίες (Services).Στις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων
δεν περιλαμβάνεται ο τομέας (K) Χρηματοπιστωτικές
και ασφαλιστικές δραστηριότητες, λόγω ιδιαίτερης
φύσης τους και την περιορισμένη διαθεσιμότητα των
περισσότερων από τα πρότυπα των στατιστικών των
επιχειρήσεων σε αυτές. Επιπλέον, στις στατιστικές
διάρθρωσης των επιχειρήσεων δεν περιλαμβάνεται ο

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

8.2.1

τομέας (Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία, ο τομέας
(Ο) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, και οι τομείς (P) Εκπαίδευση και
(Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία
και την κοινωνική μέριμνα, που σε μεγάλο βαθμό
αφορούν υπηρεσίες εκτός αγοράς στα περισσότερα
κράτη-μέλη της ΕΕ.
Αξίζει ιδιαίτερα να σημειωθεί ότι οι στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων επιμερίζουν τους τομείς
οικονομικής δραστηριότητας σε ένα πολύ αναλυτικό
επίπεδο εξειδίκευσης των οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στους τομείς με διψήφια, τριψήφια και τετραψήφια ανάλυση των κωδικών δραστηριότητας, για τους οποίους διατίθενται περισσότεροι από 40 δείκτες ταυτότητας και επίδοσης των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, οι στατιστικές πληροφορίες
που διατίθενται από τις στατιστικές διάρθρωσης των
επιχειρήσεων είναι σημαντικά πιο λεπτομερείς από
τις βραχυπρόθεσμες στατιστικές επιχειρήσεων (Shortterm business statistics - STS) και τους εθνικούς λογαριασμούς (National accounts).

Βασικά μεγέθη της «επιχειρηματικής οικονομίας»

Στην παρούσα ενότητα αποτυπώνονται ανά τομέα οικονομική δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονομίας τρία βασικά μεγέθη των επιχειρήσεων:
 το πλήθος των επιχειρήσεων,
 το πλήθος των απασχολουμένων σε αυτές τις επιχειρήσεις (Persons employed), και
 η προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους (Value
added at factor cost). Σημειώνεται ότι η προστιθέμενη
αξία σε τιμές κόστους συντελεστών είναι το ακαθάριστο εισόδημα από λειτουργικές δραστηριότητες μετά
την προσαρμογή για επιδοτήσεις λειτουργίας και έμμεσους φόρους.

γκεκριμένος δείκτης αναλύεται σε 3 κατηγορίες επιχειρήσεων:
 τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως& 9 απασχολούμενους),
 τις μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις (από 10 έως& 249
απασχολούμενους), και
 τις μεγάλες επιχειρήσεις (από 250 &άνω απασχολούμενους).
8.2.1.1 ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο 20082018.

Η συγκεκριμένη αποτύπωση εμπλουτίζεται επιπλέον και
με την αποτύπωση του μεγέθους των επιχειρήσεων ως
προς το πλήθος των απασχολουμένων σε αυτές. Ο συ-

Γράφημα 8.106: Συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2008-2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων της
επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι
24.899.734 επιχειρήσεις, ενώ το συνολικό πλήθος
των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας
στην Ελλάδα είναι 708.719 επιχειρήσεις.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2008-2018), ο δείκτης
συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 15,5% (ή κατά 3.347.564 επιχειρήσεις), από
21.552.170 επιχειρήσεις το 2008, σε 24.899.734 επιχειρήσεις το 2018, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται
ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (21.407.819 επιχειρήσεις). Τη
συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικό πλήθος

των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας
στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -14,6% (ή κατά 120.947 επιχειρήσεις), από 829.666 επιχειρήσεις
το 2008, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 708.719 επιχειρήσεις
το 2018. Σημειώνεται, ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (698.705 επιχειρήσεις).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το
2018.

Γράφημα 8.107: Συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 33.142.454
επιχειρήσεις, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 100,0%
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων
της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (708.719
επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο 2,9% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας της ΕΕ-28, κατέχοντας την 10η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 11,2% είναι: η Ιταλία (14,9%), η
Γαλλία (11,5%), η Ισπανία (10,6%), η Γερμανία (10,5%),
και το Ηνωμένο Βασίλειο (8,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα:
η Μάλτα (0,1%), το Λουξεμβούργο (0,1%), η Κύπρος
(0,2%), η Εσθονία (0,3%), και η Λετονία (0,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (45,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 6,0% (ή
κατά 1.399.568 επιχειρήσεις) από 23.500.166 επιχειρήσεις το 2015, σε 24.899.734 επιχειρήσεις το 2018. Την
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ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων
της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -10,3% (ή κατά 81.270 επιχειρήσεις) από 789.989 επιχειρήσεις το 2015, σε 708.719 επιχειρήσεις το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ελλάδα
(κατά 81.270 επιχειρήσεις ή κατά -10,3%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η
Γαλλία (κατά 48.068 επιχειρήσεις ή κατά -1,7%), η Σουηδία (κατά 47.707 επιχειρήσεις ή κατά -6,9%), και η
Αυστρία (κατά 5.763 επιχειρήσεις ή κατά -1,8%).
Την ίδια περίοδο, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 353.802 επιχειρήσεις ή κατά 22,0%), και
κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 249.139 επιχειρήσεις ή κατά 10,0%), η Γερμανία (κατά 192.556 επιχειρήσεις ή κατά 8,0%), η Ισπανία (κατά 184.987 επιχειρήσεις ή κατά 7,5%), η Ολλανδία (κατά 131.248 επιχειρήσεις ή κατά 12,0%), η Πορτογαλία (κατά 88.665
επιχειρήσεις ή κατά 11,0%), η Σλοβακία (κατά 64.060
επιχειρήσεις ή κατά 14,9%), η Ουγγαρία (κατά 62.935
επιχειρήσεις ή κατά 11,7%), η Ρουμανία (κατά 43.852
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21,7%), η Λετονία (κατά 3.085 επιχειρήσεις ή κατά
2,8%), το Λουξεμβούργο (κατά 2.421 επιχειρήσεις ή
κατά 8,6%), και η Φινλανδία (κατά 505 επιχειρήσεις ή
κατά 0,2%).
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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επιχειρήσεις ή κατά 9,6%), η Τσεχία (κατά 42.282 επιχειρήσεις ή κατά 4,2%), το Βέλγιο (κατά 31.809 επιχειρήσεις ή κατά 5,3%), η Λιθουανία (κατά 24.643 επιχειρήσεις ή κατά 13,2%), η Ιρλανδία (κατά 19.475 επιχειρήσεις ή κατά 8,0%), η Βουλγαρία (κατά 17.541 επιχειρήσεις ή κατά 5,4%), η Δανία (κατά 14.892 επιχειρήσεις ή κατά 7,1%), η Ιταλία (κατά 14.824 επιχειρήσεις ή κατά 0,4%), η Σλοβενία (κατά 10.989 επιχειρήσεις ή κατά 8,2%), η Εσθονία (κατά 9.376 επιχειρήσεις ή κατά 13,8%), η Κύπρος (κατά 6.909 επιχειρήσεις
ή κατά 14,3%), η Κροατία (κατά 6.722 επιχειρήσεις ή
κατά 4,6%), η Μάλτα (κατά 5.669 επιχειρήσεις ή κατά

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.108: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις

ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις

Στήλη2

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (24.899.739 επιχειρήσεις) και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 92,9% (ή 23.124.360 επιχειρήσεις) είναι πολύ μικρές
επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 94,8% (ή
672.207 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 95,9% είναι: η Σλοβακία (97,1%), η Τσεχία (96,0%), η Ολλανδία (95,7%), η
Γαλλία (95,6%), και η Πορτογαλία (95,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 87,0%, και συγκεκριμένα: η Γερμανία (83,2%), η Αυστρία (86,8%), το Λουξεμβούργο (87,3%), η Δανία (88,5%), και η Ρουμανία
(89,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι οριακή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σχετικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 6,9% (ή 1.727.510 επιχειρήσεις) είναι μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
5,1% (ή 32.533 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 12,6% είναι: η
Γερμανία (16,3%), η Αυστρία (12,8%), το Λουξεμβούργο (12,3%), η Δανία (11,2%), και η Ρουμανία (10,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 4,0%, και συ-



γκεκριμένα: η Σλοβακία (2,8%), η Τσεχία (3,8%), η Ολλανδία (4,2%), η Γαλλία (4,3%), και η Πορτογαλία
(4,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και
το 0,2% (ή 47.870 επιχειρήσεις) είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,1% (ή 514 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 0,4% είναι: η Γερμανία (0,4%), το
Λουξεμβούργο (0,4%), η Αυστρία (0,4%), η Ρουμανία
(0,3%), και η Δανία (0,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,1%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα
(0,1%), η Ιταλία (0,1%), η Πορτογαλία (0,1%), η Μάλτα
(0,1%), και η Σλοβακία (0,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,8
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

8.2.1.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο 2008- 2018.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 8.109: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2008-2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην
ΕΕ-28 είναι 149.6911.069 απασχολούμενοι, ενώ το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις
της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα είναι
2.593.971 απασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2008-2018), ο δείκτης συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 9,1% (ή κατά 12.450.440 απασχολούμενους), από 137.240.628 απασχολούμενους το
2008, σε 149.691.069 απασχολούμενους το 2018, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013
(133.033.968 απασχολούμενοι).

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικό πλήθος
των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει μείωση
κατά -2,6% (ή κατά 70.326 απασχολούμενους), από
2.664.296 απασχολούμενους το 2008, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 2.593.971 απασχολούμενους το 2018. Σημειώνεται,
ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (2.138.898 απασχολούμενοι).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 8.110: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην
ΕΕ-28 είναι 149.691.069 απασχολούμενοι, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 100,0% του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (2.593.971 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 1,7% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας της ΕΕ-28, κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση
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στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 12,7% είναι: η Γερμανία (20,8%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (13,6%), η Γαλλία (10,6%), η Ιταλία (10,1%), και η Ισπανία (8,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα:
η Μάλτα (0,1%), η Κύπρος (0,2%), το Λουξεμβούργο
(0,2%), η Εσθονία (0,3%), και η Σλοβενία (0,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (52,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
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απασχολούμενους ή κατά 13,9%), η Σουηδία (κατά
283.234 απασχολούμενους ή κατά 9,1%), η Ουγγαρία
(κατά 235.359 απασχολούμενους ή κατά 9,1%), η Ιρλανδία (κατά 196.764 απασχολούμενους ή κατά 15,0%), το
Βέλγιο (κατά 191.499 απασχολούμενους ή κατά 6,9%), η
Τσεχία (κατά 186.419 απασχολούμενους ή κατά 5,2%), η
Αυστρία (κατά 184.062 απασχολούμενους ή κατά 6,7%),
η Ρουμανία (κατά 163.011 απασχολούμενους ή κατά
4,2%), η Σλοβακία (κατά 149.369 απασχολούμενους ή
κατά 9,9%), η Δανία (κατά 142.833 απασχολούμενους ή
κατά 8,6%), η Βουλγαρία (κατά 102.681 απασχολούμενους ή κατά 5,4%), η Σλοβενία (κατά 63.544 απασχολούμενους ή κατά 10,7%), η Φινλανδία (κατά 61.721
απασχολούμενους ή κατά 4,2%), η Λιθουανία (κατά
53.253 απασχολούμενους ή κατά 5,7%), η Κύπρος (κατά
52.873 απασχολούμενους ή κατά 24,4%), η Κροατία
(κατά 38.910 απασχολούμενους ή κατά 3,9%), το Λουξεμβούργο (κατά 29.878 απασχολούμενους ή κατά
11,6%), η Λετονία (κατά 24.883 απασχολούμενους ή κατά 3,9%), η Μάλτα (κατά 23.664 απασχολούμενους ή
κατά 18,2%), και η Εσθονία (κατά 22.507 απασχολούμενους ή κατά 5,4%).

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει
αύξηση κατά 8,9% (ή κατά 12.252.699 απασχολούμενους) από 137.438.370 απασχολούμενους το 2015, σε
149.691.069 απασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις
επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 19,9% (ή κατά
430.322 απασχολούμενους) από 2.163.649 απασχολούμενους το 2015, σε 2.593.971 απασχολούμενους το
2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 2.937.420 απασχολούμενους
ή κατά 10,4%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης
μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 1.465.901 απασχολούμενους ή κατά 13,2%), η Πολωνία (κατά
1.170.505 απασχολούμενους ή κατά 13,5%), η Γαλλία
(κατά 1.117.459 απασχολούμενους ή κατά 1,7%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1.068.175 απασχολούμενους ή
κατά 5,6%), η Ιταλία (κατά 869.799 απασχολούμενους ή
κατά 6,3%), η Ολλανδία (κατά 541.039 απασχολούμενους ή κατά 9,9%), η Ελλάδα (κατά 430.322 απασχολούμενους ή κατά 19,9%), η Πορτογαλία (κατά 418.579

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας
ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων στα κράτημέλη της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.111: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
(149.691.069 απασχολούμενοι) και ως προς το μέγεθος
των επιχειρήσεων:
 το 27,7% (ή 41.519.484 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 47,1% (ή 1.220.752 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 41,7% είναι: η Ελλάδα (47,1%), η Ιταλία (42,6%), η Πορτογαλία (39,7%), η Κύπρος (37,3%),
και η Ισπανία (36,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται



τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 18,7%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο
(16,2%), η Γερμανία (19,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(19,3%), η Δανία (19,4%), και η Σουηδία (19,6%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 35,6% (ή 53.362.866 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 35,6% (ή 922.588 απασχολούμενοι)
απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου με-
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γέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 47,7% είναι: το Λουξεμβούργο
(52,7%), η Μάλτα (47,2%), η Εσθονία (47,0%), η Κύπρος (45,7%), και η Δανία (45,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 30,9%, και συγκεκριμένα: η
Γαλλία (27,8%), η Σλοβακία (29,9%), το Βέλγιο (31,5%),
η Ισπανία (32,4%), και η Πολωνία (33,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, και
το 36,6% (ή 54.808.718 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 42,9% (ή 450.631 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση

τιμή δείκτη 35,2% είναι: η Γαλλία (47,2%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (46,4%), η Σουηδία (44,0%), η Γερμανία
(41,1%), και η Ολλανδία (35,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 19,9%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος
(17,0%), η Ελλάδα (17,4%), η Εσθονία (21,2%), η Λετονία (21,5%), και η Μάλτα (22,5%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,2 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
8.2.1.3 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€
(Value added at factor cost) που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
και την Ελλάδα την περίοδο 2008- 2018.

Γράφημα 8.112: Συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους (σε εκ.€) που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 και την
ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2008-2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 7.783.688
εκ.€, ενώ η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα είναι 49.083
εκ.€.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2008-2018), ο δείκτης
συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους
που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής
οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση
κατά 26,8% (ή κατά 1.643.716 εκ.€), από 137.240.628
εκ.€ το 2008, σε 7.783.688 εκ.€ το 2018, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (5.637.574 εκ.€).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολική προστι-
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θέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται
στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην
Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -38,6% (ή
κατά 30.883 εκ.€), από 79.965 εκ.€ το 2008, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 49.083 εκ.€ το 2018. Σημειώνεται, ότι η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (45.030 εκ.€).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€
(Value added at factor cost) που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτημέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία της επί της
συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 8.113: Συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
και ποσοστιαία αναλογία του επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας
στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 7.783.688
εκ.€, που αθροιστικά αντιστοιχεί στο 100,0% επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους
που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής
οικονομίας στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (49.083
εκ.€) αντιστοιχεί στο 0,6% επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται
στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 14,0% είναι: η Γερμανία (23,9%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (16,7%), η Γαλλία (12,9%), η Ιταλία (9,7%), και η Ισπανία (6,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα:
η Μάλτα (0,1%), η Κύπρος (0,1%), η Λετονία (0,2%), η
Εσθονία (0,2%), και η Λιθουανία (0,3%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (86,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 11,6% (ή
κατά 811.509 εκ.€) από 6.972.179 εκ.€ το 2015, σε
7.783.688 εκ.€ το 2018. Την ίδια περίοδο, η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 3,6% (ή
κατά 1.716 εκ.€) από 47.367 εκ.€ το 2015, σε 49.083
εκ.€ το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, καταγράφεται μείωση της
συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κό-

στους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
108.592 εκ.€ ή κατά -7,7%).
Την ίδια περίοδο, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
της επιχειρηματικής οικονομίας, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά
298.261 εκ.€ ή κατά 10,4%), και κατά φθίνουσα σειρά
της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία (κατά
90.219 εκ.€ ή κατά 9,8%), η Ιταλία (κατά 83.189 εκ.€ ή
κατά 12,4%), η Ισπανία (κατά 72.063 εκ.€ ή κατά 15,7%),
η Πολωνία (κατά 59.306 εκ.€ ή κατά 31,5%), η Ολλανδία
(κατά 56.451 εκ.€ ή κατά 17,0%), η Ιρλανδία (κατά
34.847 εκ.€ ή κατά 27,6%), η Δανία (κατά 31.733 εκ.€ ή
κατά 23,3%), η Αυστρία (κατά 25.732 εκ.€ ή κατά
14,6%), το Βέλγιο (κατά 23.932 εκ.€ ή κατά 11,9%), η
Τσεχία (κατά 21.750 εκ.€ ή κατά 24,0%), η Ρουμανία
(κατά 18.099 εκ.€ ή κατά 33,3%), η Σουηδία (κατά
16.314 εκ.€ ή κατά 9,1%), η Πορτογαλία (κατά 16.207
εκ.€ ή κατά 22,2%), η Ουγγαρία (κατά 15.850 εκ.€ ή κατά 28,5%), η Φινλανδία (κατά 14.787 εκ.€ ή κατά
16,4%), η Σλοβακία (κατά 6.320 εκ.€ ή κατά 18,9%), η
Βουλγαρία (κατά 6.216 εκ.€ ή κατά 27,0%), η Λιθουανία
(κατά 5.276 εκ.€ ή κατά 33,6%), η Σλοβενία (κατά 4.746
εκ.€ ή κατά 24,5%), το Λουξεμβούργο (κατά 3.789 εκ.€ ή
κατά 18,1%), η Κροατία (κατά 3.775 εκ.€ ή κατά 17,7%),
η Εσθονία (κατά 2.947 εκ.€ ή κατά 27,7%), η Λετονία
(κατά 2.516 εκ.€ ή κατά 23,7%), η Κύπρος (κατά 2.254
εκ.€ ή κατά 31,0%), η Μάλτα (κατά 1.810 εκ.€ ή κατά
39,1%), και η Ελλάδα (κατά 1.716 εκ.€ ή κατά 3,6%).
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.
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Γράφημα 8.114: Ποσοστιαία κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, από τη συνολική προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (7.783.688
εκ.€) και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 19,0% (ή 1.475.070 εκ.€) παράγεται σε πολύ μικρές
επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 17,5% (ή
8.604 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 27,7% είναι: η Μάλτα
(35,4%), η Εσθονία (27,0%), η Ιταλία (26,0%), η Κύπρος
(25,4%), και η Πορτογαλία (24,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 15,8%, και συγκεκριμένα: η
Γερμανία (13,7%), η Σουηδία (15,5%), η Αυστρία
(15,6%), η Πολωνία (16,6%), και η Ελλάδα (17,5%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 33,6% (ή 1.302.340 εκ.€) παράγεται σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
42,6% (ή 20.920 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του
συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 48,9% είναι: η
Κύπρος (51,4%), το Λουξεμβούργο (50,7%), η Εσθονία
(48,8%), η Λετονία (47,6%), και η Λιθουανία (45,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 29,9%, και συγκεκριμένα: η Γαλλία (26,0%), η Ιρλανδία (27,2%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (29,1%), η Σλοβακία (33,4%), και η
Γερμανία (33,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
 το 47,5% (ή 3.695.668 εκ.€) παράγεται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 39,8% (ή
19.559 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επι-
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χειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 51,8% είναι: η Γαλλία
(55,3%), η Γερμανία (52,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(51,0%), η Σουηδία (50,5%), και η Ιρλανδία (49,5%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 26,5%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (23,2%), η Εσθονία (24,2%), η
Μάλτα (25,3%), το Λουξεμβούργο (28,8%), και η Λετονία (31,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
8.2.1.4 ΤΟΜΕΑΣ Β: ΟΡΥΧΕΙΑ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των επιχειρήσεων, καθένας εκ των οποίων επιμερίζεται ποσοστιαία ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων.
8.2.1.4.1 ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (Β) Ορυχεία &
λατομεία της επιχειρηματικής οικονομίας, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του
τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 18.760 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο 0,08% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
(24.899.734 επιχειρήσεις) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων
του τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία της επιχειρηματικής
οικονομίας στην Ελλάδα (623 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί
στο 0,09% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
της επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας (708.719 επιχειρήσεις), τιμή οριακά ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 8η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Γράφημα 8.115: Συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 0,26% είναι: η Φινλανδία
(0,40%), η Λετονία (0,24%), η Μάλτα (0,23%), η Ιρλανδία (0,22%), και η Ρουμανία (0,20%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,03%, και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (0,02%), το Λουξεμβούργο (0,03%),
η Ολλανδία (0,04%), η Γαλλία (0,04%), και η Τσεχία
(0,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -6,5% (ή κατά 1.313 επιχειρή-

σεις) από 20.073 επιχειρήσεις το 2015, σε 18.760 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας
στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -9,2% (ή κατά 63
επιχειρήσεις) από 686 επιχειρήσεις το 2015, σε 623 επιχειρήσεις το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
του τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία της επιχειρηματικής
οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων,
και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.116: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων του τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων και η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της
επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα (Β)
Ορυχεία & λατομεία της επιχειρηματικής οικονομίας
στην ΕΕ-28 (18.760 επιχειρήσεις) και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 78,2% (ή 14.682 επιχειρήσεις) είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 86,0% (ή
536 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου
μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο

δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 89,4% είναι: η Μάλτα (94,6%), η
Σουηδία (91,9%), η Φινλανδία (88,4%), η Ολλανδία
(86,0%), και η Ελλάδα (86,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 51,4%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (22,2%), η Κύπρος (50,0%), η Λιθουανία
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(57,5%), η Αυστρία (63,2%), και η Γερμανία (64,4%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 20,7% (ή 3.880 επιχειρήσεις) είναι μικρές & μεσαίες
επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 13,3% (ή
83 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου
μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 48,0% είναι: το Λουξεμβούργο
(77,8%), η Κύπρος (50,0%), η Λιθουανία (42,5%), η
Αυστρία (35,5%), και η Γερμανία (34,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 10,2%, και συγκεκριμένα: η
Μάλτα (5,4%), η Σουηδία (7,8%), η Φινλανδία (11,1%),
η Ελλάδα (13,3%), και η Ολλανδία (13,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 1,0% (ή 195 επιχειρήσεις) είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,6% (ή 4 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέ-

θους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 3,0% είναι: η Βουλγαρία (4,9%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (3,6%), η Τσεχία (2,9%), η Δανία
(2,2%), και η Γερμανία (1,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία
(0,2%), η Ουγγαρία (0,3%), η Σουηδία (0,3%), η Λετονία
(0,4%), και η Πορτογαλία (0,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,4
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται το πλήθος
των επιχειρήσεων του τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία
της επιχειρηματικής οικονομίας επιμερισμένο σε
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του τομέα στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η δυναμική των
κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στον τομέα.

Κλάδος: (Β05) Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη
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Κλάδος: (Β06) Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

0,5

0,5

0,4

2

10

4

10

9

1

3,2

3,1

2,6

2

0,6

1,0

0,8

0,4

0,4

0,2

0,2

3

0,7

28

0,7

1

1,1

5

1,2

5

1,3

3

1,4

11

1,8

2

2,2

6

2,5

3

3,0

3

3,9

9

3,9

31

4,6

5

5,6

52

41

155

410

2,2

13

7,8

22

12,4

18

36

40

105

420

480

4,8

4,2

27

5,5

28

6,0

26

7,1

2,2

49

9,2

65

Κλάδος: (Β07) Εξόρυξη μεταλλευμάτων

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κλάδος: (Β08) Λοιπά ορυχεία και λατομεία
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής
οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018.

8.2.1.4.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του

Γράφημα 8.117: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις
επιχειρήσεις του τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 479.642 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 0,32% του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (149.691.069 απασχολούμενοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία
της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (7.723 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 0,30% του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας (2.593.971 απασχολούμενοι), τιμή ταυτόσημη οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 11η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 0,95% είναι: η Πολωνία (1,48%), η

Βουλγαρία (1,08%), η Εσθονία (0,96%), η Τσεχία (0,64%),
και η Ρουμανία (0,60%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 0,11%, και συγκεκριμένα: το Βέλγιο
(0,07%), το Λουξεμβούργο (0,10%), η Γαλλία (0,11%), η
Μάλτα (0,14%), και η Ουγγαρία (0,14%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων του τομέα (Β) Ορυχεία &
λατομεία στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -13,5% (ή κατά
75.066 απασχολούμενους) από 554.709 απασχολούμενους το 2015, σε 479.642 απασχολούμενους το 2018. Την
ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις του τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία της
επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει
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αύξηση κατά 7,3% (ή κατά 527 απασχολούμενους) από
7.196 απασχολούμενους το 2015, σε 7.723 απασχολούμενους το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (Β) Ορυχεία & λατο-

μεία της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία
μεγέθους των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.118: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία της επιχειρηματικής
οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του
συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (479.642 απασχολούμενοι) και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 7,2% (ή 34.341 απασχολούμενοι) απασχολούνται
σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 16,2% (ή 1.250 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 36,3% είναι: η Μάλτα (100,0%), η
Πορτογαλία (23,1%), η Φινλανδία (23,1%), η Ουγγαρία (17,8%), και η Ισπανία (17,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 2,6%, και συγκεκριμένα: η
Σλοβενία (0,8%), η Τσεχία (2,5%), η Βουλγαρία
(2,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (3,5%), και η Πολωνία
(3,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (14,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
 το 35,0% (ή 167.800 απασχολούμενοι) απασχολούνται
σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 59,4% (ή 4.584 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 97,0% είναι: η Λιθουανία
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(100,0%), το Λουξεμβούργο (100,0%), η Σλοβενία
(99,2%), η Σλοβακία (95,4%), και η Σουηδία (90,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 21,3%, και
συγκεκριμένα: η Πολωνία (11,3%), η Τσεχία (19,1%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (21,6%), η Βουλγαρία (23,7%),
και η Εσθονία (0,96%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 57,9% (ή 277.501 απασχολούμενοι) απασχολούνται
σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 24,5% (ή 1.889 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το
2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 72,4% είναι: η Πολωνία (85,1%), η Τσεχία
(78,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (74,9%), η Βουλγαρία
(73,8%), και η Εσθονία (62,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 19,5%, και συγκεκριμένα: η Λετονία (12,7%), η Πορτογαλία (17,6%), η Ολλανδία
(21,1%), η Αυστρία (21,5%), και η Ελλάδα (24,5%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (3,82 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

τας του τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι
η δυναμική των κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την
ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στον τομέα.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται το πλήθος
των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (Β)
Ορυχεία & λατομεία της επιχειρηματικής οικονομίας
επιμερισμένο σε κλάδους οικονομικής δραστηριότη-

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ρήσεις του τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η
ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται
στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην
ΕΕ-28 το 2018.

8.2.1.4.3 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€
(Value added at factor cost) που παράγεται στις επιχει-

Γράφημα 8.119: Συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 67.474 εκ.€, που αντιστοιχεί
στο 0,9% της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (7.783.688
εκ.€) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
του τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία της επιχειρηματικής
οικονομίας στην Ελλάδα (385 εκ.€) αντιστοιχεί στο
0,8% επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας στη χώρας (49.083 εκ.€),
τιμή υπολειπόμενη κατά 0,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 13η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 3,0% είναι: η Δανία (5,9%), η
Πολωνία (3,3%), η Βουλγαρία (2,4%), η Ρουμανία
(1,8%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (1,7%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,1%, και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (0,1%), η Μάλτα (0,1%), το Λουξεμβούργο (0,1%), η Γαλλία (0,2%), και η Κύπρος (0,3%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (20,6 φορές), που υποδηλώνει την

ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 7,3% (ή κατά 4.562 εκ.€) από
62.912 εκ.€ το 2015, σε 67.474 εκ.€ το 2018. Την ίδια
περίοδο, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά
23,1% (ή κατά 72 εκ.€) από 313 εκ.€ το 2015, σε 385
εκ.€ το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
του τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία της επιχειρηματικής
οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων,
και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία της συνολικής
προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που
παράγεται στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα
επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.120: Ποσοστιαία κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (Β) Ορυχεία &
λατομεία της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται
στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, από τη συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
του τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία της επιχειρηματικής
οικονομίας στην ΕΕ-28 (67.474 εκ.€) και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 4,4% (ή 2.966 εκ.€) παράγεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 7,3% (ή 28
εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου
μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 18,2% είναι: η Μάλτα (25,5%),
η Ουγγαρία (20,5%), η Ιρλανδία (16,2%), η Κροατία
(15,3%), και η Γαλλία (13,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 1,5%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,6%), η Βουλγαρία (1,4%), η Τσεχία (1,7%), η
Σλοβακία (1,8%), και η Πολωνία (1,8%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (12,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 23,6% (ή 15.956 εκ.€) παράγεται σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 37,0%
(ή 142 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 87,4% είναι: η Σλοβενία (91,4%), η Λιθουανία (89,4%), η Κύπρος (88,5%),
το Λουξεμβούργο (87,8%), και η Αυστρία (80,1%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 12,2%, και συγκεκριμένα: η Πολωνία (7,7%), η Σουηδία (12,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (12,7%), η Τσεχία (15,2%), και η Γερ-



μανία (33,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, και
το 72,0% (ή 48.552 εκ.€) παράγεται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 55,8% (ή 215
εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου
μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 85,5% είναι: η Πολωνία
(90,5%), η Βουλγαρία (85,8%), η Σουηδία (84,8%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (83,6%), και η Τσεχία (83,1%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 15,6%, και συγκεκριμένα: η Ουγγαρία (0,04%), η Αυστρία (16,2%), η
Λετονία (17,5%), το Βέλγιο (20,4%), και η Κροατία
(23,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€
που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (Β) Ορυχεία & λατομεία της επιχειρηματικής οικονομίας (σε
εκ. €) επιμερισμένο σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η δυναμική των κλάδων στο τομέα αποδίδεται
με την ποσοστιαία αναλογία τους επί της συνολικής
προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που
παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα.
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Κλάδος: (Β07) Εξόρυξη μεταλλευμάτων

Κλάδος: (Β08) Λοιπά ορυχεία και λατομεία
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Κλάδος: (Β09) Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

8.2.1.5 ΤΟΜΕΑΣ C: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των επιχειρήσεων, καθένας εκ των οποίων επιμερίζεται ποσοστιαία ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων.
8.2.1.5.1 ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (C) Μεταποίηση
της επιχειρηματικής οικονομίας, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2018.
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Το 2018, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του
τομέα (C) Μεταποίηση της επιχειρηματικής οικονομίας
στην ΕΕ-28 είναι 2.162.665 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί
στο 8,7% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (24.899.734
επιχειρήσεις) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων
του τομέα (C) Μεταποίηση της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (57.064 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί
στο 8,1% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
της επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας (708.719 επιχειρήσεις), τιμή υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας
την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Γράφημα 8.121: Συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (C) Μεταποίηση της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 14,3% είναι: η Τσεχία (17,30%),
η Σλοβακία (15,8%), η Σλοβενία (13,5%), η Κροατία
(12,9%), και η Πολωνία (11,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 5,1%, και συγκεκριμένα:
το Λουξεμβούργο (2,2%), το Βέλγιο (5,1%), η Ολλανδία
(5,8%), η Ιρλανδία (6,0%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(6,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (C) Μεταποίηση
της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 3,2% (ή κατά 66.318 επιχειρήσεις) από
2.096.348 επιχειρήσεις το 2015, σε 2.162.665 επιχειρή-

σεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των
επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην
Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -7,7% (ή κατά 4.778
επιχειρήσεις) από 61.842 επιχειρήσεις το 2015, σε
57.064 επιχειρήσεις το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
του τομέα (C) Μεταποίηση της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και
ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων
στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.122: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων του τομέα (C) Μεταποίηση της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία
μεγέθους των επιχειρήσεων και η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα (C)
Μεταποίηση της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ28 (24.899.734 επιχειρήσεις) και ως προς το μέγεθος
των επιχειρήσεων:
 το 83,1% (ή 1.797.592 επιχειρήσεις) είναι πολύ μικρές
επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 90,8% (ή
51.814 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψη-

λότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 91,1% είναι: η Σλοβακία (95,0%), η Τσεχία (93,1%), η Ελλάδα (90,8%), η
Γαλλία (88,6%), και η Κύπρος (88,2%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 69,7%, και συγκεκριμένα: το
Λουξεμβούργο (59,6%), η Γερμανία (64,0%), η Αυστρία
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(73,4%), η Ρουμανία (75,6%), και η Δανία (75,9%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
το 16,1% (ή 348.267 επιχειρήσεις) είναι μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
9,0% (ή 5.109 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 28,3% είναι: το Λουξεμβούργο (37,0%), η Γερμανία (33,9%), η Αυστρία
(24,7%), η Ρουμανία (23,0%), και η Δανία (22,9%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 8,4%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (4,6%), η Τσεχία (6,4%), η Ελλάδα
(9,0%), η Γαλλία (10,7%), και η Σουηδία (11,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 0,8% (ή 16.807 επιχειρήσεις) είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,2% (ή 141 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου με-

γέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 2,0% είναι: το Λουξεμβούργο
(3,4%), η Γερμανία (3,4%), η Αυστρία (2,0%), η Ρουμανία (1,4%), και η Δανία (1,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος
(0,1%), η Ελλάδα (0,2%), η Ιταλία (0,4%), η Σλοβακία
(0,4%), και η Πορτογαλία (0,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,4
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται το πλήθος
των επιχειρήσεων του τομέα (C) Μεταποίηση της επιχειρηματικής οικονομίας επιμερισμένο σε κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας του τομέα στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η δυναμική των κλάδων
στο τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία αναλογία
τους επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
στον τομέα.

Κλάδος: (C10) Βιομηχανία τροφίμων
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Κλάδος: (C11) Ποτοποιία

Κλάδος: (C12) Παραγωγή προϊόντων καπνού
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Κλάδος: (C13) Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
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Κλάδος: (C14) Κατασκευή ειδών ένδυσης

Κλάδος: (C15) Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
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Κλάδος: (C16) Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα - κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
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Κλάδος: (C17) Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
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Κλάδος: (C18) Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
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Κλάδος: (C19) Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
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Κλάδος: (C20) Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

Κλάδος: (C21) Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
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Κλάδος: (C22) Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
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Κλάδος: (C23) Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

Κλάδος: (C24) Παραγωγή βασικών μετάλλων
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Κλάδος: (C25) Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

Κλάδος: (C26) Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
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Κλάδος: (C27) Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
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Κλάδος: (C28) Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
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Κλάδος: (C29) Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

Κλάδος: (C30) Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
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Κλάδος: (C31) Κατασκευή επίπλων
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Κλάδος: (C32) Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
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Κλάδος: (C33) Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

τομέα (C) Μεταποίηση της επιχειρηματικής οικονομίας
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην
ΕΕ-28 το 2018.

8.2.1.5.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του
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Γράφημα 8.123: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (C) Μεταποίηση της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις του τομέα (C) Μεταποίηση της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 32.506.055
απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 21,7% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
(149.691.069 απασχολούμενοι) τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (C) Μεταποίηση
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της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (359.332
απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 13,9% του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας (2.593.971 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη κατά 7,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (C) Μεταποίηση της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα
καταγράφει αύξηση κατά 20,5% (ή κατά 61.040 απασχολούμενους) από 298.292 απασχολούμενους το 2015,
σε 359.332 απασχολούμενους το 2018.

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 31,7% είναι: η Τσεχία (35,1%), η
Σλοβενία (32,6%), η Σλοβακία (31,1%), η Ρουμανία
(30,5%), και η Πολωνία (29,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 12,55%, και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (11,9%), το Λουξεμβούργο (12,5%), η
Κύπρος (12,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (12,8%), και η
Μάλτα (12,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων του τομέα (C) Μεταποίηση στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 8,2% (ή κατά
2.473.305 απασχολούμενους) από 30.032.750 απασχολούμενους το 2015, σε 32.506.055 απασχολούμενους το

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (C) Μεταποίηση της
επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους
των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.124: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (C) Μεταποίηση της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (C) Μεταποίηση της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (32.506.055 απασχολούμενοι) και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 12,1% (ή 3.943.954 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 31,9% (ή 114.513 απασχολούμενοι)
απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου
μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 24,7% είναι: η Ελλάδα
(31,9%), η Κύπρος (29,6%), η Ιταλία (21,8%), η Μάλτα
(20,2%), και η Σλοβακία (20,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 6,5%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (3,5%), η Γερμανία (5,8%), η Σουηδία
(7,6%), η Αυστρία (7,8%), και η Δανία (7,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,8 φορές), που υποδηλώνει την ύ-



παρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 40,5% (ή 13.165.417 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 43,6% (ή 156.551 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 63,2% είναι: το Λουξεμβούργο (77,6%), η Εσθονία (62,9%), η Λετονία
(61,7%), η Πορτογαλία (60,1%), και η Κύπρος (53,6%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 33,0%, και
συγκεκριμένα: η Γαλλία (28,6%), η Σουηδία (32,2%), η
Σλοβακία (33,7%), η Γερμανία (33,7%), και η Ουγγαρία (36,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
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tom5 είναι υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

 το 47,4% (ή 15.396.684 απασχολούμενοι) απασχολού-

νται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 24,6% (ή 88.268 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 57,5% είναι: η Γερμανία
(60,5%), η Σουηδία (60,2%), η Γαλλία (59,8%), η Αυστρία (55,2%), και η Ουγγαρία (52,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 21,0%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (16,8%), το Λουξεμβούργο (18,9%), η
Λετονία (21,8%), η Πορτογαλία (22,9%), και η Ελλάδα
(24,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bot-

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (C) Μεταποίηση της επιχειρηματικής οικονομίας
επιμερισμένο σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι
η δυναμική των κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την
ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα.

Κλάδος: (C10) Βιομηχανία τροφίμων
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Κλάδος: (C11) Ποτοποιία

Κλάδος: (C12) Παραγωγή προϊόντων καπνού
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Κλάδος: (C13) Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
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Κλάδος: (C14) Κατασκευή ειδών ένδυσης
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Κλάδος: (C15) Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
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1,6

1,5

1,4

1,4

1,3

1,2

1,2

1,2

65.748

4,1

8.870

4,2

4.506

4,8

11.030

4,9

45.385

5,1

64.871

5,9

63.013

6,5

5.247

6,6

8.845

6,7

17.937

17.723

24.726

1.010.674

9,5

18.263

16,1

3,1

17.563

20,5

20.818

Κλάδος: (C16) Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα - κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

Κλάδος: (C17) Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

4.676

596

21.423

11.806

4.889

7.286

3.134

256

2,8

2,8

2,7

2,6

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,0

2,0

1,9

1,9

1,8

1,8

1,8

1,7

8.034

60.451

1.023

3.579

10.026

19.796

6.275

2.978

12.882

80.509

16.841

1,7

1,6

1,3

1,2
6.253

9.777

2,8

1.333

73.489

3,0

15.981

15.503

3,0

15.081

160.665

3,0

33.778

3,0

102.773

20.374

690.036

4,0

11.169

5,2

2,1

1.499

6,0

Κλάδος: (C18) Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

56.955

4.312

59.690

151.921

24.211

11.686

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1 0,04 0,01 0,00 0,00

12.943

2.662

3.349

15.262

2.630

11.322

24.479

11.324

2.004

1.944

740

2.331

38

598

4.399

0,6

5.546

6.991

0,7

9.844

15.271

0,8

19.588

1.683

711.677

2,2

5.627

8,5

4.175

10.589

5.163

4.505

20.943

168.856

1,2

1,2

6

1,2

9

1,3

33

1,4

0,5

5.843

1,7

1.293

1,7

54

Κλάδος: (C19) Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
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1,9

1,8

1,8

1,8

1,7

1,4

12.871

23.705

11.711

11.894

1.169

118.985

6.626

88.841

6.367

18.723

281

8.650

2,1

21.919

2,2

13.420

2,4

627

2,6

14.728

2,7

2.329

2,8

5.979

2,9

32.230

3,1

14.585

3,1

3.270

3,2

3,1

2,8

2,5

2,4

2,4

2,2

1,9

1,9

1,9

1,9

1,8

1,8

1,6

1,4

1,1

0,9

0,9

0,8

0,4

0,3

0,3

50.126

3,3

157.774

3,3

14.029

3,6

47.449

3,7

16.618

3,8

19.514

3,9

10.111

4,0

102.249

4,6

96.992

4,7

377.068

6,0

94.135

6,3

187.109

46.158

1.279.993

3,9

45.154

9,2

9.210

Κλάδος: (C20) Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

4.985

2.232

13.135

66.054

8.895

4.689

7.939

25.305

10.524

10.768

2.189

350

662

5,9

5,7

5,5

5,0

4,8

4,8

4,8

4,7

4,7

4,6

4,3

4,2

4,0

4,0

3,9

3,8

3,8

3,5

3,1

2,9

2,7

151.761

4,4

67.927

1.033

28.399

25.320

19.312

655.540

5,1

100.876

5,2

31.496

5,6

2,0

9.381

7,9

1.755

8,5

475.851

Κλάδος: (C21) Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

Κλάδος: (C22) Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

179.873

32.288

12.503

23.438

32.800

9.415

9.481

29.172

12.740

24.900

12.760

4.130

12.526

1.090

995

3.295

4,9

4,9

4,7

4,6

4,6

4,4

4,2

4,2

4,0

4,0

4,0

3,9

3,9

3,7

3,5

3,4

3,3

3,2

3,2

3,1

2,9

5.887

16.792

12.420

14.712

58.389

4.658

9.464

18.707

3,4

3,1

3,0

2,9

2,9

2,7

2,6

2,5

36.373

5,0

98.615

7,1

33.636

7,1

184.213

7,2

95.202

7,4

59.057

7,8

16.647

1.983

1.849.739

7,9

226.947

10,0
5,7

21.944

8.630

121.096

96.902

17.817

7.329

25.968

39.657

22.764

254.319

2,4

2,4

2,3

1,7

1,6

1,6

1,2

1,2

0,6

0,5

0,3

0,2

72.278

4.672

5.171

3.608

5,2

13.577

5,7

29.228

2.235

2.489

1.394

1.280.429

5,8

147.876

6,5

28.480

7,0

42.567

7,0
3,9

152.105

Κλάδος: (C23) Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

422

8.938

671

550

653

43

16,3 15,7 14,8
14,5 13,2 13,1 13,0 12,7
12,7 12,6 12,3 12,2 11,9 11,8 11,7 11,6 11,3 11,0
10,8 10,4 10,2 9,6

9,5

9,4

8,7

7,8

7,4

7,0

11.459

1.852

31.218

17.124

91.221

16.030

13.576

19.777

74.070

70.632

10.369

21.010

3,5

60.757

4,2

117.009

4,6

285.365

26.784

40.700

43.666

1.003.335

4,9

14.159

5,3

23.911

6,3

10.458

6,4
3,1

44.858

Κλάδος: (C24) Παραγωγή βασικών μετάλλων
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51.508

301.599

3.718

85.748

61.173

36.141

75.071

3.996

80.383

13.151

992.685

90.626

326.240

256.134

43.088

34.895

376.766

94.670

548.442

196.737

80.841

3.957.434

12,2

34.918

Κλάδος: (C25) Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

7,2

7,2
18.117
49.602
28.932
7.189
150.177
24.374
50.824
1.700
9.585
7.042
2.759
4.316
5.611
2.749
6.226
6.406
815
3.817
778
44
24
255

5,7

5,2

4,6

4,3

4,2

4,1

3,6

3,6

3,5

3,5

3,1

3,1

3,0

2,9

2,8

2,5

2,5

2,3

2,3

2,1

1,9

1,8

1,4

0,5

23.839

11.216

27.547

25.762

92.383

12.721

133.087

10.030

61.592

1.033

6.257

14.516

16.283

12.366

18.225

5.215

7.006

24.931

144.574

44.792

178

6,6

33.770

Κλάδος: (C31) Κατασκευή επίπλων

63.695

3,3
2,6
2,5
2,5
29.749
38.873
177.908
23.836
25.163
10.207
6.216
2.870
2.316
4.346
3.003
2.910
1.965
181
27

5,9
43.553

Κλάδος: (C30) Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
166.229

2,3
7,5
7,4
6,4
5,9

78
15

6,2
5,9
5,6
5,2
4,7
4,5
3,7
3,4
3,2
3,1
3,1
3,0
1,7

Κλάδος: (C29) Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

5,9
6.564

476

160

6,4

11.073

6,9

567

3.005

7,2

3.726

485

27.801

7,2

625

7,5

24.646

2,9

4.102

3,3

55.055

3,6

12.673

4.299

11.439

50.478

8.160

19,4 15,7
14,9 13,2 13,1
12,4 12,1 11,9 10,0
9,0
18.648

Κλάδος: (C28) Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
5.684

2.146

1,3

3.323

10.627

1,4

548

4.361

1,9

75.222

5.630

2,3

14.627

11.151

2,5

149.647

65.345

2,6

21.871

2,8

10.017

2,8

13.442

2,9

112.814

88.205

2,9

71.760

3,1

31.122

16.601

3,1

22.930

3,6

35.535

5.493

3,6

116.591

3,7

217.195

36.212

4,0

149.903

4,1

56.827

16.726

4,2

15.420

48.010

4,2
120.251

3,7

194.910

25.042

Κλάδος: (C27) Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

11.367

4,9

46.227

26.374

3,7

2,1
1,9
1,8
1,8
1,4
1,4
1,4
1,3
1,2
1,0
0,9
0,9
0,8
0,7
0,7
0,4
0,1
0,1
0,1

15.889

7,6
27.294

5,1

132.527

128.625

4,1

214.642

8,0
17.322

5,8

85.379

117.999

389.414

16.905

4,5

238.666

15,7 15,7 14,4 13,7 12,8
11,3
6.433

519.608

6,4

4.334

469.490

35.994

7,0

4,8

161.721

84.499

5.984

21.482

5,3

919.002

101.908

56.058

7,1

98.687

89.407

49.682

51.940

19.129

1.155.898

5,4

6.860

3,4
181.487

50.517

108.304

7,3

8.875

2,6
92.575

1.277.646

22.793

4,8

21.742

80.963

62.433

1.550.128

10,7 8,2

6,4

1.303

13,7

6,6

206.045

3,2
153.441

6,0

7.915

194.787

8,4

187.924

3.248.402

10,0

30.018

2.740.992

3,6
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852.011

8,4
2,6
2,6
2,3
2,3
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,6
1,4
0,8
0,8
0,2 0,04

5,7
4,7
4,3
3,5
3,0
2,8
2,6
1,9
1,4
1,3
1,1
0,6
0,5
0,1

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

1.043.159
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Κλάδος: (C26) Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
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Κλάδος: (C32) Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

5.046

3,2

3,1

2,1

1,6

567

89.323

4.234

20.467

3,2

26.346

10.301

20.425

77.192

4,2

253.633

43.035

4,2

621

125.622

4,3

7.262

27.060

4,3

11.263

302.748

4,2

4,0

3,9

3,9

3,8

3,7

3,4

3,3

3,3

3,2

20.605

1,5

9.601

1,6

23.640

1,7

41.992

1,7

9.394

1,8

18.094

1,9

22.730

1,9

11.577

2,1

17.563

2,1

2.306

2,1

29.476

2,1
15.504

2,2

12.122

2,3

2.597

2,3

51.828

2,3

773

2,8

101.979

2,9

4.926

2,9

4.769

2,9

65.938

3,0

157.124

3,2

18.955

3,3

21.137

3,4

120.498

3,7

15.405

3,9

9.418

4,0

8.457

2.570

32.873

977.690

3,0

12.890

14,4 13,0

Κλάδος: (C33) Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
5,1

4,8

4,7

95.550

5,2

12.737

5,3

10.991

49.276

2.527

1.649

1.275.251

5,3

5.746

6,9

164.525

7,4

3,9

18.054

8,3

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

ρήσεις του τομέα (C) Μεταποίηση της επιχειρηματικής
οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής προστιθέμενης
αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
το 2018.

8.2.1.5.3 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€
(Value added at factor cost) που παράγεται στις επιχει-

Γράφημα 8.125: Συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (C) Μεταποίηση της επιχειρηματικής οικονομίας
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

6,5
1.603

1.209

818

15,0 12,7 12,7
195.202

74.320

2.589

120.876

38.107

4.990

241.205

11.862

3.347

6.249

60.033

22.452

59.250

7.819

20.225

29.747

61.585

80.078

246.942

56.399

650.201

14.499

26.097

8.833

37,8 36,6 36,5 36,5 35,0 35,0 32,8 32,4
30,5 28,4 27,9 26,7
26,3 25,2 25,1 25,0 24,7 24,2 24,0 23,8 22,8 22,7
19,7 19,2

42.499

2.089.034

26,8

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές
κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (C)
Μεταποίηση της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
είναι 2.089.034 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 26,8% της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που
παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (7.783.688 εκ.€) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (C) Μεταποίηση της επιχειρηματικής οικονομίας
στην Ελλάδα (11.862 εκ.€) αντιστοιχεί στο 24,2% επί της
συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους
που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στη χώρας (49.083 εκ.€), τιμή υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28, κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση στην κατα-
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νομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 36,5% είναι: η Τσεχία (37,8%), η
Σλοβενία (36,6%), η Ουγγαρία (36,5%), η Σλοβακία
(36,5%), και η Γερμανία (35,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 13,2%, και συγκεκριμένα: το
Λουξεμβούργο (6,5%), η Κύπρος (12,7%), η Μάλτα
(12,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (15,0%), και η Ολλανδία
(19,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (C) Μεταποίηση της επι-
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συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (C) Μεταποίηση της επιχειρηματικής
οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.
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χειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση
κατά 15,3% (ή κατά 277.912 εκ.€) από 1.811.123 εκ.€ το
2015, σε 2.089.034 εκ.€ το 2018. Την ίδια περίοδο, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που
παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (C) Μεταποίηση
της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 8,3% (ή κατά 906 εκ.€) από 10.955 εκ.€
το 2015, σε 11.862 εκ.€ το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε

Γράφημα 8.126: Ποσοστιαία κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (C) Μεταποίηση
της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές
κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις

ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, από τη συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
του τομέα (C) Μεταποίηση της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (2.089.034 εκ.€) και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 5,9% (ή 123.306 εκ.€) παράγεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 8,0% (ή
949εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 12,1% είναι: η Κύπρος
(19,6%), η Μάλτα (11,2%), η Ιταλία (10,2%), η Πορτογαλία (9,8%), και η Σλοβενία (9,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 3,7%, και συγκεκριμένα: η
Γερμανία (2,8%), η Αυστρία (3,4%), η Σουηδία (4,0%),
η Δανία (4,1%), και το Βέλγιο (4,3%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(3,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 31,3% (ή 654.693 εκ.€) παράγεται σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
40,8% (ή 4.840 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του
συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με



τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 58,0% είναι: η
Εσθονία (61,5%), η Κύπρος (59,2%), η Λετονία (58,0%),
το Λουξεμβούργο (57,3%), και η Πορτογαλία (54,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 22,2%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (16,0%), η Σουηδία (22,7%), η
Γαλλία (23,4%), η Γερμανία (23,5%), και η Ουγγαρία
(25,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 62,8% (ή 1.311.036 εκ.€) παράγεται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 51,2% (ή
6.072 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 72,8% είναι: η Ιρλανδία (77,2%), η Γερμανία (73,7%), η Σουηδία (73,3%), η
Γαλλία (70,0%), και η Ουγγαρία (69,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 32,2%, και συγκεκριμένα: η
Κύπρος (21,2%), η Εσθονία (30,6%), η Λετονία (35,7%),
η Πορτογαλία (35,9%), και το Λουξεμβούργο (37,7%).
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ρήσεις του τομέα (C) Μεταποίηση της επιχειρηματικής
οικονομίας επιμερισμένο σε κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας του τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.
Σημειώνεται ότι η δυναμική των κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία αναλογία τους επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους
που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα.

Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€
(Value added at factor cost) που παράγεται στις επιχειΚλάδος: (C10) Βιομηχανία τροφίμων
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Κλάδος: (C12) Παραγωγή προϊόντων καπνού
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Κλάδος: (C13) Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
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Κλάδος: (C14) Κατασκευή ειδών ένδυσης

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Κλάδος: (C15) Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
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Κλάδος: (C16) Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα - κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
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Κλάδος: (C17) Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

Κλάδος: (C18) Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
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Κλάδος: (C19) Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
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Κλάδος: (C20) Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
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Κλάδος: (C21) Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
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Κλάδος: (C22) Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
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Κλάδος: (C23) Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
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Κλάδος: (C26) Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
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Κλάδος: (C27) Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
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Κλάδος: (C28) Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
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Κλάδος: (C29) Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
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Κλάδος: (C31) Κατασκευή επίπλων
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Κλάδος: (C33) Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του
τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 169.399 επιχειρήσεις, που
αντιστοιχεί στο 0,7% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
(24.899.734 επιχειρήσεις) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων
του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού
αερίου, ατμού και κλιματισμού της επιχειρηματικής
οικονομίας στην Ελλάδα (7.042 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο 1,0% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
της επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας (708.719 επιχειρήσεις), τιμή υπερέχουσα κατά 0,3 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας
την 23η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

8.2.1.6 ΤΟΜΕΑΣ D: ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των επιχειρήσεων, καθένας εκ των οποίων επιμερίζεται ποσοστιαία ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων.
8.2.1.6.1 ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού της επιχειρηματικής οικονομίας, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.127: Συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το
2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 1,32% είναι: η Γερμανία(2,6%), η
Τσεχία (1,1%), η Ελλάδα (1,0%), η Σλοβενία (1,0%), και
η Γαλλία (0,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 0,10%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα
(0,03%), το Βέλγιο (0,1%), η Σλοβακία (0,1%), η Ολλανδία (0,1%), και η Κύπρος (0,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(13,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιμα-
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τισμού της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 67,4% (ή κατά 68.225 επιχειρήσεις) από 101.174 επιχειρήσεις το 2015, σε 169.399 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 0,1% (ή
κατά 6επιχειρήσεις) από 7.036 επιχειρήσεις το 2015, σε
7.042 επιχειρήσεις το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού
αερίου, ατμού και κλιματισμού της επιχειρηματικής
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οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων,
και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους

των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.128: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων και η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ
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ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις

ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα (D)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού
και κλιματισμού της επιχειρηματικής οικονομίας στην
ΕΕ-28 (24.899.734 επιχειρήσεις) και ως προς το μέγεθος
των επιχειρήσεων:
 το 96,7% (ή 163.795 επιχειρήσεις) είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 98,8% (ή
6.958 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 98,7% είναι: η Γαλλία
(99,5%), η Ελλάδα (98,8%), η Κύπρος (98,8%), η Πορτογαλία (98,5%), και η Ισπανία (97,7%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 69,0%, και συγκεκριμένα: η
Μάλτα (27,3%), η Εσθονία(74,8%), η Σλοβακία (80,3%),
η Λετονία (80,8%), και η Φινλανδία (81,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28,
 το 3,0% (ή 5.030 επιχειρήσεις) είναι μικρές & μεσαίες
επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 1,1% (ή
80 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου
μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 30,1% είναι: η Μάλτα (72,7%), η
Εσθονία (23,9%), η Λετονία (18,3%), η Φινλανδία
(17,7%), και η Σλοβακία (17,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 1,4%, και συγκεκριμένα: η Γαλλία
(0,5%), η Ελλάδα (1,1%), η Πορτογαλία(1,4%), η Ισπα-



νία (1,9%), και η Γερμανία (2,0%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(21,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 0,3% (ή 574 επιχειρήσεις) είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,1% (ή 4 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 1,9% είναι: η Ρουμανία (2,9%), η Σλοβακία (2,1%), το Βέλγιο (1,7%), η Ουγγαρία (1,4%), και
η Ολλανδία (1,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο
συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,1%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (0,1%), η Γαλλία
(0,1%), η Πορτογαλία (0,1%), η Ισπανία (0,1%), και η
Τσεχία (0,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (14,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.

8.2.1.6.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του
τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής
οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 8.129: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

0,01

13

43.749

13.462

27.640

10.638

1.715

9.588

90.875

153.088

2.129

13.481

28.213

35.204

39.454

31.000

17.728

32.409

4.950

31.290

375.474

12.973

207.081

8.635

14.279

139.383

10.286

31.862

1,62 1,58 1,56 1,42 1,38
1,32 1,31 1,31 1,21 1,21 1,13 1,11 1,07
1,05 1,04 1,04 1,00 0,89
0,79 0,75 0,64 0,60 0,60 0,59
0,46 0,39 0,35
65.928

1.452.527

0,97

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι
1.452.527 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο
0,97% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας
στην ΕΕ-28 (149.691.069 απασχολούμενοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (31.290 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 1,21%
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις
επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας (2.593.971 απασχολούμενοι), τιμή υπερέχουσα
κατά 0,24 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 7 η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 1,51% είναι: το Λουξεμβούργο (1,62%), η Βουλγαρία (1,58%), το Βέλγιο
(1,56%), η Ιρλανδία (1,42%), και η Εσθονία (1,38%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
0,36%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (0,01%), η Γερμανία (0,35%), η Ιταλία (0,39%), η Κύπρος (0,46%), και
η Πολωνία (0,59%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,2 φορές), που

υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού
και κλιματισμού στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
17,9% (ή κατά 220.719 απασχολούμενους) από
1.231.808 απασχολούμενους το 2015, σε 1.452.527
απασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 21,4% (ή κατά 5.526 απασχολούμενους)
από 25.764 απασχολούμενους το 2015, σε 31.290 απασχολούμενους το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία
μεγέθους των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.130: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού
αερίου, ατμού και κλιματισμού της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (1.452.527 απασχολούμενοι) και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 13,4% (ή 194.522 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 32,6% (ή 10.213 απασχολούμενοι)
απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου
μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 43,5% είναι: η Μάλτα (100,0%), η Πορτογαλία (35,1%), η Ελλάδα
(32,6%), η Γερμανία (26,8%), και η Δανία (23,2%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο
μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 3,0%,
και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (1,7%), το Βέλγιο (2,3%), η Ρουμανία (2,8%), η Ιρλανδία (4,0%),
και η Ουγγαρία (4,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (14,7
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 15,7% (ή 227.681 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 9,1% (ή 2.858 απασχολούμενοι)
απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου
μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 41,6% είναι: η Φινλανδία (54,0%), η Εσθονία (42,0%), το Λουξεμβούργο (39,7%), η Δανία (37,7%), και η Λετονία (34,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο
μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 8,0%,
και συγκεκριμένα: η Γαλλία (2,6%), το Βέλγιο (5,4%),
η Ελλάδα (9,1%), η Ρουμανία (10,3%), και το Ηνω-

μένο Βασίλειο (12,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,2
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
 το 70,9% (ή 1.030.324 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 58,2% (ή 18.219 απασχολούμενοι)
απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου
μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 89,2% είναι: η Κύπρος (94,9%), το Βέλγιο (92,3%), η Γαλλία (90,3%), η
Ρουμανία (86,9%), και η Πολωνία (81,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 45,9%, και
συγκεκριμένα: η Δανία (39,1%), η Φινλανδία
(39,3%), η Πορτογαλία (48,0%), η Εσθονία (50,7%),
και η Λιθουανία 52,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.

8.2.1.6.3 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€
(Value added at factor cost) που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής
προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που
παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018.
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Γράφημα 8.131: Συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε
συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του
τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού
αερίου, ατμού και κλιματισμού της επιχειρηματικής
οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 44.364 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 3,1% της συνολικής προστιθέμενης αξίας
σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
(7.783.688 εκ.€) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική προστιθέμενη αξία σε
συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (2.415 εκ.€) αντιστοιχεί στο 4,9% επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στη χώρας
(49.083 εκ.€), τιμή υπερέχουσα κατά 1,8 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 5,2% είναι: η Βουλγαρία
(6,4%), η Πολωνία (5,3%), η Ελλάδα (4,9%), η Τσεχία
(4,7%), και η Σλοβακία (4,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,0%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (1,7%), η Ολλανδία (1,8%), η Ιρλανδία (1,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (2,3%), και το
Βέλγιο (2,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές), που υποδη-

λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
καταγράφει αύξηση κατά 12,3% (ή κατά 26.687 εκ.€)
από 217.678 εκ.€ το 2015, σε 244,364 εκ.€ το 2018.
Την ίδια περίοδο, η συνολική προστιθέμενη αξία σε
συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -25,5% (ή κατά 828 εκ.€) από 3.242 εκ.€ το
2015, σε 2.415 εκ.€ το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού
αερίου, ατμού και κλιματισμού της επιχειρηματικής
οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων,
και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία της συνολικής
προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που
παράγεται στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα
επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.132: Ποσοστιαία κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, από τη συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού
αερίου, ατμού και κλιματισμού της επιχειρηματικής
οικονομίας στην ΕΕ-28 (244.364 εκ.€) και ως προς το
μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 13,2% (ή 32.252 εκ.€) παράγεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 23,4% (ή
566 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 28,3% είναι: η Πορτογαλία (38,4%), η Δανία (30,2%), το Βέλγιο (25,4%), η
Βουλγαρία (24,1%), και η Ελλάδα (23,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 3,1%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (1,5%), η Πολωνία (2,0%), η Ουγγαρία
(3,3%), το Λουξεμβούργο (4,2%), και η Εσθονία (4,5%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (9,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 15,6% (ή 38.079 εκ.€) παράγεται σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 23,8%
(ή 574 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 35,1% είναι: η Φινλανδία (51,5%), η Εσθονία (49,3%), η Σλοβενία
(28,6%), η Ελλάδα (23,8%), και η Σουηδία (22,5%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 7,6%, και συγκεκριμένα: η Γαλλία (3,5%), η Ρουμανία (6,9%), η Πολωνία (8,5%), η Ιρλανδία (9,5%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (9,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, και
 το 71,2% (ή 174.033 εκ.€) παράγεται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 52,8% (ή
1.275 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψη-

λότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 87,1% είναι: η Ρουμανία (91,6%), η Πολωνία (89,5%), η Γαλλία (87,7%), η
Κύπρος (87,0%), και η Σλοβακία (79,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 45,2%, και συγκεκριμένα: η
Φινλανδία (32,8%), η Πορτογαλία (43,6%), η Εσθονία
(46,2%), η Δανία (50,7%), και η Ελλάδα (52,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
8.2.1.7 ΤΟΜΕΑΣ E: ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των επιχειρήσεων, καθένας εκ των οποίων επιμερίζεται ποσοστιαία ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων.
8.2.1.7.1 ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων
και δραστηριότητες εξυγίανσης της επιχειρηματικής
οικονομίας, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του
τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 84.062
επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο 0,3% του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (24.899.734 επιχειρήσεις) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων
του τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (1.939 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο 0,3% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας (708.719 επιχειρήσεις), τιμή υπολειπόμενη
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

κατά 0,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 19η υψηλότερη θέση στην

Γράφημα 8.133: Συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 0,7% είναι: η Δανία (1,1%), η
Αυστρία (0,7%), η Τσεχία (0,7%), η Φινλανδία (0,7%),
και η Ρουμανία (0,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (0,1%), το Λουξεμβούργο (0,2%), η Ολλανδία
(0,2%), το Βέλγιο (0,2%), και η Λιθουανία (0,2%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων
και δραστηριότητες εξυγίανσης της επιχειρηματικής
οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 7,0%
(ή κατά 5.531 επιχειρήσεις) από 78.531 επιχειρήσεις το

2015, σε 84.062 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο,
το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -7,8% (ή κατά 165 επιχειρήσεις) από 2.104 επιχειρήσεις το 2015, σε 1.939 επιχειρήσεις το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
του τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία
αναλογία των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα
επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.134: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων του τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων
και δραστηριότητες εξυγίανσης της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων και η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων στο
συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα (E)
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης της επιχει-
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ρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (84.062 επιχειρήσεις)
και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 80,0% (ή 67.279 επιχειρήσεις) είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 86,8% (ή
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παρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 1,1% (ή 909 επιχειρήσεις) είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,2% (ή 3 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 2,8% είναι: η Βουλγαρία (5,2%), η
Ρουμανία (2,5%), η Πορτογαλία (2,4%), η Ουγγαρία
(2,3%), και η Κροατία (1,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα
(0,2%), η Φινλανδία (0,3%), η Δανία (0,3%), η Γαλλία
(0,4%), και η Τσεχία (0,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ



1.683 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 92,0% είναι: η Δανία
(94,3%), η Μάλτα (93,5%), η Τσεχία (91,8%), η Γαλλία
(90,8%), και η Σλοβακία (89,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 60,4%, και συγκεκριμένα: η Κροατία
(53,1%), η Λιθουανία (55,5%), το Λουξεμβούργο
(57,6%), η Γερμανία (67,4%), και η Βουλγαρία (68,1%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 18,9% (ή 15.874 επιχειρήσεις) είναι μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 13,0%
(ή 253 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 37,7% είναι: η Κροατία (45,2%), η Λιθουανία (42,8%), το Λουξεμβούργο
(40,7%), η Γερμανία (31,0%), και η Σλοβενία (28,6%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 7,6%, και συγκεκριμένα: η Δανία (5,4%), η Μάλτα (6,5%), η Τσεχία
(7,7%), η Γαλλία (8,8%), και η Σλοβακία (9,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,0 φορές), που υποδηλώνει την ύ-

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται το πλήθος των
επιχειρήσεων του τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης επιμερισμένο σε κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας του τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η δυναμική των κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στον τομέα.

Κλάδος: (E36) Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
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Κλάδος: (E37) Επεξεργασία λυμάτων

Κλάδος: (E38) Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών
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Κλάδος: (E39) Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

αχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ28 το 2018.

8.2.1.7.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του
τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, δι-

Γράφημα 8.135: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις του τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 1.697.189 απασχολούμενοι, που
αντιστοιχεί στο 1,1% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (149.691.069 απασχολούμενοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (E) Παροχή νερού,
επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (17.259 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 0,7% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής
οικονομίας της χώρας (2.593.971 απασχολούμενοι),
τιμή υπολειπόμενη κατά 0,46 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την
22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 1,96% είναι: η Κροατία
(2,9%), η Ρουμανία (2,1%), η Ουγγαρία (1,7%), η
Βουλγαρία (1,6%), και η Σλοβενία (1,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλό-
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τερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,54%, και
συγκεκριμένα: η Μάλτα (0,4%), το Λουξεμβούργο
(0,5%), η Ολλανδία (0,6%), η Δανία (0,6%), και η Φινλανδία (0,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων του τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης στις επιχειρήσεις
της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 12,2% (ή κατά 184.906 απασχολούμενους) από 1.512.283 απασχολούμενους το 2015, σε
1.697.189 απασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις
επιχειρήσεις του τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης της επιχειρηματικής οικονομίας
στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 5,0% (ή κατά
827 απασχολούμενους) από 10.432 απασχολούμενους
το 2015, σε 17.259 απασχολούμενους το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμέ-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

νων στις επιχειρήσεις του τομέα (E) Παροχή νερού,
επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και
ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμέ-

νων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του
συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ
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Κεφάλαιο 8ο

Γράφημα 8.136: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των
απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες
εξυγίανσης της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
(1.697.189 απασχολούμενοι) και ως προς το μέγεθος
των επιχειρήσεων:
 το 8,6% (ή 145.892 απασχολούμενοι) απασχολούνται
σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 19,2% (ή 3.310 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το
2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 26,1% είναι: η Μάλτα (50,1%), η Κύπρος
(25,8%), η Ελλάδα (19,2%), η Φινλανδία (18,3%), και η
Τσεχία (17,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο
συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 5,5%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (4,2%), η
Κροατία (4,3%), η Λιθουανία (6,2%), η Πορτογαλία
(6,3%), και η Ουγγαρία (6,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,8
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 39,1% (ή 664.405 απασχολούμενοι) απασχολούνται
σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 62,3% (ή 10.749 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 69,3% είναι: η Σλοβενία



(76,2%), η Κύπρος (74,2%), η Λιθουανία (72,9%), η Ελλάδα (62,3%), και η Κροατία (61,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 27,7%, και συγκεκριμένα: η
Γαλλία (18,9%), η Ισπανία (25,4%), η Βουλγαρία
(30,2%), η Ρουμανία (31,2%), και η Σλοβακία (32,5%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 52,3% (ή 886.892 απασχολούμενοι) απασχολούνται
σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
το 18,5% (ή 3.200 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε
επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα
5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
65,3% είναι: η Γαλλία (72,7%), η Ισπανία (67,3%), η
Βουλγαρία (65,6%), η Ρουμανία (61,6%), και η Ουγγαρία (59,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
21,8%, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (16,9%), η Ελλάδα (18,5%), η Λιθουανία (20,9%), η Φινλανδία
(21,4%), και η Ιρλανδία (31,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(3,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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ρηματικής οικονομίας επιμερισμένο σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του τομέα στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η δυναμική των
κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία
αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις
του τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης της επιχειρηματικής οικονομίας της επιχει-
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Κλάδος: (E36) Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
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Κλάδος: (E37) Επεξεργασία λυμάτων

Κλάδος: (E38) Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών
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Κλάδος: (E39) Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

8.2.1.7.3 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€
(Value added at factor cost) που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες
εξυγίανσης της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία της επί
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της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές
κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018.
Το 2018, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του
τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι
117.191 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 1,5% της συνολικής
προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (7.783.688 εκ.€) τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική προστιθέμενη αξία σε
συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

(681εκ.€) αντιστοιχεί στο 1,4% επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στη χώρας (49.083 εκ.€), τιμή υπολειπόμενη κατά
0,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 14η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28

Γράφημα 8.137: Συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί της συνολικής
προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 2,1% είναι: η Κροατία
(3,1%), η Ιταλία (2,0%), η Ισπανία (2,0%), η Πολωνία
(1,9%), και η Ρουμανία (1,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,6%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (0,2%), η Ιρλανδία (0,4%), το Λουξεμβούργο (0,5%), η Σουηδία (0,8%), και η Ολλανδία
(0,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων
και δραστηριότητες εξυγίανσης της επιχειρηματικής
οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 8,9%
(ή κατά 9.622 εκ.€) από 107.569 εκ.€ το 2015, σε
117.191 εκ.€ το 2018. Την ίδια περίοδο, η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (E) Παροχή νε-

ρού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων
και δραστηριότητες εξυγίανσης της επιχειρηματικής
οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά 3,8% (ή κατά 27 εκ.€) από 708 εκ.€ το 2015, σε 681
εκ.€ το 2018.

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
του τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία
αναλογία της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
στο συγκεκριμένο τομέα επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται
στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.138: Ποσοστιαία κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων,
και η ποσοστιαία αναλογία της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, από τη συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
του τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
(117.191 εκ.€) και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 9,0% (ή 10.508 εκ.€) παράγεται σε πολύ μικρές
επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 6,5%
(ή 44 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 29,7% είναι: η
Μάλτα (54,1%), η Δανία (46,3%), η Ιρλανδία
(17,4%), το Λουξεμβούργο (15,3%), και η Αυστρία
(15,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 3,6%, και συγκεκριμένα: η Κροατία (2,5%), η
Λιθουανία (3,1%), η Πορτογαλία (3,5%), η Λετονία
(3,7%), και η Ισπανία (4,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,3
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 34,8% (ή 40.766 εκ.€) παράγεται σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
65,6% (ή 447 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του
συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο
μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 71,5%
είναι: η Κύπρος (90,6%), η Λιθουανία (69,1%), η
Σλοβενία (68,1%), η Ελλάδα (65,6%), και η Λετονία
(64,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 25,8%, και συγκεκριμένα: η Γαλλία (18,4%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (22,0%), η Ισπανία (25,3%), το
Βέλγιο (30,4%), και η Ρουμανία (33,0%). Ας σημειω-
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θεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 56,2% (ή 65.917 εκ.€) παράγεται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 27,9% (ή
190 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 67,5% είναι: η
Γαλλία (72,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (70,9%), η Ισπανία (69,8%), το Βέλγιο (63,4%), και η Βουλγαρία
(61,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 25,8%, και συγκεκριμένα: η Δανία (18,3%), η
Σλοβενία (23,0%), η Λιθουανία (27,7%), η Ελλάδα
(27,9%), και η Λετονία (32,1%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€
(Value added at factor cost) που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης της επιχειρηματικής οικονομίας της
επιχειρηματικής οικονομίας επιμερισμένο σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του τομέα στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η δυναμική των
κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία αναλογία τους επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας
σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα.
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Κλάδος: (E36) Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ
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Κλάδος: (E37) Επεξεργασία λυμάτων
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Κλάδος: (E38) Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών
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6,9

347

Κλάδος: (E39) Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

8.2.1.8 ΤΟΜΕΑΣ F: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των επιχειρήσεων, καθένας εκ των οποίων επιμερίζεται ποσοστιαία ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων.
8.2.1.8.1 ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (F) Κατασκευές
της επιχειρηματικής οικονομίας, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2018.

Το 2018, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του
τομέα (F) Κατασκευές της επιχειρηματικής οικονομίας
στην ΕΕ-28 είναι 3.624.796 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί
στο 14,6% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (24.899.734
επιχειρήσεις) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων
του τομέα (F) Κατασκευές της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (59.782 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο
8,4% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας (708.719 επιχειρήσεις), τιμή υπολειπόμενη κατά 6,1 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την
27η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Γράφημα 8.139: Συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (F) Κατασκευές της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 18,9% είναι: η Ιρλανδία (21,9%),
η Σλοβακία (20,6%), η Φινλανδία (17,8%), η Τσεχία
(17,4%), και η Πολωνία (16,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 9,1%, και συγκεκριμένα:
η Βουλγαρία (5,9%), η Ελλάδα (8,4%), η Πορτογαλία
(9,5%), η Λετονία (9,5%), και η Ρουμανία (11,2%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (F) Κατασκευές
της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 6,3% (ή κατά 215.148 επιχειρήσεις)
από 3.409.648επιχειρήσεις το 2015, σε 3.642.796 επι-

χειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας
στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -19,6% (ή κατά
14.555 επιχειρήσεις) από 74.337επιχειρήσεις το 2015,
σε 59.782 επιχειρήσεις το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
του τομέα (F) Κατασκευές της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και
ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων
στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.140: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων του τομέα (F) Κατασκευές της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων και η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα (F)
Κατασκευές της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ28 (3.624.796 επιχειρήσεις) και ως προς το μέγεθος των
επιχειρήσεων:
 το 93,9% (ή 3.402.437 επιχειρήσεις) είναι πολύ μικρές
επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 96,8% (ή
57.848 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψη-
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λότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 97,4% είναι: η Σλοβακία (98,8%), η Τσεχία (97,4%), η Ολλανδία (97,3%), η
Ελλάδα (96,8%), και η Ιρλανδία (96,5%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 82,5%, και συγκεκριμένα: το
Λουξεμβούργο (75,1%), η Αυστρία (82,4%), η Γερμανία

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 8ο



χειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 0,3% είναι: το Λουξεμβούργο (0,6%),
η Αυστρία (0,2%), η Βουλγαρία (0,2%), η Ρουμανία
(0,1%), και η Φινλανδία (0,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 0,0%, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία
(0,1%), η Ολλανδία (0,1%), η Πορτογαλία (0,1%), το
Βέλγιο (0,1%), και η Εσθονία (0,1%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(10,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ



(83,6%), η Βουλγαρία (84,4%), και η Ρουμανία (86,9%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 6,1% (ή 220.279 επιχειρήσεις) είναι μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 3,2%
(ή 1.918 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 17,3% είναι: το Λουξεμβούργο (24,3%), η Αυστρία (17,4%), η Γερμανία
(16,3%), η Βουλγαρία (15,4%), και η Ρουμανία
(13,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
2,6%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (1,2%), η Τσεχία
(2,6%), η Ολλανδία (2,7%), η Ελλάδα (3,2%), και η Ιρλανδία (3,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, και
το 0,1% (ή 2.080 επιχειρήσεις) είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,0% (ή 16 επι-

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται το πλήθος των
επιχειρήσεων του τομέα (F) Κατασκευές επιμερισμένο
σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του τομέα στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η δυναμική των κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία αναλογία
τους επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στον
τομέα.
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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τομέα (F) Κατασκευές της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018.

8.2.1.8.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του
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Γράφημα 8.141: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (F) Κατασκευές της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις του τομέα (F) Κατασκευές της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 13.673.102
απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 9,1% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
(149.691.069 απασχολούμενοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (F) Κατασκευές της
επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (148.178
απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 5,7% του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας (2.593.971
απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη κατά 3,4 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28,
κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 13,17% είναι: το Λουξεμβούργο (16,4%), η Φινλανδία (13,7%), η Σουηδία
(13,0%), η Εσθονία (11,5%), και η Κύπρος (11,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
7,22%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (5,7%), η Μάλτα
(7,5%), η Βουλγαρία (7,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(7,6%), και η Ολλανδία (7,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή

του λόγου top5/ bottom5 είναι ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων του τομέα (F) Κατασκευές στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 10,8% (ή
κατά 1.338.276 απασχολούμενους) από 12.334.826
απασχολούμενους το 2015, σε 13.673102 απασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος
των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (F)
Κατασκευές της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 12,2% (ή κατά 16.107
απασχολούμενους) από 132.071 απασχολούμενους το
2015, σε 148.178 απασχολούμενους το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (F) Κατασκευές της
επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους
των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.142: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (F) Κατασκευές της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

51,5 75,2 63,9 54,3 52,2 51,5 59,2 50,3 34,9 61,7 57,4 56,0 24,9 46,5 36,6 51,9 36,9 31,8 45,2 30,9 31,9 50,9 46,8 14,1 33,8 26,6 39,6 42,0

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις

44,4

67,9

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (F) Κατασκευές της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (13.673.102 απασχολούμενοι) και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 45,2% (ή 6.178.635 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 61,7% (ή 91.371 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 63,5% είναι: η Σλοβακία (75,2%), η Ιταλία
(63,9%), η Ελλάδα (61,7%), η Ιρλανδία (59,2%), και η
Τσεχία (57,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο
συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 25,4%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο
(14,1%), η Βουλγαρία (24,9%), η Αυστρία (26,6%), η
Σουηδία (30,3%), και η Λιθουανία (30,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28,
 το 40,9% (ή 5.591.001 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 29,4% (ή 43.581 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 60,5% είναι: το Λουξεμβούργο
(67,9%), η Βουλγαρία (65,4%), η Ρουμανία (57,1%), η
Λετονία (57,1%), και η Λιθουανία (55,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 29,6%, και συγκεκριμένα: η
Σλοβακία (20,6%), η Ελλάδα (29,4%), η Ιταλία (31,6%),



η Γαλλία(32,9%), και η Ιρλανδία (33,5%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, και
το 13,9% (ή 1.903.466 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 8,9% (ή 13.226 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το
2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 22,4% είναι: η Σουηδία (25,2%), η Γαλλία
(25,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (21,2%), η Αυστρία
(20,7%), και η Φινλανδία (19,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 4,2%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος
(1,2%), Σλοβακία (4,2%), η Ιταλία (4,5%), η Ουγγαρία
(5,0%), και η Εσθονία (6,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,3
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του
τομέα (F) Κατασκευές της επιχειρηματικής οικονομίας της επιχειρηματικής οικονομίας επιμερισμένο σε
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του τομέα στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η δυναμική των
κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα.
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

8,0% της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (7.783.688
εκ.€) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική προστιθέμενη αξία σε
συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (F) Κατασκευές της επιχειρηματικής
οικονομίας στην Ελλάδα (1.806 εκ.€) αντιστοιχεί στο
3,7% επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
της επιχειρηματικής οικονομίας στη χώρας (49.083
εκ.€), τιμή υπολειπόμενη κατά 4,3 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας
την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

8.2.1.8.3 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€
(Value added at factor cost) που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (F) Κατασκευές της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις
επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ28 το 2018.
Το 2018, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του
τομέα (F) Κατασκευές της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 623.037 εκ.€, που αντιστοιχεί στο
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Γράφημα 8.143: Συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (F) Κατασκευές της επιχειρηματικής οικονομίας
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 10,7% είναι: το Λουξεμβούργο
(12,1%), η Φινλανδία (11,0%), η Σουηδία (11,0%), η Κύπρος (10,0%), και η Γαλλία (9,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 5,9%, και συγκεκριμένα:
η Ελλάδα (3,7%), η Σλοβακία (6,2%), η Βουλγαρία
(6,4%), η Μάλτα (6,6%), και η Ιταλία (6,6%). Ας σημειω-
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θεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (F) Κατασκευές της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύ-
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Κεφάλαιο 8ο

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συ-

ντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
του τομέα (F) Κατασκευές της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και
ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί της
συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

ξηση κατά 16,5% (ή κατά 88.178 εκ.€) από 534.858 εκ.€
το 2015, σε 623.037 εκ.€ το 2018. Την ίδια περίοδο, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που
παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (F) Κατασκευές
της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -33,1% (ή κατά 892 εκ.€) από 2.698 εκ.€
το 2015, σε 1.806 εκ.€ το 2018.

Γράφημα 8.144: Ποσοστιαία κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (F) Κατασκευές
της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές
κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις

ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, από τη συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (F) Κατασκευές της επιχειρηματικής οικονομίας
στην ΕΕ-28 (623.037 εκ.€) και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 35,2% (ή 219.444 εκ.€) παράγεται σε πολύ μικρές
επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 34,3% (ή
620 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 51,6% είναι: η Μάλτα
(59,5%), η Ιρλανδία (54,3%), η Σλοβακία (53,1%), η Ιταλία (49,9%), και η Σλοβενία (41,2%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 21,0%, και συγκεκριμένα: η
Αυστρία (19,0%), το Λουξεμβούργο (20,1%), η Βουλγαρία (21,3%), η Λετονία (22,1%), και η Λιθουανία
(22,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 42,3% (ή 263.757 εκ.€) παράγεται σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
49,0% (ή 885 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγε-



θος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 60,6% είναι: η
Βουλγαρία (62,5%), το Λουξεμβούργο (61,2%), η Λετονία (60,7%), η Λιθουανία (59,5%), και η Κροατία
(559,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
32,8%, και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο
(29,6%), η Μάλτα (31,1%), η Γαλλία (31,9%), η Ιρλανδία (34,1%), και η Σλοβακία (37,5%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, και
το 22,4% (ή 139.835 εκ.€) παράγεται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 16,7% (ή
301 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 29,6% είναι: η Γαλλία
(32,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (31,4%), η Σουηδία
(31,3%), η Αυστρία (27,5%), και η Φινλανδία (24,8%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 7,0%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (0,8%), η Ρουμανία (7,6%), η Ιταλία (7,8%), η Μάλτα (9,4%), και η Σλοβακία (9,5%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
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οικονομίας της επιχειρηματικής οικονομίας επιμερισμένο σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του τομέα
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η δυναμική των
κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία αναλογία τους επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε
συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
του τομέα.

ιδιαίτερα υψηλή (4,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€
(Value added at factor cost) που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (F) Κατασκευές της επιχειρηματικής
Κλάδος: (F41) Κατασκευές κτιρίων
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Κλάδος: (F42) Έργα πολιτικού μηχανικού
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Κλάδος: (F43) Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

8.2.1.9 ΤΟΜΕΑΣ G: ΧΟΝΔΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των επιχειρήσεων, καθένας εκ των οποίων επιμερίζεται ποσοστιαία ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων.
8.2.1.9.1 ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (G) Χονδρικό &
λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
& μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018.
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Το 2018, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του
τομέα (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 6.171.209 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο 24,8% του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (24.899.734 επιχειρήσεις) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων
του τομέα (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (227.505 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο 32,1% του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας της
χώρας (708.719 επιχειρήσεις), τιμή υπερέχουσα κατά
7,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28, κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 8.145: Συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην
ΕΕ-28 το 2018
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Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 33,5% είναι: η Βουλγαρία
(41,2%), η Ρουμανία (34,4%), η Ελλάδα (32,1%), η Κύπρος (30,7%), και η Ιταλία (29,2%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
17,9%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (17,6%), η Σουηδία (17,7%), η Σλοβενία (17,9%), η Ιρλανδία (18,2%),
και το Ηνωμένο Βασίλειο (18,3%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (G) Χονδρικό &
λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
& μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας στην
ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -0,5% (ή κατά 33.856
επιχειρήσεις) από 6.205.065 επιχειρήσεις το 2015, σε

6.171.209 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το
συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά
-10,1% (ή κατά 25.662 επιχειρήσεις) από 253.167 επιχειρήσεις το 2015, σε 227.505 επιχειρήσεις το 2018.

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
του τομέα (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των
επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία
των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.146: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων του τομέα (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων και η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις

ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα (G)
Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής
οικονομίας στην ΕΕ-28 (6.171.209 επιχειρήσεις) και ως
προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:

 το 93,4% (ή 5.764.646 επιχειρήσεις) είναι πολύ μικρές

επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 96,4% (ή
219.393 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επι-
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χειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 96,4% είναι: η Σλοβακία (97,0%), η Ελλάδα (96,4%), η Ιταλία (96,4%), η Τσεχία (96,1%), και η Γαλλία (95,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 85,5%, και συγκεκριμένα: η Δανία
(83,1%), η Γερμανία (83,2%), η Ιρλανδία (86,5%), το
Λουξεμβούργο (87,2%), και η Αυστρία (87,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28,
το 6,5% (ή 398.396 επιχειρήσεις) είναι μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 3,5%
(ή 8.024 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 14,2% είναι: η Δανία
(16,16%), η Γερμανία (16,5%), η Ιρλανδία (13,3%), το
Λουξεμβούργο (12,6%), και η Αυστρία (12,3%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 3,6%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (2,9%), η Ελλάδα (3,5%),η Ιταλία
(3,5%), η Τσεχία (3,8%), και η Γαλλία (4,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και

 το 0,1% (ή 8.167 επιχειρήσεις) είναι μεγάλες επιχειρή-

σεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,04% (ή 88 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 0,3% είναι: η Δανία (0,4%), η Γερμανία (0,3%), η Αυστρία (0,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(0,3%) και η Κροατία (0,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,1%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (0,1%),
η Πορτογαλία (0,1%) η Βουλγαρία (0,1%), η Ουγγαρία
(0,1%), και η Ισπανία (0,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,3
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται το πλήθος των
επιχειρήσεων του τομέα (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών επιμερισμένο σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η
δυναμική των κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων στον τομέα.

Κλάδος: (G45) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

10.107

76.401

15.305

117.026

829

25.993

20.128

30.210

94.790

35.722

32.415

1.344

5.268

11.527

21.599

22.642

20.844

3.135

4.900

7.729

5.081

111.263

77.256

9.299

109.435

3.435

12.780

23,5 22,1 20,4 20,1
19,5 19,3 19,1 18,9 18,8 18,7 18,5 18,4 16,9
15,3 15,2 15,0 14,7 14,4 14,0 13,9 13,9 11,7
11,4 10,9 10,8 10,8 10,3 9,3
9.451

895.914

14,5

Κλάδος: (G46) Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
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Κλάδος: (G47) Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις του τομέα (G) Χονδρικό & λιανικό
εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ28 είναι 34.235.996 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί

Κεφάλαιο 8ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του
τομέα (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

στο 22,9% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας
στην ΕΕ-28 (149.691.069 απασχολούμενοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων &
μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας στην
Ελλάδα (750.540 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
28,9% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας της
χώρας (2.593.971 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη κατά 6,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

8.2.1.9.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ

Γράφημα 8.147: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 26,64% είναι: η Ελλάδα(28,9%),
η Κύπρος (26,6%), η Δανία (26,1%), η Ολλανδία
(26,0%), και η Βουλγαρία (25,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 19,05%, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (18,3%), το Λουξεμβούργο (18,5%), η
Τσεχία (18,9%), η Φινλανδία (19,1%), και η Σουηδία
(20,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων του τομέα (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων & μοτοσυκλετών στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 4,0% (ή κατά 1.318.350 απασχολούμενους)
από 32.917.646 απασχολούμενους το 2015, σε
34.235.996 απασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις

επιχειρήσεις του τομέα (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα
καταγράφει αύξηση κατά 17,3% (ή κατά 110.828 απασχολούμενους) από 639.712 απασχολούμενους το
2015, σε 750.540 απασχολούμενους το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (G) Χονδρικό &
λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και
ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις
επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 8.148: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις

ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της
επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (34.235.996 απασχολούμενοι) και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 32,8% (ή 11.246.335 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 56,5% (ή 424.096 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 51,9% είναι: η Ελλάδα (56,5%), η Ιταλία (56,4%), η Σλοβακία (51,5%), η Βουλγαρία (48,3%),
και η Πορτογαλία (47,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 19,5%, και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο
Βασίλειο (15,9%), η Δανία (17,9%), η Σουηδία (19,8%),
το Λουξεμβούργο (21,5%), και η Γερμανία (22,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 33,1% (ή 11.328.648 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 26,0% (ή 195.035 απασχολούμενοι)
απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 47,5% είναι: η Μάλτα (52,6%), το
Λουξεμβούργο (51,8%), η Ιρλανδία (47,1%), η Δανία
(43,6%), και η Λετονία (42,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 27,1%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία
(25,8%), η Ελλάδα (26,0%), η Σλοβακία (27,1%),το Η-
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νωμένο Βασίλειο (27,9%), και η Ισπανία (28,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 34,1% (ή 11.661.013 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 17,5% (ή 131.409 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 43,3% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(56,2%),η Σουηδία (42,8%), η Γαλλία (40,8%), η Δανία
(38,5%), και η Φινλανδία (38,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 13,9%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα
(5,3%), η Βουλγαρία (12,6%), η Κύπρος (16,2%), η Ελλάδα (17,5%), και η Ιταλία (17,8%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(3,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του
τομέα (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας της επιχειρηματικής οικονομίας επιμερισμένο σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η δυναμική των κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

4.074.915

11,9
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Κλάδος: (G45) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

Κλάδος: (G46) Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
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Κλάδος: (G47) Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής
οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018.

8.2.1.9.3 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το 2018, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 1.428.846 εκ.€,
που αντιστοιχεί στο 18,4% της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις
επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ28 (7.783.688 εκ.€) τη συγκεκριμένη χρονιά.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€
(Value added at factor cost) που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο
- επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους

Γράφημα 8.149: Συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί της συνολικής προστιθέμενης
αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η συνολική προστιθέμενη αξία σε
συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επι-

σκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών
της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (11.893
εκ.€) αντιστοιχεί στο 24,2% επί της συνολικής προστι-
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θέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας
στη χώρας (49.083 εκ.€), τιμή υπερέχουσα κατά 5,9
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 23,3% είναι: η Ελλάδα (24,2%), η
Ρουμανία (23,3%), η Λιθουανία (23,2%), η Ολλανδία
(23,1%), και η Λετονία (22,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 16,1%, και συγκεκριμένα: η
Ιρλανδία (14,6%), η Φινλανδία (15,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (16,6%), η Μάλτα (16,7%), και η Σουηδία (17,0%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (G) Χονδρικό &
λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 9,2% (ή κατά

119.890 εκ.€) από 1.308.956 εκ.€ το 2015, σε
1.428.846 εκ.€ το 2018. Την ίδια περίοδο, η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (G) Χονδρικό &
λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας
στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 15,1% (ή κατά
1.565 εκ.€) από 10.328 εκ.€ το 2015, σε 11.893 εκ.€ το
2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
του τομέα (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των
επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία
της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές
κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας
σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.150: Ποσοστιαία κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (G) Χονδρικό &
λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί της συνολικής
προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Το 2018, από τη συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (1.428.846 εκ.€) και ως προς
το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 21,7% (ή 310.120 εκ.€) παράγεται σε πολύ μικρές
επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 19,5% (ή
2.325 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 34,6% είναι: η Μάλτα
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(38,1%), η Ιταλία (36,9%), η Εσθονία (34,4%), η Σλοβακία (33,2%), και η Ουγγαρία (30,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 16,0%, και συγκεκριμένα: η
Σουηδία (14,9%), η Γερμανία (15,2%), η Δανία (15,7%),
το Λουξεμβούργο (16,9%), και η Αυστρία (17,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 8ο



σαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
50,8% (ή 6.045 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του
συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 57,2% είναι: το
Λουξεμβούργο (71,0%), η Ιρλανδία (55,3%), η Λετονία
(54,4%), η Βουλγαρία (53,0%), και η Κύπρος (52,5%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 35,1%, και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (30,2%), η Γαλλία
(31,5%), η Ισπανία (36,6%), η Ιταλία (37,5%), και η
Σλοβακία (39,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 38,9% (ή 556.422 εκ.€) παράγεται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 29,6% (ή
3.523 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 44,5% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (52,3%), η Γαλλία (45,3%), η Σουηδία
(44,3%), η Γερμανία (43,6%), και η Φινλανδία (37,0%).

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 16,1%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (10,4%), το Λουξεμβούργο
(12,1%), η Βουλγαρία (17,2%), η Κύπρος (18,8%), και η
Ιρλανδία (21,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

 το 39,4% (ή 562.304 εκ.€) παράγεται σε μικρές & με-

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€
(Value added at factor cost) που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (G) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο
- επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών της επιχειρηματικής οικονομίας της επιχειρηματικής οικονομίας επιμερισμένο σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του τομέα στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2018. Σημειώνεται ότι η δυναμική των κλάδων στο
τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία αναλογία τους
επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του
τομέα.

Κλάδος: (G45) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
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Κλάδος: (G46) Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
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Κλάδος: (G47) Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

531

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

8.2.1.10 ΤΟΜΕΑΣ H: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των επιχειρήσεων, καθένας εκ των οποίων επιμερίζεται
ποσοστιαία ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων.

Το 2018, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του
τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 1.317.172 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο 5,3% του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (24.899.734 επιχειρήσεις) τη
συγκεκριμένη χρονιά.

8.2.1.10.1 ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (H) Μεταφορά
και αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας,
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Γράφημα 8.151: Συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση της
επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (59.684
επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο 8,4% του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας (708.719 επιχειρήσεις), τιμή υπερέχουσα κατά 3,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 6η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 9,2% είναι: η Ρουμανία
(10,3%), η Ιρλανδία (9,5%), η Πολωνία (8,8%), η Λιθουανία (8,8%), η Φινλανδία (8,5%), και η Ελλάδα
(8,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 3,2%, και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (2,9%),
το Λουξεμβούργο (2,9%), το Βέλγιο (3,0%), η Ιταλία
(3,3%), και η Τσεχία (3,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 10,8% (ή κατά
128.553 επιχειρήσεις) από 1.188.639 επιχειρήσεις το
2015, σε 1.317.172 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -6,1% (ή κατά 3.887 επιχειρήσεις) από
63.571 επιχειρήσεις το 2015, σε 59.684 επιχειρήσεις
το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων του τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η
ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.152: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων του τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας
ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων και η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα (H)
Μεταφορά και αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (1.312.172 επιχειρήσεις) και ως προς
το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 90,8% (ή 1.195.429 επιχειρήσεις) είναι πολύ μικρές
επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 97,0% (ή
57.923 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 95,3% είναι: η Ελλάδα (97,0%), η Ιρλανδία (95,4%), η Σλοβακία (94,9%), η
Πολωνία (94,7%), και η Ισπανία (94,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 79,2%, και συγκεκριμένα: η
Γερμανία (72,6%), το Λουξεμβούργο (72,62%), η Αυστρία (80,2%), η Δανία (85,0%), και η Λετονία (85,6%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 9,0% (ή 118.216 επιχειρήσεις) είναι μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 2,9%
(ή 1.708 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 20,1% είναι: η Γερμανία (26,7%), το Λουξεμβούργο (26,2%), η Αυστρία
(19,3%), η Δανία (14,3%), και η Λετονία (14,0%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 4,5%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (2,9%), η Ιρλανδία (4,5%), η Σλοβακία



(4,8%), η Πολωνία (5,2%), και η Ισπανία (5,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 0,3% (ή 3.527 επιχειρήσεις) είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,1% (ή 53 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 0,7% είναι: το Λουξεμβούργο
(1,2%), η Δανία (0,7%), η Γερμανία (0,7%), η Αυστρία
(0,5%), η Λετονία (0,4%), και. Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 0,1%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (0,1%), η Ελλάδα (0,1%), η Πολωνία (0,1%), η Σλοβενία (0,2%), και η Βουλγαρία (0,2%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (5,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται το πλήθος των
επιχειρήσεων του τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση επιμερισμένο σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η
δυναμική των κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων στον τομέα.

Κλάδος: (H49) Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών
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Κλάδος: (H52) Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
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Κλάδος: (H53) Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

8.2.1.10.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του
τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των
απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις
επιχειρήσεις του τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση
της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι
115.368 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 8,8% του

534

συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
(149.691.069 απασχολούμενοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (H) Μεταφορά και
αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (1.125 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 1,9% του
συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας
(2.593.971 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη κατά
6,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28, κατέχοντας την 25η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Γράφημα 8.153: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το
2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 17,09% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (20,0%), η Γαλλία (19,8%), η Ολλανδία (17,8%), το
Βέλγιο (14,1%), και η Γερμανία (11,7%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,41%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (0,7%), η Κροατία (0,8%), η Σουηδία (1,9%), η Ελλάδα (1,9%), και η Ιταλία (2,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (12,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων του τομέα (H) Μεταφορά
και αποθήκευση στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής
οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 7,7% (ή
κατά 836.144 απασχολούμενους) από 10.840.491 απασχολούμενους το 2015, σε 11.676.635 απασχολούμενους

το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας
στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 4,3% (ή κατά
7.577 απασχολούμενους) από 174.814 απασχολούμενους το 2015, σε 182.391 απασχολούμενους το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (H) Μεταφορά και
αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η
ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.154: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα
επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση
της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (11.676.635
απασχολούμενοι) και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 18,6% (ή 2.172.065 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην

Ελλάδα το 48,2% (ή 87.852 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 35,3% είναι: η Ελλάδα (48,2%), η Πολωνία
(33,5%), η Ισπανία (32,8%), η Ιρλανδία (32,3%), και η
Σλοβενία (29,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
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κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο
συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 10,7%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (7,1%),
η Γερμανία (10,1%), η Γαλλία (11,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (12,4%), και η Δανία (12,9%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(3,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 32,5% (ή 3.796.183 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 27,1% (ή 49.418 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 45,8% είναι: η Κύπρος (52,7%), η
Εσθονία (46,5%),το Λουξεμβούργο (45,0%), η Σλοβενία
(42,5%), και η Λιθουανία (42,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 26,1%, και συγκεκριμένα: η Γαλλία(20,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (26,2%), η Ελλάδα
(27,1%), η Ουγγαρία (27,7%), και η Πολωνία (28,9%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 48,9% (ή 5.708.387 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελ-

λάδα το 24,7% (ή 45.121 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 11,0% είναι: η Γαλλία (68,1%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (61,5%), η Ουγγαρία (53,6%), η Γερμανία
(51,3%), και το Βέλγιο(50,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 6,6%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος
(23,2%), η Ελλάδα (24,7%), η Εσθονία (25,7%), η Σλοβενία (27,6%), και η Ιρλανδία (35,1%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του
τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας της επιχειρηματικής οικονομίας
επιμερισμένο σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι
η δυναμική των κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την
ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα.

Κλάδος: (H49) Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών
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Κλάδος: (H50) Πλωτές μεταφορές
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Κλάδος: (H51) Αεροπορικές μεταφορές
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Κλάδος: (H52) Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
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Κλάδος: (H53) Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
το 2018.

8.2.1.10.3 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το 2018, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του
τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 585.350 εκ.€,
που αντιστοιχεί στο 7,5% της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις
επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ28 (7.783.688 εκ.€) τη συγκεκριμένη χρονιά.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€ (Value
added at factor cost) που παράγεται στις επιχειρήσεις
του τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η
ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις
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Γράφημα 8.155: Συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
του τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (5.385 εκ.€) αντιστοιχεί στο 10,9% επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στη χώρας
(49.083 εκ.€), τιμή υπερέχουσα κατά 3,4 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας
την 3η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 12,0% είναι: η Λιθουανία
(15,9%), η Λετονία (14,2%), η Ελλάδα (10,9%), η Εσθο-

νία (9,7%), και η Μάλτα (9,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 6,2%, και συγκεκριμένα:
η Ιρλανδία (4,3%), η Γερμανία (6,1%), η Σουηδία
(6,6%), η Τσεχία (6,9%), και το Βέλγιο (7,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (H) Μεταφορά και
αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ28 καταγράφει αύξηση κατά 4,9% (ή κατά 27.452 εκ.€)

537

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

από 555.898 εκ.€ το 2015, σε 585.350 εκ.€ το 2018. Την
ίδια περίοδο, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του
τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -5,6% (ή κατά 315 εκ.€) από 5.674 εκ.€ το 2015, σε
5.358 εκ.€ το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συ-

ντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
του τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους
των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις στο
συγκεκριμένο τομέα επί της συνολικής προστιθέμενης
αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.156: Ποσοστιαία κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (H) Μεταφορά
και αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία της συνολικής προστιθέμενης αξίας
σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, από τη συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (583.350 εκ.€) και ως προς το
μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 12% (ή 70.133 εκ.€) παράγεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 16,3% (ή
875 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 20,5% είναι: η Φινλανδία (24,9%), η Εσθονία (21,0%), η Ιρλανδία
(19,0%), η Ρουμανία (18,8%), και η Βουλγαρία
(18,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 8,2%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο
(4,2%), η Αυστρία (8,0%), η Γαλλία (8,0%), η Γερμανία (9,7%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (11,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 29,7% (ή 173.135 εκ.€) παράγεται σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
35,6% (ή 1.906εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του
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συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο
μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 46,5% είναι: η Εσθονία (57,2%), η Κύπρος (52,7%), η Πορτογαλία (42,5%), η Λιθουανία (41,9%), και η Κροατία
(38,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 25,1%, και συγκεκριμένα: η Γαλλία (16,3%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (19,7%), η Ιρλανδία (29,5%), η Ισπανία (29,5%), και η Σλοβακία (30,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, και
το 58,3% (ή 340.081 εκ.€) παράγεται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 48,1% (ή
2.577 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 64,5% είναι: η
Γαλλία (75,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (69,3%), το
Λουξεμβούργο (64,3%), η Αυστρία (57,7%), και η
Τσεχία (55,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο
συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

εκ.€ (Value added at factor cost) που παράγεται στις
επιχειρήσεις του τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση της επιχειρηματικής οικονομίας της επιχειρηματικής οικονομίας επιμερισμένο σε κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας του τομέα στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η δυναμική των
κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία
αναλογία τους επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις
επιχειρήσεις του τομέα.

Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

δείκτη 37,2%, και συγκεκριμένα: η Εσθονία (21,8%), η
Κύπρος (34,1%), η Φινλανδία (39,6%), η Σλοβενία
(44,6%), και η Πορτογαλία (45,9%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

Κλάδος: (H49) Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών
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Κλάδος: (H52) Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
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Κλάδος: (H53) Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

539

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής
οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 2.019.484 επιχειρήσεις,
που αντιστοιχεί στο 8,1% του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ28 (24.899.734 επιχειρήσεις) τη συγκεκριμένη χρονιά.

8.2.1.11 ΤΟΜΕΑΣ I: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των επιχειρήσεων, καθένας εκ των οποίων επιμερίζεται
ποσοστιαία ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων.
8.2.1.11.1 ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών
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Γράφημα 8.157: Συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής
οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το
2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (107.678 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο 15,2% του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας
της χώρας (708.719 επιχειρήσεις), τιμή υπερέχουσα
κατά 7,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 13,4% είναι: η Ελλάδα
(15,2%), η Αυστρία (14,8%), η Κροατία (13,4%), η
Πορτογαλία (12,6%), και η Ισπανία (10,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,7%,
και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (3,4%), η Πολωνία
(3,5%), η Λετονία (3,7%), η Σλοβακία (3,8%), και η Εσθονία (4,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 5,1% (ή κατά
98.238 επιχειρήσεις) από 1.921.246 επιχειρήσεις το
2015, σε 2.019.484 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -8,4% (ή κατά 9.933 επιχειρήσεις) από
117.611 επιχειρήσεις το 2015, σε 107.678 επιχειρήσεις
το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των
επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής
οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.158: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων και η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο
τομέα επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα (I)
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας
στην ΕΕ-28 (2.019.484 επιχειρήσεις) και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 88,1% (ή 1.778.681 επιχειρήσεις) είναι πολύ μικρές
επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 86,6% (ή
107.678 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 94,8% είναι: η Σλοβενία (95,5%), η Γαλλία (95,3%), η Πορτογαλία
(94,9%), η Τσεχία (94,3%), και το Βέλγιο (93,9%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 76,5%, και συγκεκριμένα: η Γερμανία (72,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(75,6%), η Λετονία (77,7%), η Δανία (77,8%), και η Ιρλανδία (79,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 11,8% (ή 238.447 επιχειρήσεις) είναι μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
13,4% (ή 14.390 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του
συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 23,2% είναι: η
Γερμανία (27,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (24,0%), η
Δανία (22,0%), η Λετονία (21,9%), και η Ιρλανδία
(20,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
5,1%, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (4,4%), η Γαλλία



(4,7%), η Πορτογαλία (5,0%), η Τσεχία (5,6%), και το
Βέλγιο (6,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, και
το 0,1% (ή 2.356 επιχειρήσεις) είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,1% (ή 72 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 0,4% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(0,4%), η Λετονία (0,4%), η Κύπρος (0,4%), η Μάλτα
(0,4%), και η Ιρλανδία (0,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 0,0%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (0,1%), η Γαλλία (0,1%), η Ελλάδα (0,1%), η Ουγγαρία (0,1%), και η Πολωνία (0,1%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(7,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται το πλήθος των
επιχειρήσεων του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών
παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης επιμερισμένο σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του
τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η δυναμική των κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία
αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στον τομέα.
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

8,7% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας
στην ΕΕ-28 (149.691.069 απασχολούμενοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (I) Δραστηριότητες
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα
(600.497 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 23,2% του
συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας
(2.593.971 απασχολούμενοι), τιμή υπερέχουσα κατά
14,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

8.2.1.11.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του
τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι
13.011.646 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο
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Γράφημα 8.159: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις
της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 15,92% είναι: η Ελλάδα (23,2%),
η Κύπρος (18,6%), η Ιρλανδία (12,9%), η Μάλτα
(12,8%), και η Ισπανία (12,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 4,26%, και συγκεκριμένα: η Πολωνία (3,0%), η Σλοβακία (4,1%), η Ρουμανία
(4,7%), η Λιθουανία (4,7%), και η Τσεχία (4,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών
εστίασης στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 17,0% (ή κατά
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1.890.589 απασχολούμενους) από 11.121.057 απασχολούμενους το 2015, σε 13.011.646 απασχολούμενους το
2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 41,4% (ή κατά 175.703
απασχολούμενους) από 424.794 απασχολούμενους το
2015, σε 600.497 απασχολούμενους το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας ανά
κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και ενδεικτι-
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κά η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του
συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επι-

χειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018.
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Γράφημα 8.160: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (13.011.646 απασχολούμενοι) και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 36,3% (ή 4.724.222 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 38,8% (ή 233.085 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 54,5% είναι: το Βέλγιο (58,8%), η
Ιταλία (57,5%), η Σλοβενία (54,0%), η Σλοβακία
(51,8%), και η Πορτογαλία (50,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 21,8%, και συγκεκριμένα: το
Ηνωμένο Βασίλειο (17,3%), η Ιρλανδία (21,9%), η Δανία (22,8%), η Λετονία (23,3%), και η Μάλτα (23,9%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 44,9% (ή 5.840.221 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 54,7% (ή 328.635 απασχολούμενοι)
απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου
μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 62,1% είναι: η Ιρλανδία
(64,3%), η Γερμανία (62,4%), η Εσθονία (61,6%), η Δανία (61,1%), και η Λιθουανία (61,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρή-



σεων, με μέση τιμή δείκτη 32,9%, και συγκεκριμένα: η
Σλοβενία (30,6%), η Γαλλία (31,8%), το Βέλγιο (32,9%),
η Ιταλία (33,1%), και η Πολωνία (36,0%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, και
το 18,8% (ή 2.447.203 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 6,5% (ή 38.777 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 27,2% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(41,5%),η Γαλλία (24,1%), η Κύπρος (23,9%), η Σουηδία (23,9%), και η Φινλανδία(22,6%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 7,4%, και συγκεκριμένα: η
Σλοβακία (4,8%), η Ελλάδα (6,5%), το Βέλγιο (8,3%), η
Αυστρία (8,4%), και η Τσεχία (9,2%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(3,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του
τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας της επιχειρηματικής οικονομίας επιμερισμένο σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας
του τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία δια-
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τίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η
δυναμική των κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την

ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα.

Κλάδος: (Ι55) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος
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Κλάδος: (Ι56) Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

χειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το
2018.

8.2.1.11.3 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το 2018, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του
τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 296.857 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 3,8% της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
(7.783.688 εκ.€) τη συγκεκριμένη χρονιά.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€ (Value
added at factor cost) που παράγεται στις επιχειρήσεις
του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής προστιθέμενης
αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επι-
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Γράφημα 8.161: Συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε
συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η συνολική προστιθέμενη αξία σε
συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (4.188 εκ.€)
αντιστοιχεί στο 8,5% επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται
στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας
στη χώρας (49.083 εκ.€), τιμή υπερέχουσα κατά 4,7
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
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ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 9,0% είναι: η Κύπρος
(13,3%), η Ελλάδα (8,5%), η Κροατία (8,2%), η Μάλτα (8,2%), και η Πορτογαλία (7,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,0%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (1,5%), η Πολωνία (1,7%), η

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

καταγράφει αύξηση κατά 14,8% (ή κατά 539 εκ.€)
από 3.649 εκ.€ το 2015, σε 4.188 εκ.€ το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία της
συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε
συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2018.

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Τσεχία (2,2%), η Δανία (2,2%), και η Λιθουανία
(2,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που
παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 17,4% (ή κατά
44.013 εκ.€) από 252.844 εκ.€ το 2015, σε 296.857
εκ.€ το 2018. Την ίδια περίοδο, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται
στις επιχειρήσεις του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα

Γράφημα 8.162: Ποσοστιαία κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία
αναλογία της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, από τη συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (296.857 εκ.€) και ως προς το μέγεθος
των επιχειρήσεων:
 το 26,8% (ή 79.705 εκ.€) παράγεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 8,3% (ή
348 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 40,3% είναι: το Βέλγιο
(48,6%), η Ιταλία (41,7%), η Σλοβενία (38,5%), η Πορτογαλία (36,6%), και η Ολλανδία (36,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 13,7%, και συγκεκριμένα: η
Ελλάδα (8,3%), η Λετονία (13,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (14,1%), η Κροατία (16,3%), και η Λιθουανία



(16,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 45,1% (ή 133.943 εκ.€) παράγεται σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
65,5% (ή 2.743 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του
συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 66,3% είναι: η
Εσθονία (69,7%), η Ιρλανδία (67,2%), η Ελλάδα
(65,5%), η Λιθουανία (64,8%), και η Βουλγαρία
(64,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
36,7%, και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο
(33,9%), η Γαλλία (35,7%), η Κροατία (36,8%), η Σλοβενία (37,8%), και το Βέλγιο (39,4%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8 φο-
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ρές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, και
το 28,0% (ή 83.210 εκ.€) παράγεται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 26,2% (ή 1.098
εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου
μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 37,5% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (52,0%), η Κροατία (46,9%), η Γαλλία (31,9%), η
Ισπανία (28,6%), και η Μάλτα (28,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 12,6%, και συγκεκριμένα: η
Σλοβακία (9,7%), το Βέλγιο (12,0%), η Εσθονία
(13,1%), η Ιταλία (13,8%), και η Αυστρία (14,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,0 φορές), που υποδηλώνει την ύ-

παρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€
(Value added at factor cost) που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών
παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης της
επιχειρηματικής οικονομίας της επιχειρηματικής οικονομίας επιμερισμένο σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η δυναμική των κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία αναλογία τους επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους
που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα.

Κλάδος: (Ι55) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος
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Κλάδος: (Ι56) Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

8.2.1.12 ΤΟΜΕΑΣ J: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των επιχειρήσεων, καθένας εκ των οποίων επιμερίζεται
ποσοστιαία ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων.
8.2.1.12.1 ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (J) Ενημέρωση και
επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018.
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Το 2018, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία της επιχειρηματικής
οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 1.287.142 επιχειρήσεις, που
αντιστοιχεί στο 5,2% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
(24.899.734 επιχειρήσεις) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων
του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (16.537 επιχειρήσεις)
αντιστοιχεί στο 2,3% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας
(708.719 επιχειρήσεις), τιμή υπολειπόμενη κατά 2,8 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
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Γράφημα 8.163: Συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 8,7% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(10,2%), η Σουηδία (9,2%), η Ολλανδία (8,3%), η Δανία
(8,2%), και η Εσθονία (7,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,7%, και συγκεκριμένα: η
Πορτογαλία (2,1%), η Ελλάδα (2,3%), η Ισπανία (2,6%),
η Ιταλία (2,9%), και η Κύπρος (3,5%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(3,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (J) Ενημέρωση και
επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ28 καταγράφει αύξηση κατά 14,2% (ή κατά 159.729 επιχειρήσεις) από 1.127.413 επιχειρήσεις το 2015, σε

1.287.142 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το
συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά
-15,6% (ή κατά 3.066 επιχειρήσεις) από 19.603 επιχειρήσεις το 2015, σε 16.537 επιχειρήσεις το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των
επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία
των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του
συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.164: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας
ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων και η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα (J)
Ενημέρωση και επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (1.287.142 επιχειρήσεις) και ως προς
το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 94,4% (ή 1.215.307 επιχειρήσεις) είναι πολύ μικρές
επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 94,0% (ή
15.615 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υ-

ψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 97,2% είναι: η Σλοβακία (97,9%), η Πολωνία (97,7%), η Ουγγαρία
(97,0%), η Τσεχία (96,7%), και η Ολλανδία (96,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 89,0%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (87,5%), η Γερμανία (88,0%),
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το Λουξεμβούργο (88,2%), η Κύπρος (90,5%), και η
Μάλτα (90,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 5,4% (ή 69.118 επιχειρήσεις) είναι μικρές & μεσαίες
επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 5,3% (ή
883 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 10,7% είναι: η Φινλανδία (12,0%), η Γερμανία (11,6%),το Λουξεμβούργο
(11,4%), η Μάλτα (9,5%), και η Κύπρος (9,3%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 2,7%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (2,0%), η Πολωνία (2,2%), η Ουγγαρία (2,9%), η Τσεχία (3,2%), και η Ολλανδία (3,2%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 0,2% (ή 2.717 επιχειρήσεις) είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,2% (ή 39 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέ-

θους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 0,4% είναι: η Γερμανία (0,5%), η
Φινλανδία (0,5%), η Ρουμανία (0,4%), το Λουξεμβούργο (0,3%), και η Βουλγαρία (0,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,1%, και συγκεκριμένα: η
Ιρλανδία (0,1%), η Σλοβενία (0,1%), η Ουγγαρία
(0,1%), η Σλοβακία (0,1%), και η Ολλανδία (0,1%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται το πλήθος
των επιχειρήσεων του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία επιμερισμένο σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η δυναμική των κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στον τομέα.
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

5,0% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας
στην ΕΕ-28 (149.691.069 απασχολούμενοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (J) Ενημέρωση και
επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας στην
Ελλάδα (86.740 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
3,3% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας της
χώρας (2.593.971 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

8.2.1.12.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του
τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
είναι 7.432.979 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο
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Γράφημα 8.165: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το
2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 6,92% είναι: η Σουηδία (7,4%), η
Ιρλανδία (7,2%), το Λουξεμβούργο (6,7%), η Φινλανδία
(6,7%), και η Δανία (6,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,60%, και συγκεκριμένα: η
Πορτογαλία (3,2%), η Ελλάδα (3,3%), η Λιθουανία
(3,7%), η Ιταλία (3,8%), και η Τσεχία (3,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων του τομέα (J) Ενημέρωση
και επικοινωνία στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής
οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 13,6%
(ή κατά 889.233 απασχολούμενους) από 6.543.746 απασχολούμενους το 2015, σε 7.432.979 απασχολούμενους

το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας
στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 11,5% (ή κατά
8.946 απασχολούμενους) από 77.794 απασχολούμενους
το 2015, σε 86.740 απασχολούμενους το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.166: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα
επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις

ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία
της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (7.432.979
απασχολούμενοι) και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 23,4% (ή 1.737.691 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 28,9% (ή 25.078 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 40,1% είναι: η Σλοβενία (44,9%), η Σλοβακία (41,5%), η Ουγγαρία (39,9%), η Πολωνία (39,2%),
και η Λετονία (35,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 15,0%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο
(9,6%),η Γαλλία (15,2%), η Γερμανία (15,8%), η Φινλανδία (16,6%), και η Σουηδία (17,7%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,7
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φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28,
το 32,5% (ή 2.413.195 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 31,8% (ή 27.602 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 48,1% είναι: το Λουξεμβούργο
(55,5%),η Μάλτα (49,8%), η Φινλανδία (47,0%), η Εσθονία (45,2%), και η Δανία (42,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 26,9%, και συγκεκριμένα: η
Πολωνία (23,5%), η Σλοβακία (25,7%), η Γαλλία
(26,7%), η Ουγγαρία (28,9%), και η Ιρλανδία (29,6%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημα-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020



ντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 44,2% (ή 3.282.093 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 39,3% (ή 34.060 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 50,9% είναι: η Γαλλία (58,1%), η Ισπανία
(50,5%), η Γερμανία (49,7%), η Σουηδία (48,6%), και η
Ρουμανία (47,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο
συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 25,6%, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (18,2%), η
Εσθονία(22,5%), η Λιθουανία (25,9%), η Μάλτα
(30,5%), και η Κροατία (30,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή

του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις
του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας της επιχειρηματικής οικονομίας επιμερισμένο σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η δυναμική των κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία αναλογία τους επί του
συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα.
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Κλάδος: (J62) Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

στο 8,3% της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (7.783.688 εκ.€)
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του
τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (3.874 εκ.€) αντιστοιχεί στο
7,9% επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στη χώρας (49.083 εκ.€), τιμή
υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 14η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

8.2.1.12.3 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€ (Value
added at factor cost) που παράγεται στις επιχειρήσεις του
τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το
2018.
Το 2018, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές
κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (J)
Ενημέρωση και επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 643.447 εκ.€, που αντιστοιχεί
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Γράφημα 8.167: Συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 12,0% είναι: το Λουξεμβούργο
(12,8%), η Μάλτα (12,4%), η Κύπρος (12,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (11,4%), και η Ιρλανδία (11,1%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 6,0%, και
συγκεκριμένα: η Αυστρία (5,4%), η Σλοβενία (5,7%), η
Λιθουανία (5,9%), η Πολωνία (6,4%), και η Ιταλία
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(6,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (J) Ενημέρωση και
επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των
επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία
της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές
κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας
σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Κεφάλαιο 8ο

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συ-

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

28 καταγράφει αύξηση κατά 9,0% (ή κατά 53.317 εκ.€)
από 590.130 εκ.€ το 2015, σε 643.447 εκ.€ το 2018. Την
ίδια περίοδο, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του
τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 9,2% (ή κατά 327 εκ.€) από 3.546εκ.€ το 2015, σε
3.874 εκ.€ το 2018.

Γράφημα 8.168: Ποσοστιαία κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (J) Ενημέρωση
και επικοινωνία της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε
συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, από τη συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία της επιχειρηματικής
οικονομίας στην ΕΕ-28 (643.447 εκ.€) και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 13,2% (ή 84.651 εκ.€) παράγεται σε πολύ μικρές
επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 9,5% (ή
367 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 21,5% είναι: η Σλοβενία (26,1%), η Μάλτα (25,8%), η Εσθονία (19,1%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (19,0%), και η Ολλανδία (17,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 8,5%, και
συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (6,2%), η Ισπανία
(8,3%), η Γαλλία (9,1%), η Γερμανία (9,3%), και η Ελλάδα (9,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 27,2% (ή 174.881 εκ.€) παράγεται σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
22,0% (ή 853 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με



τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 47,5% είναι: η
Μάλτα (49,0%), το Λουξεμβούργο (47,5%), η Εσθονία
(47,2%), η Λιθουανία (47,1%), και η Φινλανδία
(46,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
21,6%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (20,1%), η Γαλλία (20,7%), η Ελλάδα (22,0%), η Πολωνία (22,5%),
και η Ισπανία (22,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 59,7% (ή 383.915 εκ.€) παράγεται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 68,5% (ή
2.653 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 67,6% είναι: η Γαλλία (70,2%), η Ισπανία (69,0%), η Ελλάδα (68,5%), η
Ιρλανδία (66,7%), και η Πολωνία (63,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 35,6%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (25,2%), η Εσθονία (33,7%), η Σλοβενία (37,0%), η Λιθουανία (39,1%), και η Φινλανδία
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

χειρήσεις του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία
της επιχειρηματικής οικονομίας της επιχειρηματικής
οικονομίας επιμερισμένο σε κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας του τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η δυναμική των κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία αναλογία τους επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους
που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα.

(43,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€
(Value added at factor cost) που παράγεται στις επι-
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Κλάδος: (J63) Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2018.

8.2.1.13 ΤΟΜΕΑΣ L: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των επιχειρήσεων, καθένας εκ των οποίων επιμερίζεται
ποσοστιαία ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων.

Το 2018, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 1.382.836 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο 5,6% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (24.899.734 επιχειρήσεις) τη συγκεκριμένη χρονιά.

8.2.1.13.1 ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας της επιχειρηματικής οικονομίας,
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Γράφημα 8.169: Συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας της
επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (8.420 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο 1,2% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας (708.719 επιχειρήσεις), τιμή υπολειπόμενη κατά 4,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 11,6% είναι: η Φινλανδία
(13,4%), η Δανία (13,2%), το Λουξεμβούργο (12,2%), η
Λιθουανία (10,6%), και η Εσθονία (8,8%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,2%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (1,2%), η Κύπρος (2,0%), η Ολλανδία
(2,4%), η Σλοβενία (2,5%), και η Πολωνία (2,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας της επιχειρηματικής οικονομίας
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 5,7% (ή κατά
74.486 επιχειρήσεις) από 1.308.350 επιχειρήσεις το
2015, σε 1.382.836 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -5,6% (ή κατά 497 επιχειρήσεις) από 8.917 επιχειρήσεις το 2015, σε 8.420 επιχειρήσεις το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους
των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 8.170: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων και η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις

ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα (L)
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας της επιχειρηματικής
οικονομίας στην ΕΕ-28 (1.382.836 επιχειρήσεις) και ως
προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 97,8% (ή 1.352.659 επιχειρήσεις) είναι πολύ μικρές
επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 96,7%
(ή 8.141 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 99,1% είναι: η Ιταλία (99,6%), η Γαλλία (99,1%), η Ισπανία (99,1%), το
Βέλγιο (99,0%), και η Πορτογαλία (98,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 95,2%, και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (93,5%), η Αυστρία
(95,1%), η Πολωνία (95,5%), η Γερμανία (95,8%), και η
Ρουμανία (96,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 2,1% (ή 29.574 επιχειρήσεις) είναι μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 3,3%
(ή 279 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 4,7% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (6,2%), η Αυστρία (4,9%), η Πολωνία (4,5%), η Γερμανία (4,2%), και η Ρουμανία (3,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,8%, και
συγκεκριμένα: η Ιταλία (0,4%), η Γαλλία (0,9%), η Ισπανία (0,9%), το Βέλγιο (1,0%), και η Πορτογαλία
(1,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,6 φορές), που υποδη-
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λώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, και
το 0,04% (ή 603 επιχειρήσεις) είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 0,1% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(0,2%), η Ρουμανία (0,1%), η Ιρλανδία (0,1%), η Τσεχία (0,1%), και η Φινλανδία (0,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,0%, και συγκεκριμένα: η
Κροατία (01%), η Πολωνία (0,1%), η Αυστρία (0,1%), η
Ολλανδία (0,1%), και η Δανία (0,1%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (16,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

8.2.1.13.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του
τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και
η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης
περιουσίας της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ28 είναι 3.028.245 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί
στο 2,0% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (149.691.069 απασχολούμενοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 8.171: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
το 2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας της επιχειρηματικής οικονομίας
στην Ελλάδα (18.861 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί
στο 0,7% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας (2.593.971 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη κατά 1,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει
αύξηση κατά 13,1% (ή κατά 351.253 απασχολούμενους) από 2.676.992 απασχολούμενους το 2015, σε
3.028.245 απασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις
επιχειρήσεις του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα
καταγράφει αύξηση κατά 49,1% (ή κατά 6.210 απασχολούμενους) από 12.651 απασχολούμενους το
2015, σε 18.861 απασχολούμενους το 2018.

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 3,37% είναι: η Λετονία
(4,9%), η Δανία (3,4%), η Εσθονία (2,9%), η Λιθουανία
(2,9%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (2,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,01%, και
συγκεκριμένα: η Ελλάδα (0,7%), η Σλοβενία (0,9%), η
Κύπρος (1,0%), η Κροατία (1,2%), και η Ρουμανία
(1,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας της επιχειρηματικής οικονομίας ανά
κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά
η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.172: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις

ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
(3.028.245 απασχολούμενοι) και ως προς το μέγεθος
των επιχειρήσεων:
 το 56,7% (ή 1.716.149 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 53,5% (ή 10.098 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 84,6% είναι: η Ιταλία (92,7%), η Πορτογαλία (84,5%), το Βέλγιο (83,8%), η Ισπανία (83,3%), και
το Λουξεμβούργο (78,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 37,8%, και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο
Βασίλειο (29,8%), η Σουηδία (33,8%), η Δανία (33,8%),
η Ολλανδία (43,3%), και η Γαλλία (43,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28,
 το 28,4% (ή 860.185 απασχολούμενοι) απασχολούνται
σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 53,5% (ή 5.825 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 42,8% είναι: η Δανία (44,0%),η Πολωνία
(44,0%), η Σουηδία (43,4%), η Ολλανδία (42,7%), και η
Αυστρία (39,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο
συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 13,6%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (5,5%), η Πορτογαλία (13,4%), η Ισπανία (13,5%), το Βέλγιο (14,1%),
και το Λουξεμβούργο (21,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,1
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
 το 14,9% (ή 451.911 απασχολούμενοι) απασχολούνται
σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
το 15,6% (ή 2.938 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε
επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα

5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
24,0% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (33,2%), η Γαλλία
(31,5%), η Σουηδία (22,8%), η Δανία (17,2%), και η Ελλάδα (15,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
2,1%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (1,6%), η Ιταλία
(1,8%), η Πορτογαλία (2,1%), το Βέλγιο (2,1%), και η
Ισπανία (3,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (11,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
8.2.1.13.3 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€ (Value
added at factor cost) που παράγεται στις επιχειρήσεις του
τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής προστιθέμενης
αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το
2018.
Το 2018, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές
κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (L)
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας της επιχειρηματικής
οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 297.227 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 3,8% της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (7.783.688 εκ.€)
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του
τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (596 εκ.€) αντιστοιχεί
στο 1,2% επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας στη χώρας (49.083 εκ.€), τιμή υπολειπόμενη κατά 2,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Γράφημα 8.173: Συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις
επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 28,1% (ή κατά 131 εκ.€) από 465 εκ.€ το 2015,
σε 596 εκ.€ το 2018.
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κεφάλαιο 8ο

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 7,2% είναι: η Δανία (11,6%), η
Σουηδία (7,0%), η Λετονία (6,1%), η Εσθονία (5,6%), και
η Μάλτα 5,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 1,5%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος
(1,2%), η Ελλάδα (1,2%), η Ιρλανδία (1,3%), η Σλοβενία
(1,5%), και η Ιταλία (2,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας της επιχειρηματικής οικονομίας στην
ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 7,7% (ή κατά 21.274
εκ.€) 275.953 εκ.€ το 2015, σε 297.227 εκ.€ το 2018. Την
ίδια περίοδο, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε
συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία της συνολικής προστιθέμενης αξίας
σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί της συνολικής
προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που
παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.174: Ποσοστιαία κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (L) Διαχείριση
ακίνητης περιουσίας της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που
παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, από τη συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (297.727 εκ.€) και ως προς
το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 48,4% (ή 143.805 εκ.€) παράγεται σε πολύ μικρές
επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 19,0%
(ή 113 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 84,2% είναι: το
Λουξεμβούργο (90,0%), η Εσθονία (85,3%), η Ιταλία
(84,9%), η Πορτογαλία (81,3%), και η Τσεχία (79,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 29,2%, και
συγκεκριμένα: η Ελλάδα (19,0%), η Σουηδία (26,8%),



η Ολλανδία (31,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (32,6%),
και η Γαλλία (35,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 30,6% (ή 90.888 εκ.€) παράγεται σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
53,3% (ή 318 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 45,1% είναι: η
Ελλάδα (53,3%), η Ολλανδία (48,8%), η Σουηδία
(48,1%), η Πολωνία (37,8%), και η Δανία (37,5%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 15,1%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (10,0%), η Ιταλία
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(13,4%), η Εσθονία (14,7%), η Πορτογαλία (17,5%),
και η Τσεχία (19,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,0 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, και
το 21,0% (ή 62.533 εκ.€) παράγεται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 27,6% (ή
165 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 30,8% είναι: η Γαλλία
(41,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (40,4%), η Ελλάδα
(27,6%), η Σουηδία (25,1%), και η Ολλανδία (19,6%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 1,2%, και
συγκεκριμένα: η Τσεχία (0,7%), η Πορτογαλία (1,2%),
η Ουγγαρία (1,3%), το Βέλγιο (1,3%), και η Ιταλία
(1,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (25,2 φορές), που υποδη-

λώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
8.2.1.14 ΤΟΜΕΑΣ M: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των επιχειρήσεων, καθένας εκ των οποίων επιμερίζεται
ποσοστιαία ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων.
8.2.1.14.1 ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας, και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της
επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.175: Συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

45.602

66.671

128.466

32.711

411.883

8.763

5.044

36.614

318.059

36.791

81.327

43.635

489.118

26.319

20.235

14.258

196.717

135.477

500.227

62.939

765.403

470.209

138.647

153.092

174.397

9.380

373.678

4.780.984

24,2 24,2 23,1
21,5 20,7 19,9 19,2 19,1
18,9 18,4 18,0 17,2 17,1 16,6 16,5 16,3
16,2 16,0 15,9 15,9 15,5 15,5 14,3
13,3 13,3
35.322

30,5 27,3 27,3
19,2

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στην
ΕΕ-28 είναι 4.780.984 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο
19,2% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της
επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (24.899.734 επιχειρήσεις) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων
του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας
στην Ελλάδα (135.477 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο
19,1% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της
επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας (708.719 επιχειρήσεις), τιμή υπολειπόμενη κατά 0,1 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας
την 11η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 26,7% είναι: η Ολλανδία
(30,5%), το Λουξεμβούργο (27,3%), η Σουηδία (27,3%),
η Σλοβενία (24,2%), και το Βέλγιο (24,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 14,4%, και συ-
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γκεκριμένα: η Βουλγαρία (13,3%), η Ρουμανία (13,3%),
η Πορτογαλία (14,3%), η Λιθουανία (15,5%), και η Ισπανία (15,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 9,2% (ή κατά 402.785 επιχειρήσεις) από
4.378.199 επιχειρήσεις το 2015, σε 4.780.984 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των
επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην
Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -11,3% (ή κατά
17.254 επιχειρήσεις) από 152.731 επιχειρήσεις το 2015,
σε 135.477 επιχειρήσεις το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και
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ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων
στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας

στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.176: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων και η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις

ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα (Μ)
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
(4.780.984 επιχειρήσεις) και ως προς το μέγεθος των
επιχειρήσεων:
 το 96,8% (ή 4.626.69 επιχειρήσεις) είναι πολύ μικρές
επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 98,8% (ή
133.829 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 98,6% είναι: η Ιταλία
(98,9%), η Ελλάδα (98,8%), η Σλοβακία (98,5%), η Τσεχία (98,4%), και η Ολλανδία (98,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 93,3%, και συγκεκριμένα: η
Γερμανία (91,0%), η Αυστρία (93,6%), το Λουξεμβούργο (93,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (94,0%), και η Δανία
(94,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 3,2% (ή 151.505 επιχειρήσεις) είναι μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 1,2%
(ή 1.603 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 6,6% είναι: η Γερμανία (8,9%), η Αυστρία (6,4%),το Λουξεμβούργο
(66,2%), η Μάλτα (5,8%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(5,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 1,4%,
και συγκεκριμένα: η Ιταλία (1,1%), η Ελλάδα (1,2%), η



Σλοβακία (1,5%), η Τσεχία (1,6%), και η Ολλανδία
(1,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και
το 0,1% (ή 3.110 επιχειρήσεις) είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,03% (ή 45 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 0,1% είναι: η Δανία (0,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,2%), το Λουξεμβούργο (0,2%),
Γερμανία (0,1%), και η Κύπρος (0,1%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,02%, και συγκεκριμένα: η
Γαλλία (0,1%), η Σουηδία (0,1%), η Ισπανία (0,1%), η
Ιρλανδία (0,1%), και η Ρουμανία (0,1%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (9,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται το πλήθος
των επιχειρήσεων του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες επιμερισμένο
σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του τομέα
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η δυναμική των
κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στον τομέα.
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Κλάδος: (Μ69) Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
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Κλάδος: (Μ70) Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

Κλάδος: (Μ71) Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
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Κλάδος: (Μ72) Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
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Κλάδος: (Μ73) Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
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Κλάδος: (Μ74) Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Κλάδος: (Μ75) Κτηνιατρικές δραστηριότητες

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

λικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
(149.691.069 απασχολούμενοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες της
επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (240.833
απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 9,3% του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας (2.593.971
απασχολούμενοι), τιμή υπερέχουσα κατά 0,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 13η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

8.2.1.14.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του
τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας
στην ΕΕ-28 το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 13.573.160
απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 9,1% του συνο-
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Γράφημα 8.177: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 12,19% είναι: το Λουξεμβούργο (14,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (12,2%), η Ολλανδία (11,7%), η Μάλτα (11,5%), και η Κύπρος
(11,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 6,35%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία
(5,3%), η Βουλγαρία (5,7%), η Εσθονία (6,8%), η Λιθουανία (6,8%), και η Πολωνία (7,1%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστη-

ριότητες στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 7,8% (ή
κατά 979.903 απασχολούμενους) από 12.539.257 απασχολούμενους το 2015, σε 13.573.160 απασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος
των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα
(Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στην
Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 2,2% (ή κατά
5.214απασχολούμενους) από 235.619 απασχολούμενους το 2015, σε 240.833 απασχολούμενους το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (Μ) Επαγγελματικές,
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επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των
απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο

τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.178: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2018
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ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις

ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής
οικονομίας στην ΕΕ-28 (13.573.160 απασχολούμενοι)
και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 48,3% (ή 6.557.248 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 72,9% (ή 175.685 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 71,7% είναι: η Ιταλία (74,8%), η
Σλοβενία (73,5%), η Ελλάδα (72,9%), η Λετονία
(70,5%), και η Πολωνία (66,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 31,3%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (25,7%), η Δανία (28,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (31,0%),η Σουηδία (35,4%), και η Γερμανία
(36,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 31,7% (ή 4.298.607 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 17,3% (ή 41.717 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 43,1% είναι: η Μάλτα (48,0%),
η Φινλανδία (44,1%), η Δανία (41,8%), η Αυστρία
(41,0%), και η Γερμανία (40,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
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(bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 19,7%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία
(16,1%), η Ελλάδα (17,3%), η Πολωνία (20,7%), η Σλοβακία (21,2%), και η Πορτογαλία (22,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28, και
το 20,0% (ή 2.717.305 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 9,7% (ή 23.431 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 30,2% είναι: το Λουξεμβούργο
(36,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (31,4%), η Σουηδία
(30,2%), η Δανία (29,9%), και η Γερμανία (23,3%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 3,9%, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (1,9%), η Λετονία (2,0%), η Κροατία
(3,9%), η Λιθουανία (4,3%), και η Αυστρία (7,5%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις
του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και
τεχνικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικο-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ναμική των κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την
ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του
τομέα.

νομίας της επιχειρηματικής οικονομίας επιμερισμένο σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η δυΚλάδος: (Μ69) Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ
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Κλάδος: (Μ70) Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
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Κλάδος: (Μ71) Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
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Κλάδος: (Μ72) Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
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Κλάδος: (Μ73) Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
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Κλάδος: (Μ74) Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
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Κλάδος: (Μ75) Κτηνιατρικές δραστηριότητες

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

στους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018.
Το 2018, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές
κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (Μ)
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι
772.460 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 9,9% της συνολικής
προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (7.783.688 εκ.€) τη συγκεκριμένη χρονιά.

8.2.1.14.3 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€ (Value
added at factor cost) που παράγεται στις επιχειρήσεις του
τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία της επί
της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κό-
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Γράφημα 8.179: Συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές
κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η συνολική προστιθέμενη αξία σε
συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές
και τεχνικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής
οικονομίας στην Ελλάδα (3.841 εκ.€) αντιστοιχεί στο
7,8% επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
της επιχειρηματικής οικονομίας στη χώρας (49.083
εκ.€), τιμή υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας
την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
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Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 14,6% είναι: το Λουξεμβούργο (17,3%), η Μάλτα (15,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (15,6%), η Κύπρος (12,7%), και η Ολλανδία
(1,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 5,8%, και συγκεκριμένα: η Πολωνία
(5,6%), η Λιθουανία (5,7%), η Λετονία (5,8%), η Ρουμανία (5,8%), και η Βουλγαρία (6,0%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,5
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
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ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας
ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται
στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους
που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής
οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που
παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
καταγράφει αύξηση κατά 7,9% (ή κατά 56.369 εκ.€)
από 716.091 εκ.€ το 2015, σε 772.460 εκ.€ το 2018.
Την ίδια περίοδο, η συνολική προστιθέμενη αξία σε
συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές
και τεχνικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής
οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά 0,9% (ή κατά 36 εκ.€) από 3.877 εκ.€ το 2015, σε
3.841 εκ.€ το 2018.

Γράφημα 8.180: Ποσοστιαία κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία της
συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε
συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις

ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, από τη συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στην
ΕΕ-28 (772.460 εκ.€) και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 36,8% (ή 284.651 εκ.€) παράγεται σε πολύ μικρές
επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 52,5%
(ή 2.018 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 56,4% είναι: η
Ιταλία (62,0%), η Σλοβενία (60,9%), η Εσθονία
(54,8%), η Ελλάδα (52,5%), και η Κροατία (51,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο
μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 27,5%,
και συγκεκριμένα: η Δανία (22,0%), το Λουξεμβούργο (22,5%), η Γερμανία (30,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (30,1%), και η Σουηδία (32,7%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,

 το 35,1% (ή 271.319 εκ.€) παράγεται σε μικρές &



μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
το 32,8% (ή 1.258 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις
του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
47,6% είναι: η Κύπρος (50,8%), η Αυστρία (48,9%), η
Λιθουανία (46,8%), η Φινλανδία (45,8%), και το
Λουξεμβούργο (45,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 28,8%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (23,6%), η Μάλτα (27,7%), η Ολλανδία (29,9%),
η Πολωνία (31,3%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(31,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 28,0% (ή 216.490 εκ.€) παράγεται σε μεγάλες
επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
14,7% (ή 565 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του
συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δεί-
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κτη 33,4% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (38,3%), η
Δανία (33,1%), η Σουηδία (32,4%), το Λουξεμβούργο (31,9%), και η Ιρλανδία (31,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο
μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 7,4%,
και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (4,0%), η Λιθουανία (6,5%), η Κροατία (7,5%), η Λετονία (8,6%),
και η Βουλγαρία (10,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(4,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€ (Value added at factor cost) που παράγεται στις επιχειρήσεις
του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας της
επιχειρηματικής οικονομίας επιμερισμένο σε κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας του τομέα στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2018. Σημειώνεται ότι η δυναμική των κλάδων στο τομέα
αποδίδεται με την ποσοστιαία αναλογία τους επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους
που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα.

Κλάδος: (Μ69) Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
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Κλάδος: (Μ70) Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
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Κλάδος: (Μ71) Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
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Κλάδος: (Μ72) Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
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Κλάδος: (Μ73) Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ
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Κλάδος: (Μ74) Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
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Κλάδος: (Μ75) Κτηνιατρικές δραστηριότητες

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

τικής οικονομίας, και η ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

8.2.1.15 ΤΟΜΕΑΣ N: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των επιχειρήσεων, καθένας εκ των οποίων επιμερίζεται ποσοστιαία
ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων.

Το 2018, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του
τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 1.287.142 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο 5,2%
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (24.899.734 επιχειρήσεις) τη συγκεκριμένη χρονιά.

8.2.1.15.1 ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (Ν) Διοικητικές
και υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρημα-
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Γράφημα 8.181: Συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων
του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα
(20.461 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο 2,9% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας (708.719 επιχειρήσεις), τιμή υπολειπόμενη κατά 3,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 11,0% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (10,2%), η Σουηδία (9,2%), η Ολλανδία (8,3%), η
Δανία (8,2%), και η Εσθονία (7,8%). Στον αντίποδα κα-

ταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,6%, και συγκεκριμένα:
η Πορτογαλία (2,1%), η Ελλάδα (2,3%), η Ισπανία
(2,6%), η Ιταλία (2,9%), και η Κύπρος (3,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (3,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του τομέα (Ν) Διοικητικές και
υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 14,6% (ή
κατά 214.668 επιχειρήσεις) από 1.468.440 επιχειρήσεις το
2015, σε 1.683.108 επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίο-
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δο, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -4,5% (ή κατά 975 επιχειρήσεις) από 21.436 επιχειρήσεις το 2015, σε 20.461 επιχειρήσεις το 2018.

του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η
ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων

Γράφημα 8.182: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων και η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις

ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα (Ν)
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (1.683.108 επιχειρήσεις) και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 92,1% (ή 1.550.580 επιχειρήσεις) είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
91,8% (ή 18.793 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του
συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο
μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 96,4% είναι: η Πορτογαλία (98,9%), η Σλοβακία (97,1%), η
Σλοβενία (95,6%), η Γαλλία (95,3%), και η Κύπρος
(95,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 85,3%, και συγκεκριμένα: η Γερμανία (83,2%), η
Αυστρία (83,4%), η Ρουμανία (86,1%), το Λουξεμβούργο (86,9%), και η Φινλανδία (87,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28,
 το 7,5% (ή 125.770 επιχειρήσεις) είναι μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
7,9% (ή 1.619 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του
συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο
μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 13,8% είναι: η Γερμανία (15,9%), η Αυστρία (15,7%), η Ρουμανία (13,1%), η Φινλανδία (12,4%), και το Λουξεμ-
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βούργο (11,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο
συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 3,4%, και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (1,0%),
η Σλοβακία (2,8%), η Σλοβενία (4,1%), η Γαλλία
(4,5%), και η Πολωνία (4,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,0
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 0,4% (ή 6.758 επιχειρήσεις) είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,2% (ή 49
επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου
μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 11,0% είναι: το Λουξεμβούργο (1,3%), η Μάλτα (1,0%), η Αυστρία (0,9%), η
Ρουμανία (0,9%), και η Γερμανία (0,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 3,6%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (0,1%), η Πορτογαλία (0,1%), η
Γαλλία (0,2%), η Ελλάδα (0,2%), και η Ουγγαρία
(0,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η δυναμική των κλάδων
στο τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία αναλογία
τους επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
στον τομέα.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται το πλήθος
των επιχειρήσεων του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες επιμερισμένο σε κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας του τομέα στα κράτη-

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Κλάδος: (N77) Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
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Κλάδος: (N80) Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας
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Κλάδος: (N82) Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

8.2.1.15.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ

θους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (149.691.069
απασχολούμενοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (Ν) Διοικητικές και
υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής
οικονομίας στην Ελλάδα (140.262 απασχολούμενοι)
αντιστοιχεί στο 5,4% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας (2.593.971 απασχολούμενοι), τιμή υπολειπόμενη κατά 5,6 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας
την 27η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του
τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτημέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις
επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ28 το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 16.515.887 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 11,0% του συνολικού πλή-
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Γράφημα 8.183: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 15,44% είναι: η Ολλανδία
(19,2%), το Βέλγιο (15,5%), η Πορτογαλία (14,8%), η
Μάλτα (14,2%), και η Γαλλία (13,5%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 5,58%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (5,0%), η Ελλάδα (5,4%), η Κροατία (5,6%), η Βουλγαρία (5,9%), και η Λιθουανία (6,1%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων του τομέα (Ν) Διοικητικές
και υποστηρικτικές δραστηριότητες στις επιχειρήσεις
της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει
αύξηση κατά 12,6% (ή κατά 1.580.109 απασχολούμενους) από 14.665.778 απασχολούμενους το 2015, σε
16.515.887 απασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίοδο,

το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές
δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στην
Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 28,7% (ή κατά 31.239
απασχολούμενους) από 109.023 απασχολούμενους το
2015, σε 140.262 απασχολούμενους το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (Ν) Διοικητικές και
υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής
οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα
επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις
επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.184: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στο
συγκεκριμένο τομέα επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας
στην ΕΕ-28 (16.515.887 απασχολούμενοι) και ως προς
το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 15,7% (ή 2.600.090 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 25,1% (ή 35.153 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 35,8% είναι: η Σλοβακία (43,3%), η Πορτογαλία (38,9%), η Κύπρος (37,2%), η Λετονία (33,8%),
και η Εσθονία (25,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 10,1%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο
(6,4%), η Ολλανδία (10,0%), η Σουηδία (10,5%), η Μάλτα (11,3%), και η Τσεχία (12,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,5
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 29,8% (ή 4.920.991 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 39,2% (ή 55.016 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 43,4% είναι: η Λετονία (44,6%), η
Τσεχία (44,5%), η Φινλανδία (43,0%), η Κύπρος
(42,9%), και η Ρουμανία (42,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 21,8%, και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (14,0%), το Βέλγιο (21,2%), η Ισπανία (23,6%), η



Γαλλία (24,2%), και η Ολλανδία (25,9%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28, και
το 54,5% (ή 8.994.806 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 35,7% (ή 50.093 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 15,4% είναι: το Βέλγιο (65,0%), η Ολλανδία
(64,1%), η Σουηδία (62,1%), η Ισπανία (61,3%), και η
Γαλλία (61,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο
συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 5,6%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (19,9%), η Λετονία (21,7%), η Σλοβακία (24,1%), η Ελλάδα (35,7%), και
η Εσθονία (37,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του
τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας της επιχειρηματικής οικονομίας επιμερισμένο σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του τομέα στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2018. Σημειώνεται ότι η δυναμική των κλάδων στο
τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία αναλογία τους
επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις του τομέα.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Κλάδος: (N78) Δραστηριότητες απασχόλησης
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Κλάδος: (N81) Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

8.2.1.15.3 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€ (Value
added at factor cost) που παράγεται στις επιχειρήσεις του
τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής
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προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας
στην ΕΕ-28 το 2018.
Το 2018, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές
κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (Ν)
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 609.567 εκ.€,
που αντιστοιχεί στο 7,8% της συνολικής προστιθέμενης

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
(7.783.688 εκ.€) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (2.139 εκ.€)

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

αντιστοιχεί στο 4,4% επί της συνολικής προστιθέμενης
αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στη χώρας
(49.083 εκ.€), τιμή υπολειπόμενη κατά 3,5 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας
την 23η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

4,5

4,4

4,2

3,8

3,7

3,7

3,5

337

4,7

920

4,8

899

45.089

4,8

1.109

14.444

4,9

4.662

12.560

5,1

2.139

6.793

5,7

11.059

136.392

5,9

613

6,0

8.020

6,0

1.009

6,2

1.930

6,5

3.684

7,3

4.087

7,4

805

7,6

39.275

8,2

82.332

9,2

20.708

37.412

2.463

144.400

18.815

12,4 11,7 11,1
10,0 9,7

799

609.567

7,8

6.812

Γράφημα 8.185: Συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που
παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 11,0% είναι: η Μάλτα (12,4%), η
Ιρλανδία (11,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (11,1%), το Λουξεμβούργο (10,0%), και η Ολλανδία (9,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,8%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (3,5%), η Κροατία (3,7%), η Σλοβενία
(3,7%), η Βουλγαρία (3,8%), και η Τσεχία (4,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 15,7% (ή κατά 82.672 εκ.€) από 526.894 εκ.€ το 2015, σε 609.567 εκ.€
το 2018. Την ίδια περίοδο, η συνολική προστιθέμενη αξία
σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις

του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα
καταγράφει αύξηση κατά 16,5% (ή κατά 303 εκ.€) από
1.836 εκ.€ το 2015, σε 2.139 εκ.€ το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε
συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές
δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας
ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα
επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.186: Ποσοστιαία κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (Ν) Διοικητικές
και υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο τομέα επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές
κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, από τη συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (609.567
εκ.€) και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 17,8% (ή 108.475 εκ.€) παράγεται σε πολύ μικρές
επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 15,4%
(ή 330 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 41,8% είναι: η Ιρλανδία (52,0%), η Μάλτα (48,9%), το Λουξεμβούργο
(37,4%), η Κύπρος (36,0%), και η Λετονία (35,0%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 13,7%, και
συγκεκριμένα: η Σουηδία (12,0%), η Φινλανδία
(13,8%), η Γερμανία (13,9%), η Ολλανδία (14,4%), και
η Ισπανία (14,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,1 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
 το 31,2% (ή 190.050 εκ.€) παράγεται σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
41,3% (ή 883 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 47,3% είναι: η
Λετονία (50,5%), η Κύπρος (47,7%), η Κροατία
(46,4%), η Αυστρία (46,2%), και η Φινλανδία (45,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 23,5%, και
συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (15,7%), η Μάλτα (24,9%),
το Βέλγιο (25,0%), η Ισπανία (25,8%), και η Γαλλία



(26,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 51,0% (ή 311.041 εκ.€) παράγεται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 43,3% (ή
926 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 57,2% είναι: η Ισπανία (59,7%), η Γαλλία (58,6%), το Βέλγιο (57,5%), η
Σουηδία (56,8%), και η Ιταλία (53,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 20,4%, και συγκεκριμένα: η Λετονία (14,6%), η Κύπρος (16,4%), η Σλοβακία
(22,0%), το Λουξεμβούργο (23,1%), και η Εσθονία
(25,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€
(Value added at factor cost) που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής οικονομίας
της επιχειρηματικής οικονομίας επιμερισμένο σε
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του τομέα στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018. Σημειώνεται ότι η δυναμική των
κλάδων στο τομέα αποδίδεται με την ποσοστιαία αναλογία τους επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας
σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του τομέα.

Κλάδος: (N77) Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
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Κλάδος: (N78) Δραστηριότητες απασχόλησης
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Κλάδος: (N79) Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
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Κλάδος: (N80) Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας
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Κλάδος: (N81) Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους
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Κλάδος: (N82) Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

8.2.1.16 ΚΛΑΔΟΣ S95: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ‘Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ο συγκεκριμένος κλάδος οικονομικών δραστηριοτήτων περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των
επιχειρήσεων, καθένας εκ των οποίων επιμερίζεται
ποσοστιαία ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων.
8.2.1.16.1 ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του κλάδου (S95) Επισκευή
ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης της επιχειρηματικής οικονομίας, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2018.

Το 2018, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του
κλάδου (S95) Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και
ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης της επιχειρηματικής
οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 198.117 επιχειρήσεις, που
αντιστοιχεί στο 0,8% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
(24.899.734 επιχειρήσεις) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του κλάδου (S95) Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (6.507 επιχειρήσεις) αντιστοιχεί στο 0,9% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας (708.719 επιχειρήσεις), τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 9η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Γράφημα 8.187: Συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων του κλάδου (S95) Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28
το 2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 1,2% είναι: η Λιθουανία (1,2%),
η Γαλλία (1,2%), η Ουγγαρία (1,2%), η Μάλτα (1,1%),
και η Ισπανία (1,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 0,5%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (0,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,4%), η Αυστρία
(0,5%), το Βέλγιο (0,5%), και η Γερμανία (0,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων του κλάδου (S95) Επισκευή
ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ28 καταγράφει αύξηση κατά 0,5% (ή κατά 1.077 επιχειρήσεις) από 197.040 επιχειρήσεις το 2015, σε 198.117

επιχειρήσεις το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό
πλήθος των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -6,3% (ή κατά 441 επιχειρήσεις) από 6.948 επιχειρήσεις το 2015, σε
6.507 επιχειρήσεις το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
του κλάδου (S95) Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους
των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο κλάδο επί
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.188: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων του κλάδου (S95) Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής
ή οικιακής χρήσης της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων και η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο
κλάδο επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις

ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου
(S95) Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (198.117 επιχειρήσεις)
και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
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 το 98,4% (ή 194.904 επιχειρήσεις) είναι πολύ μικρές

επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 99,2%
(ή 6.458 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 99,5% είναι: η Κύ-
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Κεφάλαιο 8ο



δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,10% είναι: η Τσεχία (0,10%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (0,10%), η Γερμανία (0,04%),η
Ρουμανία (0,05%), και η Γαλλία (1,6%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,03%, και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (0,01%), η Ιταλία (0,01%), η Σουηδία
(0,02%), η Ισπανία (0,4%), και η Πολωνία (0,4%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ



προς (100,0%), η Σλοβακία (99,4%), το Βέλγιο
(99,3%), η Γαλλία (99,3%), και η Πολωνία (99,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 95,2%, και
συγκεκριμένα: η Δανία (94,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(94,3%), το Λουξεμβούργο (95,6%), η Γερμανία
(95,8%), και η Αυστρία (96,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σχετικά υψηλή (1,0
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σχετικά σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 1,6% (ή 3.146 επιχειρήσεις) είναι μικρές & μεσαίες
επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,8% (ή
49 επιχειρήσεις) είναι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου
μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 4,7% είναι: η Δανία (5,8%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (5,6%),το Λουξεμβούργο
(4,4%), η Γερμανία (4,1%), και η Αυστρία (3,7%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,7%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (0,6%), η Γαλλία (0,6%), η
Πολωνία (0,7%), το Βέλγιο (0,7%), και η Σλοβενία
(0,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, και
το 0,03% (ή 67 επιχειρήσεις) είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα καταγράφεται μηδενικό πλήθος επιχειρήσεων του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο

8.2.1.16.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του
κλάδου (S95) Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και
ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης της επιχειρηματικής
οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των
απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις του κλάδου (S95) Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής
χρήσης της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 408.006 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο
0,27% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην
ΕΕ-28 (149.691.069 απασχολούμενοι) τη συγκεκριμένη
χρονιά.
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Γράφημα 8.189: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του κλάδου (S95) Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής
χρήσης της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του κλάδου (S95) Επισκευή
ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης της επιχειρηματικής οικονομίας στην
Ελλάδα (10.065 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
0,39% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας της
χώρας (2.593.971 απασχολούμενοι), τιμή υπερέχουσα
οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 4η υψηλότερη θέση

στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 0,40% είναι: η Ισπανία (0,42%), η
Γαλλία (0,41%), η Ουγγαρία (0,41%), η Ελλάδα (0,39%),
και η Μάλτα (0,37%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 0,13%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (0,08%), η Σουηδία (0,13%), η Αυστρία (0,13%),
η Γερμανία (0,15%), και το Βέλγιο (0,16%). Ας σημειω-
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θεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (3,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων του κλάδου (S95) Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής
ή οικιακής χρήσης στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση
κατά -1,2% (ή κατά 5.021 απασχολούμενους) από
413.027 απασχολούμενους το 2015, σε 408.006 απασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του
κλάδου (S95) Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και
ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης της επιχειρηματικής
οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά

6,1% (ή κατά 578 απασχολούμενους) από 9.487 απασχολούμενους το 2015, σε 10.065 απασχολούμενους το
2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του κλάδου (S95) Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο κλάδο επί του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.190: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του κλάδου (S95) Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών
και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο κλάδο επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις

ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του κλάδου (S95) Επισκευή ηλεκτρονικών
υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης
της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (408.006
απασχολούμενοι) και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 65,8% (ή 268.340 απασχολούμενοι) απασχολούνται
σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 89,9% (ή 9.048 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το
2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 90,8% είναι: η Κύπρος (100,0%), η Ελλάδα
(89,9%), η Σλοβενία (89,1%), η Λετονία (88,0%), και η
Βουλγαρία (86,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο
συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 46,9%, και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο
(35,5%), η Σουηδία (36,6%), το Λουξεμβούργο (49,4%),
η Δανία (56,2%), και η Τσεχία (56,9%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9
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φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28,
το 21,7% (ή 88.532 απασχολούμενοι) απασχολούνται
σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 10,1% (ή 1.017 απασχολούμενοι) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 41,2% είναι: το Λουξεμβούργο
(50,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (46,5%), η Δανία
(43,8%), η Φινλανδία (32,5%), και η Ρουμανία (32,4%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 10,8%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (10,1%), η Γαλλία (10,5%), η Πολωνία (10,8%), η Σλοβενία (10,9%), και η Λετονία
(12,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιή-
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σεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και
το 12,5% (ή 51.134 απασχολούμενοι) απασχολούνται
σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
καταγράφεται μηδενικό πλήθος απασχολουμένων σε
επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα
5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
23,3% είναι: η Σουηδία (31,1%), η Γαλλία (78,4%), η
Τσεχία (22,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (18,2%), και η
Πολωνία (14,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο
συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 7,5%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (2,5%), το
Βέλγιο (5,4%), η Ρουμανία (7,3%), η Γερμανία (8,5%),
και η Ισπανία (13,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,1 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

8.2.1.16.3 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€ (Value
added at factor cost) που παράγεται στις επιχειρήσεις του
κλάδου (S95) Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και
ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης της επιχειρηματικής
οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία
αναλογία της επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε
συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018.
Το 2018, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές
κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του κλάδου
(S95) Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών
ατομικής ή οικιακής χρήσης της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 είναι 10.835 εκ.€, που αντιστοιχεί στο
0,14% της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (7.783.688 εκ.€) τη
συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 8.191: Συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του κλάδου (S95) Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και
ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας
σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η συνολική προστιθέμενη αξία σε
συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του κλάδου (S95) Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης της
επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (47 εκ.€)
αντιστοιχεί στο 0,09% επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις
επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στη χώρας (49.083 εκ.€), τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28, κατέχοντας την 21η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 0,22% είναι: η Γαλλία
(0,23%), η Κροατία (0,23%), η Τσεχία (0,22%), η Ισπανία (0,22%), και η Ρουμανία (0,21%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,07%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (0,04%), η Αυστρία
(0,07%), η Ιρλανδία (0,07%), η Σουηδία (0,08%), και η
Εσθονία (0,08%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,3 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφο-

ροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του κλάδου (S95) Επισκευή
ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης της επιχειρηματικής οικονομίας στην
ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -3,9% (ή κατά
438 εκ.€) από 11.273 εκ.€ το 2015, σε 10.835 εκ.€ το
2018. Την ίδια περίοδο, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του κλάδου (S95) Επισκευή ηλεκτρονικών
υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης
της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -38,3% (ή κατά 29
εκ.€) από 75 εκ.€ το 2015, σε 47 εκ.€ το 2018.
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε
συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του κλάδου (S95) Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης της
επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέ-
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θους των επιχειρήσεων, και ενδεικτικά η ποσοστιαία
αναλογία της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις
στο συγκεκριμένο κλάδο επί της συνολικής προστι-

θέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.192: Ποσοστιαία κατανομή της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του κλάδου (S95) Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης της επιχειρηματικής οικονομίας ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων, και η ποσοστιαία αναλογία της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο κλάδο επί της συνολικής
προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις

ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις

ποσ. αναλ. ΚΛΑΔΟΥ στο σύνολο των ΕΝΕΡΓΩΝ επιχειρ.

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, από τη συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις του
κλάδου (S95) Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και
ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης της επιχειρηματικής
οικονομίας στην ΕΕ-28 (10.835 εκ.€) και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων:
 το 46,6% (ή 5.053 εκ.€) παράγεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 44,7% (ή 21
εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου
μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 76,0% είναι: η Σλοβενία
(85,4%), η Σλοβακία (77,6%), η Λετονία (75,2%), η
Βουλγαρία (71,3%), και η Εσθονία (70,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 33,3%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (8,7%), η Γαλλία (32,7%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (35,1%), η Ελλάδα (44,7%), και η
Τσεχία (45,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 29,3% (ή 3.179 εκ.€) παράγεται σε μικρές & μεσαίες
επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 55,3% (ή
26 εκ.€) παράγεται σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου
μεγέθους. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 58,4% είναι: το Λουξεμβούργο
(91,3%), η Ελλάδα (55,3%), η Δανία (49,5%), η Αυστρία
(48,2%), και η Κροατία (47,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 19,3%, και συγκεκριμένα: η Σλο-
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βενία (14,6%), η Γαλλία (16,9%), η Πολωνία (19,8%), η
Σλοβακία (22,4%), και η Ισπανία (22,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (3,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28, και
το 24,0% (ή 2.602 εκ.€) παράγεται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα καταγράφεται
μηδενική προστιθέμενης αξία που να παράγεται σε
επιχειρήσεις του συγκεκριμένου μεγέθους. Το 2018, τα
5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στο συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
33,3% είναι: η Γαλλία (50,5%), η Πολωνία (31,4%), η
Τσεχία (30,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (29,4%), και η
Ισπανία (24,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στο
συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 6,2%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία (2,8%), η
Ουγγαρία (3,3%), η Ιταλία (6,9%), η Γερμανία (7,5%),
και η Ολλανδία (10,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

8.2.1.17 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΑΔΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ-28
Στη συγκεκριμένη ενότητα συσχετίζονται οι δυναμικότεροι κλάδοι οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα,
ως προς τους τρεις βασικούς δείκτες των επιχειρήσεων,
με την αντίστοιχη δυναμική των συγκεκριμένων κλάδων
οικονομικής δραστηριότητας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

8.2.1.17.1 ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται ότι στη στήλη ποσοστιαίας αναλογίας της Ελλάδας
με κίτρινο χρώμα καταγράφονται οι κλάδοι δραστηριοτήτων που η χώρα υπερέχει της τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28, ενώ με ροζ χρώμα καταγράφονται οι κλάδοι
δραστηριοτήτων που η χώρα υπολείπεται αντίστοιχα
της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το πλήθος και η
ποσοστιαία κατανομή των επιχειρήσεων στους 15 δυναμικότερους (top15) κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονομίας της Ελλάδας, ως προς την αντίστοιχη δυναμική που καταγράφεται στις επιχειρήσεις των ίδιων κλάδων της επιχει-

Πίνακας 8.10: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή των επιχειρήσεων στους 15 δυναμικότερους (top15) κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονομίας της ΕΛΛΑΔΑΣ, ως προς την αντίστοιχη δυναμική που καταγράφεται στις επιχειρήσεις των ίδιων κλάδων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

ΚΩΔ

Κατάταξη των 15 δυναμικότερων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (top15)
ως προς το δείκτη στην ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ επιχειρηματικής οικονομίας:

ΕΕ-28
πλήθος

ΕΛΛΑΔΑ
%

πλήθος

%

24.899.734

100,0

708.719

100,0

G47

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

3.506.842

14,1

144.317

20,4

I56

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

1.654.765

6,6

78.982

11,1

M69

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

1.293.941

5,2

57.782

8,2

G46

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

1.768.453

7,1

57.195

8,1

H49

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

1.017.010

4,1

50.829

7,2

M71

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

1.072.842

4,3

47.057

6,6

F43

Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

2.591.123

10,4

39.106

5,5

I55

Δραστηριότητες παροχής καταλύματος

364.719

1,5

28.696

4,0

G45

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

895.914

3,6

25.993

3,7

F41

Κατασκευές κτιρίων

923.601

3,7

15.782

2,2

C10

Βιομηχανία τροφίμων

269.112

1,1

15.164

2,1

M70

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

1.092.856

4,4

13.495

1,9

L68

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

1.382.836

5,6

8.420

1,2

C25

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

407.904

1,6

7.919

1,1

J62

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών & συναφείς δραστηριότητες

820.623

3,3

7.122

1,0

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το σύνολο των επιχειρήσεων στους 15 δυναμικότερους (top15) κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα
είναι 597.859 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο 84,4%
του πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής
οικονομίας στη χώρα (708.719 επιχειρήσεις).

 το 8,1% των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οι-

Την ίδια χρονιά, και στο σύνολο των επιχειρήσεων
στους 15 δυναμικότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (κατά φθίνουσα τιμή ποσοστού):
 το 20,4% των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 144.317 επιχειρήσεις) δραστηριοποιείται στον κλάδο (G47) Λιανικό εμπόριο, εκτός από το
εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 6,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (14,1%),
 το 11,1% των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 78.982 επιχειρήσεις) δραστηριοποιείται
στον κλάδο (Ι56) Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 4,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,6%),
 το 8,2% των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 57.782 επιχειρήσεις) δραστηριοποιείται
στον κλάδο (Μ69) Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 3,0 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,2%),









κονομίας (ή 57.195 επιχειρήσεις) δραστηριοποιείται
στον κλάδο (G46) Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το
εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (12,3%),
το 7,2% των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 50.829 επιχειρήσεις) δραστηριοποιείται
στον κλάδο (H49) Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά
3,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(4,1%),
το 6,6% των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 47.057 επιχειρήσεις) δραστηριοποιείται
στον κλάδο (M71) Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες
και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές
και αναλύσεις, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 2,3
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(4,3%),
το 5,5% των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 39.106 επιχειρήσεις) δραστηριοποιείται
στον κλάδο (F43) Εξειδικευμένες κατασκευαστικές
δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά
4,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(10,4%),
το 4,0% των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 28.696 επιχειρήσεις) δραστηριοποιείται
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στον κλάδο (I55) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,5%),
το 3,7% των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 25.993 επιχειρήσεις) δραστηριοποιείται
στον κλάδο (G45) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και
επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,6%),
το 2,2% των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 15.782 επιχειρήσεις) δραστηριοποιείται
στον κλάδο (F41) Κατασκευές κτιρίων, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,7%),
το 2,1% των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 15.164 επιχειρήσεις) δραστηριοποιείται
στον κλάδο (C10) Βιομηχανία τροφίμων, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,1%),
το 1,9% των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 13.495 επιχειρήσεις) δραστηριοποιείται
στον κλάδο (M70) Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,5 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,4%),

 το 1,2% των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικο-





νομίας (ή 8.420 επιχειρήσεις) δραστηριοποιείται στον
κλάδο (L68) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 4,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,6%),
το 1,1% των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 7.919 επιχειρήσεις) δραστηριοποιείται στον
κλάδο (C25) Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με
εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,5 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,6%), και
το 1,0% των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 7.122 επιχειρήσεις) δραστηριοποιείται στον
κλάδο (J62) Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και
συναφείς δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (3,3%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων στους 15 δυναμικότερους (top 15)
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονομίας της Ελλάδας και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.193: Συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων στους 15 δυναμικότερους (top 15) κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονομίας της
ΕΛΛΑΔΑΣ και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων της
ΕΕ-28, που δραστηριοποιούνται στους 15 δυναμικότερους (top 15) κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα,
είναι 19.062.541 επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο
76,6% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων της
επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (24.899.734
επιχειρήσεις) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων στους 15 δυναμικότερους (top 15) κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα είναι 597.859 επιχειρήσεις,
πλήθος που αντιστοιχεί στο 84,4% του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων της επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας (708.719 επιχειρήσεις), τιμή υπερέχουσα κατά 7,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 81,8% είναι: η Ελλάδα (84,4%), το
Λουξεμβούργο (82,2%), το Βέλγιο (81,6%), η Βουλγαρία
(80,4%), και η Ισπανία (80,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 71,2%, και συγκεκριμένα: η
Πορτογαλία (68,9%), η Λετονία (70,3%), η Ολλανδία
(71,9%), η Τσεχία (72,0%), και η Ουγγαρία (72,9%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
σχετικά υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σχετικά σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
8.2.1.17.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το πλήθος και η
ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις των 15 δυναμικότερων (top15) κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονο-
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μίας της Ελλάδας, ως προς την αντίστοιχη δυναμική
που καταγράφεται στο πλήθος των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις των ίδιων κλάδων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται ότι
στη στήλη ποσοστιαίας αναλογίας της Ελλάδας με κί-

τρινο χρώμα καταγράφονται οι κλάδοι δραστηριοτήτων
που η χώρα υπερέχει της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28,
ενώ με ροζ χρώμα καταγράφονται οι κλάδοι δραστηριοτήτων που η χώρα υπολείπεται αντίστοιχα της τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28.

Κατάταξη των 15 δυναμικότερων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (top15)
ως προς το δείκτη στην ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ επιχειρηματικής οικονομίας:

ΕΕ-28
πλήθος

Κεφάλαιο 8ο

ΚΩΔ

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Πίνακας 8.11: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις των 15 δυναμικότερων (top15) κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της
επιχειρηματικής οικονομίας της ΕΛΛΑΔΑΣ, ως προς την αντίστοιχη δυναμική που καταγράφεται στο πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις των ίδιων
κλάδων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το σύνολο των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις των 15 δυναμικότερων (top15) κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα είναι 2.003.031 απασχολούμενοι,
που αντιστοιχεί στο 77,2% του πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στη χώρα (2.593.971 απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, και στο σύνολο των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις των 15 δυναμικότερων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα (κατά φθίνουσα τιμή ποσοστού):
 το 17,1% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας (ή 442.617 απασχολούμενοι) απασχολείται στον κλάδο (G47) Λιανικό εμπόριο,
εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσυκλετών, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 4,1 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (13,0%),
 το 16,6% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας (ή 431.629 απασχολούμενοι) απασχολείται στον κλάδο (Ι56) Δραστηριότητες
υπηρεσιών εστίασης, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 9,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(6,7%),
 το 9,2% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας (ή 239.500 απασχολούμενοι) απασχολείται στον κλάδο (G46) Χονδρικό εμπόριο,
εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσυκλετών, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,0
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (7,2%),

 το 6,5% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της









επιχειρηματικής οικονομίας (ή 168.868 απασχολούμενοι) απασχολείται στον κλάδο (I55) Δραστηριότητες
παροχής καταλύματος, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά
4,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(2,0%),
το 4,8% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας (ή 124.921 απασχολούμενοι) απασχολείται στον κλάδο (C10) Βιομηχανία τροφίμων, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,0%),
το 3,8% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας (ή 98.633 απασχολούμενοι) απασχολείται στον κλάδο (H49) Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, τιμή υπολειπόμενη
οριακά (κατά 0,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (4,2%),
το 3,3% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας (ή 86.711 απασχολούμενοι) απασχολείται στον κλάδο (Μ69) Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 0,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(2,6%),
το 3,0% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας (ή 78.359 απασχολούμενοι) απασχολείται στον κλάδο (F43) Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη
ελαφρά (κατά 2,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (5,6%),
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 το 2,7% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της









επιχειρηματικής οικονομίας (ή 69.983 απασχολούμενοι) απασχολείται στον κλάδο (M71) Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,3%),
το 2,6% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας (ή 68.423 απασχολούμενοι) απασχολείται στον κλάδο (G45) Χονδρικό και
λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (2,7%),
το 1,8% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας (ή 45.502 απασχολούμενοι) απασχολείται στον κλάδο (Η52) Αποθήκευση
και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,9%),
το 1,6% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας (ή 41.080 απασχολούμενοι) απασχολείται στον κλάδο (F41) Κατασκευές
κτιρίων, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,8 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,4%),
το 1,5% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας (ή 38.365 απασχολού-





μενοι) απασχολείται στον κλάδο (M70) Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (1,8%),
το 1,4% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας (ή 37.150 απασχολούμενοι) απασχολείται στον κλάδο (N81) Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,1
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(3,5%), και
το 1,2% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας (ή 31.290 απασχολούμενοι) απασχολείται στον κλάδο (DΕ5) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,2 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,0%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις των 15
δυναμικότερων (top 15) κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονομίας της Ελλάδας
και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.

Γράφημα 8.194: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις των 15 δυναμικότερων (top 15) κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονομίας της ΕΛΛΑΔΑΣ και ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις
επιχειρήσεις της ΕΕ-28 στους 15 δυναμικότερους (top 15)
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα, είναι 89.908.568 απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 60,1% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (149.691.069 απασχολούμενοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις των 15 δυναμικότερων (top 15)
κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα είναι 2.003.031 απασχολούμενοι, πλήθος που αντιστοιχεί στο 77,2% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας (708.719 απασχολούμενοι), τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 17,1ποσ.
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μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 71,4% είναι: η Κύπρος (78,6%), η
Ελλάδα (77,2%), το Λουξεμβούργο (68,1%), η Ισπανία
(67,5%), και η Ιρλανδία (65,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 52,3%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (48,7%), η Σλοβακία (52,3%), η Σλοβενία
(52,8%), η Ρουμανία (53,5%), και η Ουγγαρία (54,1%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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8.2.1.17.3 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 8ο
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Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η συνολική και
η ποσοστιαία κατανομή της προστιθέμενης αξίας σε
συντελεστές κόστους σε εκ.€ (Value added at factor cost)
που παράγεται στις επιχειρήσεις των 15 δυναμικότερων (top15) κλάδων οικονομικής δραστηριότητας
της επιχειρηματικής οικονομίας της Ελλάδας, ως
προς την αντίστοιχη δυναμική που καταγράφεται

στην προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που
παράγεται στις επιχειρήσεις των ίδιων κλάδων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018. Σημειώνεται ότι στη στήλη ποσοστιαίας αναλογίας της
Ελλάδας με κίτρινο χρώμα καταγράφονται οι κλάδοι
δραστηριοτήτων που η χώρα υπερέχει της τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ με ροζ χρώμα καταγράφονται
οι κλάδοι δραστηριοτήτων που η χώρα υπολείπεται
αντίστοιχα της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28.

Πίνακας 8.12:Συνολική και ποσοστιαία κατανομή της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους (σε εκ.€) που παράγεται στις επιχειρήσεις των 15 δυναμικότερων (top15) κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονομίας της ΕΛΛΑΔΑΣ, ως προς την αντίστοιχη δυναμική που καταγράφεται στην προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις των ίδιων κλάδων της επιχειρηματικής οικονομίας στην ΕΕ-28 το 2018

ΚΩΔ

Κατάταξη των 15 δυναμικότερων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (top15)
ως προς το δείκτη στην ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ επιχειρηματικής οικονομίας:

ΕΕ-28
πλήθος

ΕΛΛΑΔΑ
%

πλήθος

%

7.783.688

100,0

49.083

100,0

G46

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

700.103

9,0

6.928

14,1

G47

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

554.438

7,1

4.037

8,2

I55

Δραστηριότητες παροχής καταλύματος

101.450

1,3

3.496

7,1

C10

Βιομηχανία τροφίμων

206.668

2,7

2.916

5,9

H52

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

197.383

2,5

2.536

5,2

D35

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

244.364

3,1

2.415

4,9

J61

Τηλεπικοινωνίες

171.377

2,2

2.182

4,4

C19

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

33.731

0,4

1.876

3,8

M69

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

221.727

2,8

1.257

2,6

H50

Πλωτές μεταφορές

26.399

0,3

1.090

2,2

H49

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

256.528

3,3

1.061

2,2

M71

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

196.719

2,5

999

2,0

G45

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

174.305

2,2

929

1,9

M70

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

188.060

2,4

910

1,9

J62

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών & συναφείς δραστηριότητες

297.388

3,8

900

1,8

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις των
15 δυναμικότερων (top15) κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονομίας στην
Ελλάδα είναι 2.003.031 εκ.€, που αντιστοιχεί στο
77,2% της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της
επιχειρηματικής οικονομίας στη χώρα (2.593.971
εκ.€).
Την ίδια χρονιά, και επί της συνολικής προστιθέμενης
αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις
επιχειρήσεις των 15 δυναμικότερων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονομίας
στην Ελλάδα (κατά φθίνουσα τιμή ποσοστού):
 το 14,1% της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 6.928 εκ.€) παράγεται στον κλάδο (G46) Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 5,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (9,0%),
 το 8,2% της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 4.037 εκ.€) παράγεται στον κλάδο (G47) Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μη-









χανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (7,1%),
το 7,1% της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 3.496 εκ.€) παράγεται στον κλάδο (I55) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος, τιμή
υπερέχουσα σημαντικά (κατά 5,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,3%),
το 5,9% της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 2.916 εκ.€) παράγεται στον κλάδο (C10) Βιομηχανία τροφίμων, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 3,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (2,7%),
το 5,2% της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 2.536 εκ.€) παράγεται στον κλάδο (Η52) Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, τιμή υπερέχουσα ελαφρά
(κατά 2,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (2,5%),
το 4,9% της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 2.415 εκ.€) παράγεται στον κλά-

587

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ













δο (DΕ5) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (3,1%),
το 4,4% της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 2.182 εκ.€) παράγεται στον κλάδο (J61) Τηλεπικοινωνίες, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 2,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(2,2%),
το 3,8% της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 1.876 εκ.€) παράγεται στον κλάδο (C19) Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 3,4
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,4%),
το 2,6% της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 1.257εκ.€) παράγεται στον κλάδο (Μ69) Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες, τιμή
υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,8%),
το 2,2% της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 1.090 εκ.€) παράγεται στον κλάδο (Η50) Πλωτές μεταφορές, τιμή υπερέχουσα ελαφρά
(κατά 1,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (0,3%),
το 2,2% της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 1.061 εκ.€) παράγεται στον κλάδο (H49) Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω
αγωγών, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,1 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,3%),
το 2,0% της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 999 εκ.€) παράγεται στον κλάδο







(M71) Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, τιμή
υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,5%),
το 1,9% της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 929 εκ.€) παράγεται στον κλάδο
(G45) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,2%),
το 1,9% της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 910 εκ.€) παράγεται στον κλάδο
(M70) Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,4%), και
το 1,8% της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας (ή 41.080 εκ.€) παράγεται στον
κλάδο (J62) Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά
(κατά 2,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (3,8%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η συνολική
προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους σε εκ.€ (Value added at factor cost) που παράγεται στις επιχειρήσεις
των 15 δυναμικότερων (top 15) κλάδων οικονομικής
δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονομίας της
Ελλάδας και η ποσοστιαία αναλογία της επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους
που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής
οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2018.
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7.056

11.362
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6.083
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Γράφημα 8.195: Συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις των 15 δυναμικότερων (top 15) κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονομίας της ΕΛΛΑΔΑΣ και ποσοστιαία αναλογία τους επί της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018

Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές
κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της ΕΕ-28 στους
15 δυναμικότερους (top 15) κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα, είναι 3.570.643 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 45,9% της
συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρημα-
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τικής οικονομίας στην ΕΕ-28 (7.783.688 εκ.€) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, η συνολική προστιθέμενη αξία σε συντελεστές κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις των
15 δυναμικότερων (top 15) κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της επιχειρηματικής οικονομίας στην Ελλάδα είναι 33.530 εκ.€, πλήθος που αντιστοιχεί στο 68,3%
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της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές
κόστους που παράγεται στις επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας (49.083 εκ.€), τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 22,4 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, κατέχοντας την
1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 60,6% είναι: η Ελλάδα (68,3%), η
Κύπρος (63,8%), το Λουξεμβούργο (60,8 η Κροατία

Κεφάλαιο 8ο
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8.2.2

(56,1%), και η Λιθουανία (54,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 41,4%, και συγκεκριμένα: η Γερμανία (40,9%), η Τσεχία (40,9%), η Ιρλανδία
(41,4%), η Φινλανδία (42,0%), και η Δανία (42,0%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Συσχέτιση της αναλογίας της προστιθέμενης αξίας που παράγεται στους δυναμικότερους για την
Ελλάδα κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (top15) επί της συνολικά παραγόμενης, με την
αναλογία της συγκεκριμένης προστιθέμενης αξίας επί του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
αντίστοιχο δείκτη ποσοστιαία αναλογία της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους στους 15 δυναμικότερους για την Ελλάδα κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας (top15) επί του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος (ΑΕΠ) σε τρέχουσες τιμές (σε εκ.€),
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συσχετισμός του δείκτη ποσοστιαία αναλογία της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους (σε εκ.€) στους
15 δυναμικότερους για την Ελλάδα κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (top15) επί της συνολικά
παραγόμενης στην επιχειρηματική οικονομία, με τον

Γράφημα 8.196: Συσχετισμός του δείκτη ποσοστιαία αναλογία της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους (σε εκ.€) στους 15 δυναμικότερους για την
Ελλάδα κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (top15) επί της συνολικά παραγόμενης στην επιχειρηματική οικονομία, με τον αντίστοιχο δείκτη ποσοστιαία
αναλογία της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους στους 15 δυναμικότερους για την Ελλάδα κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (top15) επί του
ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος (ΑΕΠ) σε τρέχουσες τιμές (σε εκ.€), στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
Υψηλός δείκτης Αναλογία επί του ΑΕΠ
Ποσοστό της ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑΣ των 15 ΚΛΑΔΩΝ της
επιχειρηματικής οικονομίας επί του ΑΕΠ
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Ποσοστό της ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑΣ των 15 ΚΛΑΔΩΝ της επιχειρηματικής οικονομίας επί της συνολικά παραγώμενης
Υψηλός δείκτης Αναλογία επί της ΠΡΟΣΤ. ΑΞΙΑΣ.

Χαμηλές τιμές και στους δύο ΔΕΙΚΤΕΣ
Πηγή: Eurostat – (SBS) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [sbs_sc_sca_r2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το γράφημα χωρίζεται σε τεταρτημόρια από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η κάθετη αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή του δείκτη ποσοστιαία αναλογία της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους (σε εκ.€) στους 15 δυναμικότερους για την Ελλάδα κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (top15)
επί της συνολικά παραγόμενης στην επιχειρηματική
οικονομία (49,1%), και η οριζόντια γραμμή αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή του δείκτη ποσοστιαία αναλογία της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους
στους 15 δυναμικότερους για την Ελλάδα κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας (top15) επί του ακαθά-

ριστου εγχωρίου προϊόντος (ΑΕΠ) σε τρέχουσες τιμές
(23,1%).
Αριστερά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτημέλη όπου η τιμή του δείκτη ποσοστιαία αναλογία της
προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους (σε εκ.€)
στους 15 δυναμικότερους για την Ελλάδα κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (top15) επί της συνολικά παραγόμενης στην επιχειρηματική οικονομία, υπολείπεται
της μέσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ δεξιά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου η τιμή
του δείκτη ποσοστιαία αναλογία της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους (σε εκ.€) στους 15 δυναμι-
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κότερους για την Ελλάδα κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (top15) επί της συνολικά παραγόμενης στην επιχειρηματική οικονομία, υπερέχει αντίστοιχα της μέσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28.
Κάτω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται
κράτη-μέλη όπου η τιμή του δείκτη ποσοστιαία αναλογία της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους στους 15 δυναμικότερους για την Ελλάδα κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (top15) επί του
ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος (ΑΕΠ) σε τρέχουσες τιμές, υπολείπεται της μέσης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, ενώ πάνω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου η τιμή του δείκτη ποσοστιαία αναλογία της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους στους 15 δυναμικότερους για την
Ελλάδα κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (top
15) επί του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος (ΑΕΠ)
σε τρέχουσες τιμές, υπερέχει αντίστοιχα της μέσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28.
Κάθε ένα από τα τεταρτημόρια στα οποία χωρίζεται το
γράφημα περιλαμβάνει ομάδες κρατών με ομογενοποιημένα γνωρίσματα ως προς το δείκτη των συμπράξεων,
συνεταιρισμών, ενώσεων κ.α., σε σχέση με το δείκτη
των ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες τη συγκεκριμένη
χρονιά διακρίνονται ως εξής:
 1η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με χαμηλές τιμές και
στους δύο δείκτες (χαμηλή αναλογία προστιθέμενη
αξία επί της συνολικής, και ταυτόχρονα χαμηλή αναλογία προστιθέμενη αξία επί του ΑΕΠ). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 10 κράτη-μέλη: η Ρουμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Σλοβακία, η Φινλανδία, η
Ιρλανδία, η Σουηδία, η Αυστρία, η Τσεχία, και η Γερμανία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του
δείκτη αναλογία προστιθέμενη αξία επί της συνολικής
είναι 43,8%%, και η μέση τιμή του δείκτη αναλογία
προστιθέμενη αξία επί του ΑΕΠ είναι 20,6%.

 2η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στην υψη-

λή τιμή του δείκτη ατομικών επιχειρήσεων (χαμηλή
αναλογία προστιθέμενη αξία επί της συνολικής, και
ταυτόχρονα υψηλή αναλογία προστιθέμενη αξία επί
του ΑΕΠ). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 6
κράτη-μέλη: η Δανία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Πο-
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λωνία, η Εσθονία, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του δείκτη αναλογία
προστιθέμενη αξία επί της συνολικής είναι 45,8%%,
και η μέση τιμή του δείκτη αναλογία προστιθέμενη αξία επί του ΑΕΠ είναι 24,2%.

 3η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με υψηλές τιμές και

στους δύο δείκτες (υψηλή αναλογία προστιθέμενη αξία επί της συνολικής, και ταυτόχρονα υψηλή αναλογία προστιθέμενη αξία επί του ΑΕΠ). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 9 κράτη-μέλη: η Κύπρος,
το Λουξεμβούργο, η Κροατία, η Βουλγαρία, η Μάλτα,
η Ολλανδία, η Λιθουανία, η Λετονία, και το Βέλγιο.
Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του δείκτη
αναλογία προστιθέμενη αξία επί της συνολικής είναι
54,8%%, και η μέση τιμή του δείκτη αναλογία προστιθέμενη αξία επί του ΑΕΠ είναι 26,1%.

 4η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στην υψηλή

τιμή του δείκτη συμπράξεων, συνεταιρισμών, ενώσεων κ.α. (υψηλή αναλογία προστιθέμενη αξία επί
της συνολικής, και ταυτόχρονα χαμηλή αναλογία προστιθέμενη αξία επί του ΑΕΠ). Στη συγκεκριμένη ομάδα
περιλαμβάνονται 3 κράτη-μέλη: η Πορτογαλία, η Ισπανία, και η Ελλάδα. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η
μέση τιμή του δείκτη αναλογία προστιθέμενη αξία επί
της συνολικής είναι 56,4%%, και η μέση τιμή του δείκτη αναλογία προστιθέμενη αξία επί του ΑΕΠ είναι
20,8%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρίαρχη τάση που αποτυπώνεται στο γράφημα υποδηλώνει τη θετική σχέση
μεταξύ των δύο δεικτών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με
μοναδική εξαίρεση την Ελλάδα που καταγράφει τη
υψηλότερη τιμή του δείκτη ποσοστιαία αναλογία της
προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους (σε εκ.€)
στους 15 δυναμικότερους για την Ελλάδα κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (top15) επί της συνολικά παραγόμενης στην επιχειρηματική οικονομία (68,3%), και
ταυτόχρονα την ελάχιστη τιμή του δείκτη ποσοστιαία
αναλογία της προστιθέμενης αξίας σε συντελεστές κόστους στους 15 δυναμικότερους για την Ελλάδα κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (top15) επί του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος - ΑΕΠ (18,2%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

8.3

Ελληνική Στατιστική αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων

Το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων καταρτίζεται σύμφωνα με
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 177/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον αφορά
τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς.

8.3.1

Κεφάλαιο 8ο

3

Στη συγκεκριμένη ενότητα αποτυπώνονται 3 βασικοί
δείκτες του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων στο
σύνολο των τομέων οικονομικής δραστηριότητας (NACE
Rev.2: κωδικοί Β έως& U), όπως δημοσιοποιούνται από
την ΕΛΣΤΑΤ για την περίοδο αναφοράς 2011-2018 και
συγκεκριμένα:
 το πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων (διάκριση
βάσει του ΑΦΜ, την επωνυμία, την ταχυδρομική
διεύθυνση, το τηλέφωνο, φαξ και το e-mail της επιχείρησης),
 το πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες (είναι ο συνολικός αριθμός των ατόμων
που εργάζονται στην επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων ιδιοκτητών, των συνεταίρων και των μελών της οικογένειας που εργάζονται
αμισθί, καθώς και των ατόμων που εργάζονται εκτός
της επιχείρησης, αλλά ανήκουν σε αυτήν και αμείβονται από αυτήν. Ως μονάδα μέτρησης του δείκτη
χρησιμοποιείται ο ετήσιος μέσος όρος του αριθμού
των απασχολουμένων σε μια επιχείρηση), και
 το σύνολο του κύκλου εργασιών (σε χιλ. €) στις ενεργές νομικές μονάδες. O κύκλος εργασιών περιλαμβάνει το συνολικό, καθαρό ποσό που τιμολογήθηκε από
την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, το οποίο αντιστοιχεί σε πωλήσεις αγαθών ή
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε τρίτους. Ο κύκλος
εργασιών περιλαμβάνει όλα τα τέλη και τους φόρους
επί των αγαθών ή υπηρεσιών που τιμολογήθηκαν από
τη μονάδα με εξαίρεση τους φόρους τύπου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Όπως σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ «Το Στατιστικό Μητρώο Επι3
χειρήσεων αποτελεί την αποτελεσματικότερη μέθοδο
ομαδοποίησης πολλών και ποικίλων πληροφοριών που
αφορούν τις επιχειρήσεις. Αποτελεί το βασικό εργαλείο
για την προετοιμασία και το συντονισμό των ερευνών
και την κύρια πηγή πληροφοριών για τη στατιστική ανάλυση του πληθυσμού των επιχειρήσεων και των δημογραφικών του στοιχείων, καθώς και για τον εντοπισμό
και τη συγκρότηση στατιστικών μονάδων».
Σύμφωνα με το σχετικό έντυπο της ΕΛΣΤΑΤ για την ενιαία μορφή δομής των μεταδεδομένων του Στατιστικού
Μητρώου Επιχειρήσεων (ΣΜΕ): «Στο ΣΜΕ περιλαμβάνονται όλες οι μονάδες, οι οποίες ήταν ενεργές έστω και
για μια ημέρα εντός του έτους αναφοράς. Το Μητρώο
καλύπτει όλες τις μονάδες οι οποίες συνολικά, ή εν μέρει, ασκούν μια οικονομική δραστηριότητα. Κάθε δραστηριότητα που συμβάλλει στην παροχή αγαθών και
υπηρεσιών σε μια δεδομένη αγορά θεωρείται ως οικονομική δραστηριότητα. Επιπλέον οι μη αγοραίες υπηρεσίες που συνεισφέρουν στο ΑΕΠ, όπως επίσης και η διακράτηση περιουσιακών στοιχείων άμεσα ή έμμεσα των
ενεργών νομικών μονάδων (holdings) θεωρούνται οικονομικές δραστηριότητες για τους σκοπούς του ΣΜΕ. Οι
οικονομικά ανενεργές νομικές μονάδες αποτελούν μέρος
μιας επιχείρησης μόνο σε συνδυασμό με οικονομικά ενεργές νομικές μονάδες».

Πλήθος ενεργών νομικών μονάδων

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το πλήθος των
νομικών μονάδων (στο εξής μονάδες) ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev.2: Β έως& U)
στην Ελλάδα την περίοδο 2011-2018, και η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού δείκτη στη χώρα ανά

τομέα οικονομικής δραστηριότητας το 2018. Σημειώνεται ότι ο ρυθμός μεταβολής του δείκτη έχει υπολογισθεί για την περίοδο 2015-2018, για λόγους προσαρμογής με τις προηγηθείσες ενότητες του κεφαλαίου.

Πίνακας 8.13: Πλήθος των νομικών μονάδων και ποσοστιαία κατανομή του ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev.2: κωδικοί Β έως& U) στην Ελλάδα την περίοδο 2011-2018

NACE
Αναθ. 2

ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
2011

2018
ποσ.
κατ.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

50.206

49.994

50.589

463.544

470.286

528.780

528.632

549.362

38,7

905

823

786

810

678

572
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601

0,04

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

76.343

70.520

66.156

66.401

61.500
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4,0

D

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,
ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

8.472

9.072

8.779

8.489

7.044

6.622

7.326

7.446
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E

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

2.117

1.972

1.922

2.167
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1.859
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0,1

F

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

114.460
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ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

296.488

279.274

267.557

269.519

250.678

235.891

234.733

227.461

16,0

H

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

73.194

69.140

67.427

67.075

63.588

60.898

61.152

60.059

4,2

I

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

120.123

116.661

115.495

120.409

115.050

109.967

111.780

106.819

7,5

Α

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

B

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

C
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

NACE
Αναθ. 2

ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
2011

2018
ποσ.
κατ.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

19.371

18.081

17.427

20.655

19.609

17.736

17.020

16.372

1,2

17.631

16.795

13.360

18.653

17.683

16.803

16.717

16.856

1,2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

9.596

8.175

7.363

9.000

8.562

8.549

9.673

9.153

0,6

M

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

174.896

165.197

158.105

162.236

150.920

140.248

138.195

134.286

9,5

N

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

25.056

22.486

21.054

22.195

20.987

19.342

20.183

20.284

1,4

O

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

571

415

416

918

1.007

967

989

1.033

0,1

P

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

24.298

22.860

20.152

23.401

22.457

20.805

20.517

20.901

1,5

Q

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

54.289

53.848

51.627

57.624

56.878

57.435

57.629

58.066

4,1

R

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

30.695

26.396

23.335

24.461

22.260

20.623

20.857

21.138

1,5

S

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

37.346

35.019

33.612

40.606

40.445

36.332

37.574

38.736

2,7

Τ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

U

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

1.545

1.489

1.691

2.600

1.432

898

8.749

13.600

1,0

1.137.602

1.068.366

1.015.146

1.468.014

1.403.563

1.403.086

1.415.370

1.419.855

100,0

J

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

K

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

L

Χωρίς
NACE

ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 01.Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο τομέα οικονομικής δραστηριότητας στο
σύνολο της Χώρας]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των ενεργών νομικών μονάδων
στην Ελλάδα (1.419.855 μονάδες), για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς τον τομέα οικονομικών
δραστηριοτήτων:

 το 2,7% του συνόλου των ενεργών νομικών μονάδων


 το 38,7% του συνόλου των ενεργών νομικών μονάδων
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(ή 549.362 μονάδες), δραστηριοποιείται στον τομέα (Α)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία,
το 16,0% του συνόλου των ενεργών νομικών μονάδων
(ή 227.461 μονάδες), δραστηριοποιείται στον τομέα (G)
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών,
το 9,5% του συνόλου των ενεργών νομικών μονάδων
(ή 134.286 μονάδες), δραστηριοποιείται στον τομέα
(M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες,
το 7,5% του συνόλου των ενεργών νομικών μονάδων
(ή 106.819 μονάδες), δραστηριοποιείται στον τομέα (I)
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος &
υπηρεσιών εστίασης,
το 4,2% του συνόλου των ενεργών νομικών μονάδων
(ή 60.069 μονάδες), δραστηριοποιείται στον τομέα (H)
Μεταφορά και αποθήκευση,
το 4,1% του συνόλου των ενεργών νομικών μονάδων
(ή 58.771 μονάδες), δραστηριοποιείται στον τομέα (F)
Κατασκευές,
το 4,1% του συνόλου των ενεργών νομικών μονάδων
(ή 58.066 μονάδες), δραστηριοποιείται στον τομέα (Q)
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και
την κοινωνική μέριμνα,
το 4,0% του συνόλου των ενεργών νομικών μονάδων
(ή 56.971 μονάδες), δραστηριοποιείται στον τομέα (C)
Μεταποίηση,













(ή 38.736 μονάδες), δραστηριοποιείται στον τομέα (S)
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,
το 1,5% του συνόλου των ενεργών νομικών μονάδων
(ή 21.138 μονάδες), δραστηριοποιείται στον τομέα (R)
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία,
το 1,5% του συνόλου των ενεργών νομικών μονάδων
(ή 20.901 μονάδες), δραστηριοποιείται στον τομέα (P)
Εκπαίδευση,
το 1,4% του συνόλου των ενεργών νομικών μονάδων
(ή 20.284 μονάδες), δραστηριοποιείται στον τομέα (N)
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες,
το 1,2% του συνόλου των ενεργών νομικών μονάδων
(ή 16.856 μονάδες), δραστηριοποιείται στον τομέα (K)
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,
το 1,2% του συνόλου των ενεργών νομικών μονάδων
(ή 16.372 μονάδες), δραστηριοποιείται στον τομέα (J)
Ενημέρωση και επικοινωνία,
το 0,6% του συνόλου των ενεργών νομικών μονάδων
(ή 9.153 μονάδες), δραστηριοποιείται στον τομέα (L)
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
το 0,5% του συνόλου των ενεργών νομικών μονάδων
(ή 7.446 μονάδες), δραστηριοποιείται στον τομέα (D)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού,
το 0,1% του συνόλου των ενεργών νομικών μονάδων
(ή 1.940 μονάδες), δραστηριοποιείται στον τομέα (E)
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης,
το 0,1% του συνόλου των ενεργών νομικών μονάδων
(ή 1.033 μονάδες), δραστηριοποιείται στον τομέα (Ο)

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020



8.3.2

Κεφάλαιο 8ο

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων στην Ελλάδα,
καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,2% (ή κατά 16.292
μονάδες) από 11.029.314 μονάδες το 2015, σε
12.207.276 μονάδες το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των μη ταξινομημένων κατά NACE ενεργών νομικών μονάδων καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 849,7% (ή κατά 16.292 μονάδες) από 1.432 μονάδες το 2015, σε 13.600 μονάδες το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 14 από τους 19 τομείς
δραστηριότητας στην Ελλάδα καταγράφεται μείωση
του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στον
τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (κατά
23.217 μονάδες ή κατά -9,3%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν οι τομείς: (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
(κατά 16.634 μονάδες ή κατά -11,0%), (F) Κατασκευές
(κατά 11.693 μονάδες ή κατά -16,6%), (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών

εστίασης (κατά 8.231 μονάδες ή κατά -7,2%), (C) Μεταποίηση (κατά 4.529 μονάδες ή κατά -7,4%), (H) Μεταφορά και αποθήκευση (κατά 3.529 μονάδες ή κατά 5,5%), (J) Ενημέρωση και επικοινωνία (κατά 3.237 μονάδες ή κατά -16,5%), (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (κατά 1.709 μονάδες ή κατά -4,2%), (P)
Εκπαίδευση (κατά 1.556 μονάδες ή κατά -6,9%), (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (κατά 1.122 μονάδες
ή κατά -5,0%), (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (κατά 827 μονάδες ή κατά -4,7%),
(N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
(κατά 703 μονάδες ή κατά -3,3%), (Ε) Παροχή νερού επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης (κατά 95 μονάδες ή κατά 4,7%), και (B) Ορυχεία και λατομεία (κατά 77 μονάδες
ή κατά -11,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τους 19 τομείς δραστηριότητας στην Ελλάδα καταγράφεται αύξηση του πλήθους
των ενεργών νομικών μονάδων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στον τομέα (Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (κατά 79.076 μονάδες ή
κατά 16,8%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής
ακολουθούν οι τομείς: (Q) Δραστηριότητες σχετικές με
την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (κατά
1.188 μονάδες ή κατά 2,1%), (L) Διαχείριση ακίνητης
περιουσίας (κατά 591 μονάδες ή κατά 6,9%), (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού (κατά 402 μονάδες ή κατά 5,7%), και (Ο)
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση (κατά 26 μονάδες ή κατά 2,6%).

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ



Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση,
το 0,04% του συνόλου των ενεργών νομικών μονάδων
(ή 601 μονάδες), δραστηριοποιείται στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία, και
το 1,0% του συνόλου των ενεργών νομικών μονάδων
(ή 13.600 μονάδες), δραστηριοποιείται σε άγνωστη
δραστηριότητα (χωρίς NACE).

Πλήθος απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το πλήθος των
απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες ανά
τομέα οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev.2: Β έ-

ως& U) στην Ελλάδα την περίοδο 2011-2018, και η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού δείκτη στη χώρα ανά
τομέα οικονομικής δραστηριότητας το 2018.

Πίνακας 8.14: Πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες και ποσοστιαία κατανομή του ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev.2:
κωδικοί Β έως& U) στην Ελλάδα την περίοδο 2011-2018

NACE
Αναθ. 2

2018

ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ποσ. κατ.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Α

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

77.423

72.510

74.389

487.604

479.137

587.357

516.082

455.673

10,7

B

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

6.467

5.659

6.560

6.775

5.851

5.690

5.722

7.494

0,2

C

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

382.376

342.097

337.861

335.298

308.983

329.084

326.335

339.414

8,0

D

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,
ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

40.784

38.016

36.211

33.766

30.463

32.736

31.846

31.385

0,7

E

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

16.809

15.316

15.883

17.816

16.807

17.046

17.113

17.388

0,4

F

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

246.563

199.331

196.093

185.387

141.268

158.050

124.224

126.669

3,0

G

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

850.947

760.612

787.937

783.278

671.672

735.993

696.823

746.773

17,6

H

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

205.288

182.097

194.242

205.140

179.371

190.636

178.495

185.712

4,4

I

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

358.106

319.795

396.789

447.141

434.792

521.576

531.718

590.196

13,9

J

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

94.973

85.575

86.147

84.384

81.014

83.569

82.696

87.164

2,1

K

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

103.887

96.854

94.747

101.720

91.734

88.449

84.093

82.948

2,0

L

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

17.604

14.636

15.073

15.221

15.156

17.450

18.116

19.532

0,5

M

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

318.845

280.376

299.166

311.642

241.910

260.038

233.353

249.631

5,9
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NACE
Αναθ. 2

2018

ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ποσ. κατ.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

N

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

105.759

101.863

120.804

118.283

120.199

133.910

136.509

145.179

3,4

O

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

31.733

34.898

35.685

128.034

137.869

148.049

421.176

366.470

8,6

P

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

84.035

81.011

85.430

190.732

186.527

181.903

345.915

327.575

7,7

Q

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

121.544

119.542

120.196

232.658

218.785

225.973

261.147

259.068

6,1

R

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

61.210

53.360

51.824

69.941

63.185

67.755

64.986

72.110

1,7

S

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

80.209

74.222

76.844

111.561

93.496

99.930

91.617

99.203

2,3

Τ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

U

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2.023

1.665

1.467

1.770

1.722

2.182

10.233

33.451

0,8

4.178.199

4.243.035

Χωρίς
NACE

ΣΥΝΟΛΟ

3.206.585

2.879.435

3.033.348

3.868.151

3.519.941

3.887.376

100,0

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 01.Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο τομέα οικονομικής δραστηριότητας στο
σύνολο της Χώρας]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των απασχολουμένων στις ενεργές
νομικές μονάδες στην Ελλάδα (4.243.035 απασχολούμενοι), για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία ως
προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων:

 το 4,4% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενερ-

 το 17,6% του συνόλου των απασχολουμένων στις ε-
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νεργές νομικές μονάδες (ή 746.773 απασχολούμενοι),
δραστηριοποιείται στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσυκλετών,
το 13,9% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες (ή 590.196 απασχολούμενοι),
δραστηριοποιείται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης,
το 10,7% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες (ή 455.673 απασχολούμενοι),
δραστηριοποιείται στον τομέα (Α) Γεωργία, δασοκομία
και αλιεία,
το 8,6% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες (ή 366.470 απασχολούμενοι),
δραστηριοποιείται στον τομέα (Ο) Δημόσια διοίκηση
και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση,
το 8,0% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες (ή 339.414 απασχολούμενοι),
δραστηριοποιείται στον τομέα (C) Μεταποίηση,
το 7,7% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες (ή 327.575 απασχολούμενοι),
δραστηριοποιείται στον τομέα (P) Εκπαίδευση,
το 6,1% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες (ή 259.068 απασχολούμενοι),
δραστηριοποιείται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες
σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική
μέριμνα,
το 5,9% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες (ή 249.631 απασχολούμενοι),
δραστηριοποιείται στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες,















γές νομικές μονάδες (ή 185.712 απασχολούμενοι),
δραστηριοποιείται στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση,
το 3,4% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες μονάδων (ή 145.179 απασχολούμενοι), δραστηριοποιείται στον τομέα (N) Διοικητικές
και υποστηρικτικές δραστηριότητες,
το 3,0% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες (ή 126.669 απασχολούμενοι),
δραστηριοποιείται στον τομέα (F) Κατασκευές,
το 2,3% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες (ή 99.203 απασχολούμενοι), δραστηριοποιείται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών,
το 2,1% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες (ή 87.164 απασχολούμενοι), δραστηριοποιείται στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία,
το 2,0% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες (ή 82.948 απασχολούμενοι), δραστηριοποιείται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες,
το 1,7% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες (ή 72.110 απασχολούμενοι), δραστηριοποιείται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και
ψυχαγωγία,
το 0,7% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες (ή 31.385 απασχολούμενοι), δραστηριοποιείται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού,
το 0,5% των ενεργών μονάδων (ή 19.532 απασχολούμενοι), δραστηριοποιείται στον τομέα (L) Διαχείριση
ακίνητης περιουσίας,
το 0,4% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες (ή 17.388 απασχολούμενοι), δραστηριοποιείται στον τομέα (E) Παροχή νερού - επεξερ-
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8.3.3

Κεφάλαιο 8ο

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στην Ελλάδα, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά
20,5% (ή κατά 723.094 απασχολούμενους) από
3.519.941 απασχολούμενους το 2015, σε 4.243.035 απασχολούμενους το 2018. Την ίδια περίοδο, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές μη ταξινομημένες κατά NACE μονάδες καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση κατά 1842,6% (ή κατά 31.729 απασχολούμενους) από 1.722 απασχολούμενους το 2015,
σε 33.451 απασχολούμενους το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 3 από τους 19 τομείς
δραστηριότητας στην Ελλάδα καταγράφεται μείωση
του πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στον τομέα (Α) Γεωργία, δασοκομία και
αλιεία (κατά 23.464 απασχολούμενους ή κατά -4,9%),
και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν οι
τομείς: (F) Κατασκευές (κατά 14.599 απασχολούμενους
ή κατά -10,3%), και (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (κατά 8.786 απασχολούμενους ή κατά -9,6%).
Την ίδια περίοδο, σε 16 από τους 19 τομείς δραστηριότητας στην Ελλάδα καταγράφεται αύξηση του πλήθους

των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες,
με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στον τομέα (Ο) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (κατά 228.601 απασχολούμενους ή κατά 165,8%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν οι τομείς: (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης
(κατά 155.404 απασχολούμενους ή κατά 35,7%), (P) Εκπαίδευση (κατά 141.048 απασχολούμενους ή κατά
75,6%), (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (κατά
75.101 απασχολούμενους ή κατά 11,2%), (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (κατά 40.283 απασχολούμενους ή κατά
18,4%), (C) Μεταποίηση (κατά 30.431 απασχολούμενους
ή κατά 9,8%), (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (κατά 24.980 απασχολούμενους ή κατά
20,8%), (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (κατά
8.925 απασχολούμενους ή κατά 14,1%), (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (κατά
7.721 απασχολούμενους ή κατά 3,2%), (H) Μεταφορά
και αποθήκευση (κατά 6.341 απασχολούμενους ή κατά
3,5%), (J) Ενημέρωση και επικοινωνία (κατά 6.150 απασχολούμενους ή κατά 7,6%), (S) Άλλες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών (κατά 5.707 απασχολούμενους ή
κατά 6,1%), (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (κατά
4.376 απασχολούμενους ή κατά 28,9%), (B) Ορυχεία και
λατομεία (κατά 1.643 απασχολούμενους ή κατά 28,1%),
(D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού και κλιματισμού (κατά 922 απασχολούμενους ή
κατά 3,0%), και (Ε) Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (κατά 581 απασχολούμενους ή κατά 3,5%).

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ



γασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης,
το 0,2% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες (ή 7.494 απασχολούμενοι), δραστηριοποιείται στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία,
και
το 0,8% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες (ή 33.451 απασχολούμενοι), δραστηριοποιείται σε άγνωστη δραστηριότητα (χωρίς
NACE).

Κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται ο κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές
νομικές μονάδες ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev.2: Β έως& U) στην Ελλάδα την πε-

ρίοδο 2011-2018, και η ποσοστιαία κατανομή του
συνολικού δείκτη στη χώρα ανά τομέα οικονομικής
δραστηριότητας το 2018.

Πίνακας 8.15: Κύκλος εργασιών στις ενεργές νομικές μονάδες και ποσοστιαία κατανομή του ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev.2: κωδικοί Β
έως& U) στην Ελλάδα την περίοδο 2011-2018

NACE
Αναθ. 2

2018

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (σε χιλ. €)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
2011

2012

2013

2014

2015

2016

ποσ. κατ.

2017

2018

Α

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

3.486.858

3.603.461

3.969.586

7.183.755

7.407.841

7.786.514

7.668.998

7.979.918

2,7

B

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

730.703

636.819

690.154

800.379

704.898

622.462

700.291

818.022

0,3

C

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

61.683.648

61.003.423

57.842.974

58.080.361

54.236.505

51.708.628

56.309.298

60.079.613

20,0

D

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,
ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

12.858.836

16.930.740

16.375.084

17.024.144

19.777.166

18.457.506

21.641.813

15.218.076

5,1

E

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

1.464.022

1.437.371

1.591.448

1.418.909

1.519.107

1.585.154

1.756.777

1.589.009

0,5

F

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

11.169.873

9.086.927

9.020.390

10.182.825

10.615.460

10.547.529

10.009.648

10.501.404

3,5

G

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

129.563.52
4

116.345.16
4

109.335.65
2

113.801.47
0

106.776.48
2

107.115.19
1

111.465.61
8

119.120.91
6

39,6

H

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12.471.362

11.933.550

11.517.065

12.943.459

13.630.391

14.091.956

14.902.837

16.407.258

5,5
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NACE
Αναθ. 2

2018

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (σε χιλ. €)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
2011

2012

2013

2014

2015

2016

ποσ. κατ.

2017

2018

I

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

10.581.278

8.609.426

9.362.887

10.645.213

11.006.601

10.778.604

11.807.010

12.861.226

4,3

J

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

12.094.269

11.013.690

9.789.133

10.109.885

9.824.357

9.695.999

9.855.714

10.780.423

3,6

K

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

31.785.805

26.253.719

19.773.993

17.172.143

21.681.322

12.692.890

13.248.989

16.714.150

5,6

L

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1.167.677

922.676

998.698

1.395.414

1.470.469

1.506.419

1.461.351

1.808.453

0,6

M

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

8.824.258

8.185.197

7.880.096

8.453.376

8.624.597

8.026.229

8.563.601

9.338.828

3,1

N

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5.774.311

5.187.370

5.208.373

5.720.753

5.447.043

5.699.912

6.232.240

6.913.180

2,3

O

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

283.953

401.908

627.252

609.709

532.923

541.069

445.596

435.792

0,1

P

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.511.491

1.054.082

924.569

1.258.980

1.167.418

1.024.884

1.140.472

1.094.627

0,4

Q

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

4.542.536

3.905.057

3.902.792

4.053.094

3.830.366

3.915.947

3.914.341

4.082.316

1,4

R

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

5.899.222

5.342.201

4.997.935

5.668.141

5.444.775

5.399.165

5.848.373

3.744.983

1,3

S

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.276.601

1.200.599

1.254.241

1.191.465

1.199.453

1.213.495

1.219.651

1.282.250

0,4

Τ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

U

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Χωρίς
NACE

ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

35.192

39.293

38.706

42.439

19.801

14.284

24.335

14.775

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

317.205.41
9

293.092.67
3

275.101.02
8

287.755.91
4

284.916.97
5

272.423.83
7

288.216.95
2

300.785.21
9

100,0

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 01.Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο τομέα οικονομικής δραστηριότητας στο
σύνολο της Χώρας]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στην Ελλάδα
(300.785.219 χιλ. €), για τις οποίες διατίθενται σχετικά
στοιχεία ως προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων:

 το 39,6% του συνολικού κύκλου εργασιών στις ενερ-
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γές νομικές μονάδες (ή 119.120.916 χιλ. €), πραγματοποιείται στις μονάδες που δραστηριοποιούνται στον
τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών,
το 20,0% του κύκλου εργασιών στις ενεργές νομικές
μονάδες (ή 60.079.613 χιλ. €), πραγματοποιείται στις
μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα (C) Μεταποίηση,
το 5,6% του συνολικού κύκλου εργασιών στις ενεργές
νομικές μονάδες (ή 16.714.150 χιλ. €), πραγματοποιείται στις μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα
(K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,
το 5,5% του συνολικού κύκλου εργασιών στις ενεργές
νομικές μονάδες (ή 16.407.258 χιλ. €), πραγματοποιείται στις μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα
(H) Μεταφορά και αποθήκευση,
το 5,1% του συνολικού κύκλου εργασιών στις ενεργές
νομικές μονάδες (ή 15.218.076 χιλ. €), πραγματοποιείται στις μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα
(D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού και κλιματισμού,
το 4,3% του συνολικού κύκλου εργασιών στις ενεργές
νομικές μονάδες (ή 12.861.226 χιλ. €), πραγματοποιείται στις μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα















(I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος
& υπηρεσιών εστίασης,
το 3,6% του συνολικού κύκλου εργασιών στις ενεργές
νομικές μονάδες (ή 10.780.423 χιλ. €), πραγματοποιείται στις μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα
(J) Ενημέρωση και επικοινωνία,
το 3,5% του συνολικού κύκλου εργασιών στις ενεργές
νομικές μονάδες (ή 10.501.404 χιλ. €), πραγματοποιείται στις μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα
(F) Κατασκευές,
το 3,1% του συνολικού κύκλου εργασιών στις ενεργές
νομικές μονάδες (ή 9.338.828 χιλ. €), πραγματοποιείται
στις μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα (M)
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες,
το 2,7% του συνολικού κύκλου εργασιών στις ενεργές
νομικές μονάδες (ή 7.979.918 χιλ. €), πραγματοποιείται
στις μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα (Α)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία,
το 2,3% του συνολικού κύκλου εργασιών στις ενεργές
νομικές μονάδες (ή 6.913.180 χιλ. €), πραγματοποιείται
στις μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα (N)
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες,
το 1,4% του συνολικού κύκλου εργασιών στις ενεργές
νομικές μονάδες (ή 4.082.316 χιλ. €), πραγματοποιείται
στις μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα (Q)
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και
την κοινωνική μέριμνα,
το 1,3% του συνολικού κύκλου εργασιών στις ενεργές
νομικές μονάδες (ή 3.744.983 χιλ. €), πραγματοποιεί-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020











Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στην Ελλάδα, καταγράφει
αύξηση κατά 5,6% (ή κατά 15.868.244 χιλ. €) από
284.916.975 χιλ. € το 2015, σε 300.785.219 χιλ. € το
2018. Την ίδια περίοδο, ο συνολικός κύκλος εργασιών
που πραγματοποιείται στις ενεργές μη ταξινομημένες
κατά NACE νομικές μονάδες καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -25,4% (ή κατά 5.026 χιλ. €) από 19.801 χιλ.
€ το 2015, σε 14.775 χιλ. € το 2018.
8.3.4

Κεφάλαιο 8ο



Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 6 από τους 19 τομείς δραστηριότητας στην Ελλάδα καταγράφεται μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (κατά 4.967.172
χιλ. € ή κατά -22,9%). και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν οι τομείς: (D) Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (κατά 4.559.090 χιλ. € ή κατά -23,1%), (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (κατά 1.699.792 χιλ. € ή κατά 31,2%),(F) Κατασκευές (κατά 114.056 χιλ. € ή κατά -1,1%),
(Ο) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (κατά 97.131 χιλ. € ή κατά -18,2%), και (P)
Εκπαίδευση (κατά 72.791 χιλ. € ή κατά 75,6%).
Την ίδια περίοδο, σε 13 από τους 19 τομείς δραστηριότητας στην Ελλάδα καταγράφεται αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στον τομέα (G) Χονδρικό και
λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών (κατά 12.344.434 χιλ. € ή κατά
11,6%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν οι τομείς: (C) Μεταποίηση (κατά 5.834.108 χιλ.
€ ή κατά 10,8%), (H) Μεταφορά και αποθήκευση (κατά
2.776.867 χιλ. € ή κατά 20,4%), (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης
(κατά 1.854.625 χιλ. € ή κατά 16,9%), (N) Διοικητικές και
υποστηρικτικές δραστηριότητες (κατά 1.466.137 χιλ. € ή
κατά 26,9%), (J) Ενημέρωση και επικοινωνία (κατά
956.066 χιλ. € ή κατά 9,7%), (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (κατά 714.231
χιλ. € ή κατά 8,3%), (Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
(κατά 572.077 χιλ. € ή κατά 7,7%), (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (κατά 337.984 χιλ. € ή κατά 23,0%), (Q)
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και
την κοινωνική μέριμνα (κατά 251.950 χιλ. € ή κατά
6,6%), (B) Ορυχεία και λατομεία (κατά 113.124 χιλ. € ή
κατά 16,0%), (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (κατά 82.797 χιλ. € ή κατά 6,9%),και (Ε) Παροχή
νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων
και δραστηριότητες εξυγίανσης (κατά 69.902 χιλ. € ή
κατά 4,6%).

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ



ται στις μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα
(R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία,
το 0,6% του συνολικού κύκλου εργασιών στις ενεργές
νομικές μονάδες (ή 1.808.453 χιλ. €), πραγματοποιείται
στις μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα (L)
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
το 0,5% του συνολικού κύκλου εργασιών στις ενεργές
νομικές μονάδες (ή 1.589.009 χιλ. €), πραγματοποιείται
στις μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα (E)
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης,
το 0,4% του συνολικού κύκλου εργασιών στις ενεργές
νομικές μονάδες (ή 1.282.250 χιλ. €), πραγματοποιείται
στις μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα (S)
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,
το 0,4% του συνολικού κύκλου εργασιών στις ενεργές
νομικές μονάδες (ή 1.094.627 χιλ. €), πραγματοποιείται
στις μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα (P)
Εκπαίδευση,
το 0,3% του συνολικού κύκλου εργασιών στις ενεργές
νομικές μονάδες (ή 818.022 χιλ. €), πραγματοποιείται
στις μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα (B)
Ορυχεία και λατομεία,
το 0,1% του συνολικού κύκλου εργασιών στις ενεργές
νομικές μονάδες (ή 435.792 χιλ. €), πραγματοποιείται
στις μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα (Ο)
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση, και
το 0,0% του συνολικού κύκλου εργασιών στις ενεργές
νομικές μονάδες (ή 14.775 χιλ. €), πραγματοποιείται
στις μονάδες που δραστηριοποιούνται σε άγνωστη
δραστηριότητα (χωρίς NACE).

Βασικά μεγέθη ανά τομέα κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και διοικητική περιφέρεια στην Ελλάδα

Στην παρούσα ενότητα αποτυπώνονται ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας της οικονομίας τα τρία βασικά μεγέθη των νομικών μονάδων (το πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων, το πλήθος των απασχολουμένων σε αυτές, και ο παραγόμενες από αυτές κύκλος εργασιών, όπως αυτοί έχουν δημοσιοποιηθεί από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων, και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των
ενεργών νομικών μονάδων στη χώρα, στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας για τις οποίες
διατίθενται στοιχεία ως προς τον τομέα οικονομικής
δραστηριότητας, το 2018.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 8.197: Συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων
στη χώρα, στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018

Νοτίου
Αιγαίου

Στερεάς
Ελλάδας

Αν.Μακεδονίας
& Θράκης

Δυτικής
Ελλάδας

344.542

Ηπείρου

234.716

98.016

Δυτικής
Μακεδονίας

135.764

88.257

Ιονίων
νήσων

8,1

24,5

113.662

75.246

Βορείου
Αιγαίου

7,9

16,7

111.678

7,0

6,3

5,4

48.505

3,4

45.998

3,3

38.111

2,7

37.502

2,7

34.258

2,4

9,7

Θεσσαλίας

Πελοποννήσου

Κρήτης

Κεντρικής
Μακεδονίας

Αττικής

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας
για τις οποίες διατίθενται στοιχεία ως προς τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας, ως προς το συνολικό πλήθος
των νομικών μονάδων στην Ελλάδα (1.406.255 μονάδες), καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (24,5% ή
344.542 μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής
του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (16,7% ή 234.716 μονάδες), Κρήτης (9,7% ή
135.764 μονάδες), Πελοποννήσου (8,1% ή 113.764 μονάδες), Θεσσαλίας (7,9% ή 111.678 μονάδες), Δυτικής
Ελλάδας (7,0% ή 98.016 μονάδες), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (6,3% ή 88.257 μονάδες), Στερεάς Ελλάδας (5,4% ή 75.246 μονάδες), Νοτίου Αιγαίου (3,4% ή

48.505 μονάδες), Ηπείρου (3,3% ή 45.998 μονάδες), Δυτικής Μακεδονίας (2,7% ή 38.111 μονάδες), Ιονίων νήσων (2,7% ή 37.502 μονάδες), και Βορείου Αιγαίου (2,4%
ή 34.258 μονάδες).
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές
μονάδες και η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές
νομικές μονάδες στη χώρα, στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας για τις οποίες διατίθενται στοιχεία ως προς τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας, το 2018.

Γράφημα 8.198: Συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων στη χώρα, στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται στοιχεία ως προς τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας, ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στην Ελλάδα
(1.406.255 απασχολούμενοι), καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (46,4% ή 1.951.844 απασχολούμενοι),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (14,5% ή
609.079 απασχολούμενοι), Κρήτης (6,4% ή 267.378 απασχολούμενοι), Θεσσαλίας (5,1% ή 214.378 απασχολούμενοι), Δυτικής Ελλάδας (4,3% ή 182.930 απασχολούμενοι), Πελοποννήσου (4,3% ή 182.330 απασχολούμενοι), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (4,2% ή
175.452 απασχολούμενοι), Νοτίου Αιγαίου (3,9% ή
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165.082 απασχολούμενοι), Στερεάς Ελλάδας (3,3% ή
137.657 απασχολούμενοι), Ηπείρου (2,4% ή 100.595
απασχολούμενοι), Ιονίων νήσων (2,2% ή 90.843 απασχολούμενοι), Δυτικής Μακεδονίας (1,7% ή 73.344 απασχολούμενοι), και Βορείου Αιγαίου (1,4% ή 58.475
απασχολούμενοι).
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
κύκλος εργασιών (σε χιλ.€) που πραγματοποιείται στις
ενεργές νομικές μονάδες και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού κύκλου εργασιών που παράγεται στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα, στις 13
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας για τις
οποίες διατίθενται στοιχεία ως προς τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας, το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 8.199: Συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ.€) που παράγεται στις ενεργές νομικές μονάδες και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού κύκλου
εργασιών που παράγεται στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα, στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος
εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές
μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για
τις οποίες διατίθενται στοιχεία ως προς τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας, ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στην Ελλάδα (300.770.444 σε χιλ.€), καταγράφεται
στην περιφέρεια Αττικής (66,4% ή 199.608.242 σε χιλ.€),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (10,6% ή
31.765.695 σε χιλ.€), Κρήτης (4,1% ή 12.214.582 σε χιλ.€),
Θεσσαλίας (3,1% ή 9.304.874 σε χιλ.€), Πελοποννήσου
(2,5% ή 7.484.104 σε χιλ.€), Νοτίου Αιγαίου (2,4% ή
7.362.844 σε χιλ.€), Δυτικής Ελλάδας (2,3% ή 7.038.516
σε χιλ.€), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (2,3% ή
6.874.722 σε χιλ.€), Στερεάς Ελλάδας (2,2% ή 6.553.877
σε χιλ.€), Ηπείρου (1,5% ή 4.539.090 σε χιλ.€), Ιονίων

νήσων (1,2% ή 3.504.958 σε χιλ.€), Δυτικής Μακεδονίας
(0,9% ή 2.587.661 σε χιλ.€), και Βορείου Αιγαίου (0,6% ή
1.951.279 σε χιλ.€).
8.3.4.1 ΤΟΜΕΑΣ Α: ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των ενεργών επιχειρήσεων και ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2).
8.3.4.1.1 ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Α)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών
νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

Γράφημα 8.200: Τιμή του δείκτη πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
(549.362 μονάδες) αντιστοιχεί στο 39,1% στο σύνολο των
νομικών μονάδων στη χώρα.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των
ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία, ως προς το συνολικό πλήθος των νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου
(61,4% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 22,3
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (59,7% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 20,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (57,2% των
νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 18,1 ποσ. μονά-

δες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (54,1%
των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 15,0 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας
(54,1% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 15,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (52,0% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα
κατά 12,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Μακεδονίας (51,2% των νομικών της μονάδων
υπερέχουσα κατά 12,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (51,1% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 12,0 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (44,6% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 5,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (41,0% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 1,9 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (28,1% των
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

νάδες του τομέα (Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία,
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 11,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου
(16,5% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά
22,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (6,8% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 32,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Α) Γεωργία,
δασοκομία και αλιεία (455.673 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 10,8% του συνόλου των απασχολουμένων
στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.

8.3.4.1.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μο-
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Γράφημα 8.201: Τιμή του δείκτη πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία και ποσοστιαία αναλογία
του ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018

Αν.Μακεδονίας Πελοποννήσου
& Θράκης

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες
του τομέα (Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία, ως
προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις
ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου (30,7% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 19,9 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του
δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (26,9% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 16,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (24,9%
των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 15,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (24,0% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 13,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(23,9% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
υπερέχουσα κατά 13,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (23,2% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 12,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (20,5% των απασχολουμένων στις νομικές της
μονάδες υπερέχουσα κατά 9,7 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (20,0% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 9,2 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (19,0%
των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέ-
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χουσα κατά 8,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (14,3% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 3,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (7,4% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 3,4 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (4,1% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά
6,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (1,1% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 9,7 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα).
8.3.4.1.3 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες (σε χιλ. €) του τομέα (Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.
Το 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Α)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (7.979.918 χιλ.€) αντιστοιχεί στο 2,7% του συνολικού κύκλου εργασιών που
πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στη
χώρα.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 8.202: Τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Κεφάλαιο 8ο

Αττικής

1,2

9,9

9,8

6,4

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

0,4

5,1

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές
νομικές μονάδες του τομέα (Α) Γεωργία, δασοκομία
και αλιεία, ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που
πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην
περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (12,3%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 9,6 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του
δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας
(11,2% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της
μονάδες υπερέχουσα κατά 8,5 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (11,0% του συνολικού
κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα
κατά 8,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ηπείρου (10,8% του συνολικού κύκλου εργασιών στις
νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 8,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (9,9%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 7,2 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (9,9% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 7,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Ελλάδας (9,8% του συνολικού κύκλου
εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 7,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (6,4% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 3,7 ποσ. μονάδες

της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(5,1% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της
μονάδες υπερέχουσα κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (4,3% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (2,2% του συνολικού κύκλου εργασιών στις
νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου
(1,2% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (0,4% του συνολικού
κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.2 ΤΟΜΕΑΣ Β: ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των ενεργών επιχειρήσεων και ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2).
8.3.4.2.1 ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Β)
Ορυχεία και λατομεία, και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
Ελλάδας το 2018.

Γράφημα 8.203: Τιμή του δείκτη πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Β) Ορυχεία και λατομεία και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό
πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Β) Ορυχεία και λατομεία (601 μονά-

δες) αντιστοιχεί στο 0,04% στο σύνολο των νομικών μονάδων στη χώρα.

601

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των
ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Β) Ορυχεία και
λατομεία, ως προς το συνολικό πλήθος των νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (0,11% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα
οριακά κατά 0,07 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (0,09% των
νομικών της μονάδων υπερέχουσα οριακά κατά 0,05 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (0,09%
των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 0,05 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(0,08% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 0,04
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (0,07% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 0,03 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,07% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 0,03 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Πελοποννήσου (0,05% των νομικών της μονάδων
υπερέχουσα κατά 0,01 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ιονίων νήσων (0,04% των νομικών της μονάδων ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (0,03% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη
κατά 0,01 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),

Κρήτης (0,02% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη
κατά 0,02 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Αττικής (0,02% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη
κατά 0,02 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (0,02% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,02 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Κεντρικής Μακεδονίας (0,02% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,02 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.2.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Β) Ορυχεία και λατομεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των
απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις
13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το
2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Β) Ορυχεία
και λατομεία (7.494 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
0,18% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές
νομικές μονάδες στη χώρα.

Γράφημα 8.204: Τιμή του δείκτη πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Β) Ορυχεία και λατομεία και ποσοστιαία αναλογία του ως
προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες
του τομέα (Β) Ορυχεία και λατομεία, ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές
μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (0,93% των απασχολουμένων στις νομικές της
μονάδες υπερέχουσα κατά 0,75 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής
του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (0,42%
των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,24 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,34% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,24
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(0,20% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
υπερέχουσα κατά 0,02 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Αττικής (0,16% των απασχολουμένων στις
νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,02 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας
(0,16% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
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υπολειπόμενη κατά 0,02 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,14% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,04
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (0,13% των απασχολουμένων στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,05 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (0,11% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη
κατά 0,07 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κεντρικής Μακεδονίας (0,08% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,10 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,07% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,11 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (0,07% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,11
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κρήτης
(0,05% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 0,13 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

8.3.4.2.3 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥ-

ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

ΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Β)
Ορυχεία και λατομεία (818.022 χιλ.€) αντιστοιχεί στο
0,27% του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις
ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Β) Ορυχεία και
λατομεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις

Γράφημα 8.205: Τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Β) Ορυχεία και λατομεία και
ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Β) Ορυχεία και
λατομεία, ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που
πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται
στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(2,34% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές
της μονάδες υπερέχουσα κατά 2,07 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά
της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (0,68% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά
0,41 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (0,25% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,02 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου
(0,21% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές
της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,06 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου
(0,18% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές
της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,09 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (0,16% του
συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 0,11 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (0,16% του
συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 0,11 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,15% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,12 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,15% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπο-

λειπόμενη κατά 0,12 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (0,14% του συνολικού
κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,13 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ιονίων νήσων (0,13% του συνολικού κύκλου
εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,14 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ηπείρου (0,13% του συνολικού κύκλου εργασιών στις
νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,14 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κρήτης
(0,08% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές
της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,19 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα).

8.3.4.3 ΤΟΜΕΑΣ C: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των ενεργών επιχειρήσεων και ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2).
8.3.4.3.1 ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (C)
Μεταποίηση, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων
στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας
το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (C) Μεταποίηση (56.971 μονάδες) αντιστοιχεί στο 4,1% στο σύνολο των νομικών μονάδων
στη χώρα.
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Γράφημα 8.206: Τιμή του δείκτη πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (C) Μεταποίηση και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος
των ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Αττικής

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των
ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (C) Μεταποίηση,
ως προς το συνολικό πλήθος των νομικών μονάδων στις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται
στην περιφέρεια Αττικής (5,4% των νομικών της μονάδων
υπερέχουσα κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (5,1%
των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (4,6% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά
0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (3,8% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά
0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς
Ελλάδας (3,7% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη
κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Νοτίου Αιγαίου (3,5% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Θεσσαλίας (3,5% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ιονίων νήσων (3,4% των νομικών της μονάδων
υπολειπόμενη κατά 0,01 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (3,3% των νομικών της
μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής

του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (3,3% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (3,2% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Πελοποννήσου (3,0% των νομικών της μονάδων
υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Κρήτης (2,8% των νομικών της μονάδων
υπολειπόμενη κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα).
8.3.4.3.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (C) Μεταποίηση, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (C) Μεταποίηση (339.414 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 8,1% του
συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές
μονάδες στη χώρα.

Γράφημα 8.207: Τιμή του δείκτη πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (C) Μεταποίηση και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το
συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες
του τομέα (C) Μεταποίηση, ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (11,5% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα
κατά 3,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολου-
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θούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (10,9% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα
κατά 3,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Μακεδονίας (10,3% των απασχολουμένων στις
νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 2,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (9,3% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα
κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ηπείρου (9,1% των απασχολουμένων στις νομικές της
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δείκτη στη χώρα), και Νοτίου Αιγαίου (4,8% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη
κατά 0,07 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

μονάδες υπερέχουσα κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (9,0% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Αττικής (7,9% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,2 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου
(7,6% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (6,0% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 2,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(5,5% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 2,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (4,9% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 3,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (3,4% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 4,7 ποσ. μονάδες της τιμής του

8.3.4.3.3 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

ΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 8ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις
ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (C) Μεταποίηση,
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2)
της Ελλάδας το 2018.
Το 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (C)
Μεταποίηση (60.079.613 χιλ.€) αντιστοιχεί στο 20,0%
του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.
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Γράφημα 8.208: Τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (C) Μεταποίηση και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (C) Μεταποίηση, ως
προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια
Ηπείρου (29,1% του συνολικού κύκλου εργασιών στις
νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 9,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες:
Στερεάς Ελλάδας (28,7% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 8,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (28,3% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 8,3 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (24,4% του συνολικού κύκλου εργασιών στις
νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 4,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου
(21,5% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές
της μονάδες υπερέχουσα κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(20,8% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές
της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (20,3% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέ-

χουσα κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (18,7% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη
κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (17,6% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 2,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(12,1% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές
της μονάδες υπολειπόμενη κατά 7,9 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (11,0%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 9,0 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (4,7% του συνολικού
κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 15,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και Νοτίου Αιγαίου (4,5% του συνολικού κύκλου
εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά
15,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.4 ΤΟΜΕΑΣ D: ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των ενεργών επιχειρήσεων και ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2).
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8.3.4.4.1 ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

νάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
Ελλάδας το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (D)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού πλήθους των ενεργών νομικών μο-

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (7.446 μονάδες)
αντιστοιχεί στο 0,53% στο σύνολο των νομικών μονάδων
στη χώρα.

Γράφημα 8.209: Τιμή του δείκτη πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού και
ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των
ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, ως προς το συνολικό πλήθος των νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ηπείρου (0,75% των νομικών
της μονάδων υπερέχουσα κατά 0,22 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της
τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής
Μακεδονίας (0,75% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 0,75 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Αττικής (0,66% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 0,13 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (0,60% των νομικών της
μονάδων υπερέχουσα κατά 0,07 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,50% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,03 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (0,50% των
νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,03 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας
(0,47% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά
0,06 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,46% των νομικών της
μονάδων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,07 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (0,41% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,12 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,41%

των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,12 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου
(0,30% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά
0,23 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου
Αιγαίου (0,26% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη
κατά 0,27 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και Ιονίων νήσων (0,18% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,35 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα).
8.3.4.4.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των
απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις
13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το
2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (D) Παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (31.385 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
0,75% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές
νομικές μονάδες στη χώρα.

Γράφημα 8.210: Τιμή του δείκτη πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες
του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού
αερίου, ατμού και κλιματισμού, ως προς το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (1,14% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά
0,39 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν
οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (0,79% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,04 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ηπείρου (9,1% των απασχολουμένων στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,18 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,49% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη
κατά 0,26 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (0,47% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,28 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(0,44% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 0,31 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (0,41% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,34 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (0,41% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,34 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (0,38%
των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολει-

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

πόμενη κατά 0,37 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,34% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,41 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (0,30% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,45 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (0,13% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά
0,62 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
Ιονίων νήσων (0,11% των απασχολουμένων στις νομικές
της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,64 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.4.3 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις
ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της Ελλάδας το 2018.
Το 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (D)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού
και κλιματισμού (15.218.076 χιλ.€) αντιστοιχεί στο
5,1% του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.

Γράφημα 8.211: Τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
7,3

Ηπείρου

Δυτικής
Ελλάδας

Πελοποννήσου

Δυτικής
Μακεδονίας

14.588.681

Κεντρικής
Μακεδονίας

1,3
162.190

Βορείου
Αιγαίου

27.447

Θεσσαλίας

43.398

Αν.Μακεδονίας
& Θράκης

0,6

42.976

Στερεάς
Ελλάδας

0,6

26.636

Νοτίου
Αιγαίου

0,6

192.174

Ιονίων
νήσων

0,6

0,5

8.991

46.860

0,5

36.200

0,5

24.389

0,4

14.899

0,2

3.234

0,1

1,1

Κρήτης

Αττικής

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που
πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται
στην περιφέρεια Αττικής (7,3% του συνολικού κύκλου
εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά
2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (1,3% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 3,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (1,1% του συνολικού κύκλου

εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 4,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (0,6% του συνολικού κύκλου εργασιών
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 4,5 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,6% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 4,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (0,6%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 4,5 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (0,6%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 4,5 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (0,5% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
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υπολειπόμενη κατά 4,6 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (0,5% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 4,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,5% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 4,6 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,4% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 4,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (0,2% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 4,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ιονίων νήσων (0,1% του συνολικού κύκλου
εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 5,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

8.3.4.5 ΤΟΜΕΑΣ E: ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των ενεργών επιχειρήσεων και ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2).
8.3.4.5.1 ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Ε)
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

Γράφημα 8.212: Τιμή του δείκτη πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Ε) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ
το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Ε) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (1.940 μονάδες) αντιστοιχεί στο 0,14% στο σύνολο
των νομικών μονάδων στη χώρα.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των
ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Ε) Παροχή νερού,
επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, ως προς το συνολικό πλήθος
των νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες
της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (0,28% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά
0,14 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι
περιφέρειες: Ιονίων νήσων (0,21% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,07 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,15% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,01 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (0,15% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα
οριακά κατά 0,01 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Αττικής (0,14% των νομικών της μονάδων ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (0,14% των
νομικών της μονάδων ταυτόσημη της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Θεσσαλίας (0,13% των νομικών της μονάδων
υπολειπόμενη οριακά κατά 0,01 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,13% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,01 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώ-
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ρα), Δυτικής Ελλάδας (0,12% των νομικών της μονάδων
υπολειπόμενη κατά 0,02 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,12% των νομικών της
μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,02 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (0,10% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,04 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,10% των
νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 0,04 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Βορείου Αιγαίου
(0,08% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά
0,06 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.5.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ε) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2)
της Ελλάδας το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ε) Παροχή
νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων
και δραστηριότητες εξυγίανσης (17.388 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 0,41% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 8.213: Τιμή του δείκτη πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ε) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες
του τομέα (Ε) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ηπείρου (0,77% των απασχολουμένων στις νομικές της
μονάδες υπερέχουσα κατά 0,36 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής
του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,61% των απασχολουμένων στις
νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,20 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας
(0,59% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
υπερέχουσα κατά 0,18 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,56% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά
0,15 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (0,54% των απασχολουμένων στις νομικές της
μονάδες υπερέχουσα κατά 0,54 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (0,53% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά
0,12 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,52% των απασχολουμένων στις νομικές της
μονάδες υπερέχουσα κατά 0,11 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (0,51% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,10 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,45% των απασχολουμένων στις νομικές

της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,04 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (0,43% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα οριακά
κατά 0,02 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κεντρικής Μακεδονίας (0,43% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα οριακά κατά 0,02
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (0,35% των απασχολουμένων στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,06 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (0,31% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά
0,10 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.5.3 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις
ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ε) Παροχή νερού,
επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.
Το 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ε)
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (1.589.009
χιλ.€) αντιστοιχεί στο 0,5% του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.

Γράφημα 8.214: Τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ε) Παροχή νερού, επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές
νομικές μονάδες του τομέα (Ε) Παροχή νερού, επεξερ-

γασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών
που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται
στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (1,4% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (1,3% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας (1,1% του συνολικού κύκλου
εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (0,9% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,4 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(0,8% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της
μονάδες υπερέχουσα κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,7% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές
της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (0,6% του συνολικού
κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα
οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Πελοποννήσου (0,6% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,6% του συνολικού κύκλου εργασιών
στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα οριακά κατά 0,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (0,6% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές

της μονάδες υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα, Θεσσαλίας (0,5% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (0,4%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Νοτίου Αιγαίου (0,3% του
συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.6 ΤΟΜΕΑΣ F: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των ενεργών επιχειρήσεων και ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2).
8.3.4.6.1 ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (F)
Κατασκευές, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων
στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας
το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (F) Κατασκευές (56.971 μονάδες) αντιστοιχεί στο 4,1% στο σύνολο των νομικών μονάδων στη
χώρα.
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Θεσσαλίας

6,3

2.377

4,3

4,1

3,6

1.554

3,6

4.924

3,5

5,2

4.089

7.370

Αν.Μακεδονίας Κεντρικής
& Θράκης
Μακεδονίας

3,1

4,9

3.463

3,1

4,8

3.429

2,8
2.443

Γράφημα 8.215: Τιμή του δείκτη πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (F) Κατασκευές και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των
ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018

Ιονίων
νήσων

Νοτίου
Αιγαίου

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των
ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (F) Κατασκευές,
ως προς το συνολικό πλήθος των νομικών μονάδων στις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται
στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (8,2% των νομικών της
μονάδων υπερέχουσα κατά 4,0 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής
του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ιονίων νήσων
(6,3% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 2,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής
(5,2% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 1,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου
(4,9% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 0,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (4,8% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (4,3% των νομικών της μονάδων υπερέ-
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χουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (4,1% των νομικών της
μονάδων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (3,6% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (3,6% των
νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας
(3,5% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(3,1% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 1,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (3,1% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (2,8% των
νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

λουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

8.3.4.6.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 8ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (F) Κατασκευές, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχο-

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις
ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (F) Κατασκευές
(126.669 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 3,0% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.

Γράφημα 8.216: Τιμή του δείκτη πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (F) Κατασκευές και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το
συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
3,5

3,4

7.884

4.348

5,9

2.140

4,8

9.742

3,7

3.299

3,6

4.875

3,6

3.456

3,1
5.588

Κεντρικής
Μακεδονίας

3,0
5.427

Αττικής

2,9
6.289

2,8
17.258

Αν.Μακεδονίας
& Θράκης

2,7
52.064

4.299

2,5

Θεσσαλίας

Πελοποννήσου

Δυτικής
Ελλάδας

Ηπείρου

Στερεάς
Ελλάδας

Ιονίων
νήσων

Κρήτης

Βορείου
Αιγαίου

Νοτίου
Αιγαίου

Δυτικής
Μακεδονίας

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των
απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (F) Κατασκευές, ως προς το συνολικό πλήθος των
απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην
περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (5,9% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 2,9
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (4,8% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου
(3,7% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κρήτης (3,6% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,6 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (3,6% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα
κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (3,5% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,5 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (3,4% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (3,1% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (3,0% των α-

πασχολουμένων στις νομικές της μονάδες ταυτόσημη της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (2,9% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (2,8% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (2,7% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (2,5% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.6.3 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (F) Κατασκευές, και
η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού κύκλου
εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές
μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
Ελλάδας το 2018.
Το 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (F) Κατασκευές (10.501.404 χιλ.€) αντιστοιχεί στο 3,5% του
συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις
ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.

4,5

9,7

249.799

4,4

329.386

4,0

541.017

Αττικής

3,8

139.896

Βορείου
Αιγαίου

3,7

354.910

Κεντρικής
Μακεδονίας

3,5

244.306

Ηπείρου

3,4

244.551

3,3

6.864.716

3,1

64.507

193.409

Αν.Μακεδονίας Πελοποννήσου
& Θράκης

2,7

998.970

2,6

122.270

2,2
153.668

Γράφημα 8.217: Τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (F) Κατασκευές και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018

Δυτικής
Ελλάδας

Στερεάς
Ελλάδας

Θεσσαλίας

Ιονίων
νήσων

Κρήτης

Νοτίου
Αιγαίου

Δυτικής
Μακεδονίας

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (F) Κατασκευές, ως
προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας (9,7% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 6,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι
περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (4,5% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα
κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κρήτης (4,4% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,9 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (4,0%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (3,8% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα
κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (3,7% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Ελλάδας (3,5% του συνολικού κύκλου εργασιών στις
νομικές της μονάδες ταυτόσημη της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Αττικής (3,4% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη οριακά
κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Βορείου Αιγαίου (3,3% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (3,1% του συνολικού κύκλου εργασιών

στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (2,7%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (2,6% του συνολικού
κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (2,2%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα).
8.3.4.7 ΤΟΜΕΑΣ G: ΧΟΝΔΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των ενεργών επιχειρήσεων και ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2).
8.3.4.7.1 ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (G)
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών
νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της Ελλάδας το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
(227.461 μονάδες) αντιστοιχεί στο 16,2% στο σύνολο των
νομικών μονάδων στη χώρα.

Γράφημα 8.218: Τιμή του δείκτη πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το
2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (G) Χονδρικό
και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, ως προς το συνολικό πλήθος των
νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (22,2%
των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 6,0 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (20,1% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 3,9 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (18,1% των
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νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 1,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (15,8%
των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (14,1% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (13,9% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (13,6% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 2,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (13,5% των νομικών της
μονάδων υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ. μονάδες της τιμής
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του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (13,3% των νομικών
της μονάδων υπολειπόμενη κατά 2,9 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (13,1% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη
κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Βορείου Αιγαίου (13,0% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 3,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κρήτης (10,6% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 5,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Πελοποννήσου (10,5% των νομικών της
μονάδων υπολειπόμενη κατά 5,7 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα).

8.3.4.7.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών,
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

Γράφημα 8.219: Τιμή του δείκτη πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Ιονίων…

Δυτικής…
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Αττικής
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15,8

15,5
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14.992
Ηπείρου

15,3
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Δυτικής…

14,9

41.202

Θεσσαλίας

14,8

10.822

31.519

14,7

Κεντρικής…

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις
ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (G) Χονδρικό και
λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών (746.773 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 17,7% του συνόλου των απασχολουμένων στις
ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των
απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας,
καταγράφεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
(20,3% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
υπερέχουσα κατά 2,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (18,8% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 1,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (16,6% των απασχολουμένων στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (16,5% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (16,4% των απασχολουμένων στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (16,2% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (15,8% των απασχολουμένων στις νομικές
της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (15,5% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμε-

νη κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κρήτης (15,4% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(15,3% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ηπείρου (14,9% των απασχολουμένων στις
νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας
(14,8% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 2,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Θεσσαλίας (14,7% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη οριακά κατά 3,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.7.3 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (G) Χονδρικό και
λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών, και η ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται
στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.
Το 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (G)
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (119.120.916 χιλ.€)
αντιστοιχεί στο 39,6% του συνολικού κύκλου εργασιών
που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες
στη χώρα.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 8.220: Τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές
νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές
νομικές μονάδες του τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που
πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην
περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (54,3% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα
κατά 14,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (49,5% του
συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
υπερέχουσα κατά 9,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (49,0% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα
κατά 9,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (47,5% του συνολικού κύκλου εργασιών
στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 7,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων
(46,3% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της
μονάδες υπερέχουσα κατά 6,7 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (42,8% του
συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
υπερέχουσα κατά 3,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (42,4% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα
κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κρήτης (41,4% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 1,8 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (41,0% του συνολικού κύκλου εργασιών

στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (39,5%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (38,8% του
συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (38,5% του συνολικού κύκλου
εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά
0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (36,9% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.8 ΤΟΜΕΑΣ H: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των ενεργών επιχειρήσεων και ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2).
8.3.4.8.1 ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Η)
Μεταφορά και αποθήκευση, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών
νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της Ελλάδας το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Η) Μεταφορά και αποθήκευση
(60.059 μονάδες) αντιστοιχεί στο 16,2% στο σύνολο των
νομικών μονάδων στη χώρα.

Γράφημα 8.221: Τιμή του δείκτη πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Η) Μεταφορά και αποθήκευση και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Αττικής

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Η) Μεταφο-
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ρά και αποθήκευση, ως προς το συνολικό πλήθος των
νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
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του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (2,8% των νομικών
της μονάδων υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (2,7% των
νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (2,6% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 1,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Κρήτης (2,2% των νομικών της μονάδων
υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (7,2%
των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 2,9 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (4,9% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (4,1% των νομικών
της μονάδων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (4,0%
των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (4,0%
των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (3,8% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά
0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (3,7% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (3,2% των νομικών της
μονάδων υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (2,9% των νομικών της
μονάδων υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής

8.3.4.8.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Η) Μεταφορά και αποθήκευση, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες
στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το
2018.

Κεντρικής
Μακεδονίας

Ηπείρου

Ιονίων
νήσων

Δυτικής
Ελλάδας

Κρήτης

Στερεάς
Ελλάδας

5,7

111.433

4,0

5.515

Πελοποννήσου

3,7

9.862

Νοτίου
Αιγαίου

3,7

6.839

Θεσσαλίας

3,6

3.290

Βορείου
Αιγαίου

3,3

3.324

3,3

3,1

20.277

3,0

5.685

3,0

4.956

2.118

Αν.Μακεδονίας
Δυτικής
& Θράκης
Μακεδονίας

2,9

6.456

2,9

1.694

2,4
4.263

Γράφημα 8.222: Τιμή του δείκτη πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Η) Μεταφορά και αποθήκευση και ποσοστιαία αναλογία
του ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018

Αττικής

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις
ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Η) Μεταφορά και
αποθήκευση (185.712 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
4,4% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές
νομικές μονάδες στη χώρα.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των
απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Η) Μεταφορά και αποθήκευση, ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές
μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (5,7% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 1,3
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (4,0% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (3,7% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (3,7% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (3,6% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη
κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ηπείρου (3,3% των απασχολουμένων στις νομικές της

μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (3,3% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (3,1% των απασχολουμένων στις νομικές
της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (3,0% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη
κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Θεσσαλίας (3,0% των απασχολουμένων στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (2,9% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (2,9% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης (2,4% των απασχολουμένων στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 2,0 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.8.3 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται
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στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Η) Μεταφορά και αποθήκευση, και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το
2018.

Το 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Η)
Μεταφορά και αποθήκευση (16.407.258 χιλ.€) αντιστοιχεί στο 5,5% του συνολικού κύκλου εργασιών που
πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στη
χώρα.

Γράφημα 8.223: Τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Η) Μεταφορά και αποθήκευση
και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2)
της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018

726.406

11.931.472

Πελοποννήσου

6,0

389.132

Ηπείρου

5,9

186.092

Θεσσαλίας

5,5

323.199

Αν.Μακεδονίας
& Θράκης

5,3

119.705

Βορείου
Αιγαίου

4,9

1.359.771

310.536

Νοτίου
Αιγαίου

4,6

4,3

4,1

182.100

4,0

347.135

3,7

231.622

3,4

64.297

3,3

235.791

3,2

Κεντρικής
Μακεδονίας

Δυτικής
Μακεδονίας

Στερεάς
Ελλάδας

Ιονίων
νήσων

Δυτικής
Ελλάδας

Κρήτης

Αττικής

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Η) Μεταφορά και αποθήκευση, ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που
πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην
περιφέρεια Αττικής (6,0% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι
περιφέρειες: Κρήτης (5,9% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Ελλάδας (5,5% του συνολικού κύκλου εργασιών στις
νομικές της μονάδες ταυτόσημη της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ιονίων νήσων (5,3% του συνολικού κύκλου
εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά
0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (4,9% του συνολικού κύκλου εργασιών
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (4,6% του συνολικού κύκλου εργασιών στις
νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (4,3% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (4,1%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (4,0% του συνολικού κύκλου

εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά
1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (3,7% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 1,8 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (3,4% του συνολικού κύκλου εργασιών
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (3,3% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 2,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Νοτίου Αιγαίου
(3,2% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.9 ΤΟΜΕΑΣ I: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των ενεργών επιχειρήσεων και ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2).
8.3.4.9.1 ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Ι)
Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων
στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας
το 2018.

9,7

23,3

24,3

11.763

9,6

8.744

7,5

4.465

7,2

3.302

6,7

5.633

Θεσσαλίας

6,7

9.818

5.595

Πελοποννήσου Αν.Μακεδονίας
& Θράκης

6,5

7.313

6,3

2.545

Δυτικής
Ελλάδας

6,1

15.732

Αττικής

5,8

5.666

19.354

5,6

6.889

Γράφημα 8.224: Τιμή του δείκτη πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Ι) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Μακεδονίας
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Νοτίου
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Ι) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (106.819 μονάδες) αντιστοιχεί στο 7,6% στο σύνολο των νομικών μονάδων στη
χώρα.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Ι) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, ως προς το συνολικό πλήθος των νομικών μονάδων
στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (24,3% των νομικών
της μονάδων υπερέχουσα κατά 16,7 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της
τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ιονίων νήσων (23,3% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά
15,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (9,7% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά
2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (9,6% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα
κατά 2,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (7,5% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κρήτης (7,2% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (6,7% των νομι-

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

κών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,9 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(6,7% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,9
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(6,5% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 1,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (6,3% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (6,1% των νομικών
της μονάδων υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (5,8% των
νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (5,6%
των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 2,0 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.9.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ι) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.
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12,4
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9,7

7.088
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Γράφημα 8.225: Τιμή του δείκτη πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ι) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2)
της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018

Νοτίου…

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ι) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (590.196 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
14,0% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες
του τομέα (Ι) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος
και υπηρεσιών εστίασης, ως προς το συνολικό πλήθος
των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες
στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (46,3% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 32,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Ιονίων νήσων (39,8% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 25,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κρήτης (24,0% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 10,0 ποσ. μονά-

δες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου
(20,3% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 6,3 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (16,3% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 2,3
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (14,8% των απασχολουμένων στις νομικές
της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,8 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(13,4% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (13,4% των απασχολουμένων στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (13,1% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας (12,4% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (11,2% των απασχολουμένων στις νομικές της
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

νεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ι) Δραστηριότητες
παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

μονάδες υπολειπόμενη κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (9,7%
των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 4,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Αττικής (9,2% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 4,8 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

Το 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ι)
Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών
εστίασης (12.861.226 χιλ.€) αντιστοιχεί στο 4,3% του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις
ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.

8.3.4.9.3 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ε-

Γράφημα 8.226: Τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ι) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές
νομικές μονάδες του τομέα (Ι) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, ως προς το
συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις
ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου (33,8% του συνολικού κύκλου εργασιών στις
νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 29,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες:
Ιονίων νήσων (25,6% του συνολικού κύκλου εργασιών
στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 21,3 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (15,3%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 11,0 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (10,5% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 6,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Πελοποννήσου (5,7% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 1,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου
(5,1% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της
μονάδες υπερέχουσα κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (4,7% του
συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
υπερέχουσα κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (4,7%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του
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δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (4,4% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα
οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Ελλάδας (4,2% του συνολικού κύκλου
εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (3,8% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Μακεδονίας (3,6% του συνολικού κύκλου εργασιών στις
νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (1,9%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα).
8.3.4.10 ΤΟΜΕΑΣ J: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των ενεργών επιχειρήσεων και ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2).
8.3.4.10.1 ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (J)
Ενημέρωση και επικοινωνία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών
νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 8.227: Τιμή του δείκτη πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία (16.372
μονάδες) αντιστοιχεί στο 1,16% στο σύνολο των νομικών
μονάδων στη χώρα.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία, ως προς το συνολικό πλήθος των
νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (2,88%
των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 1,72 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (0,92% των νομικών της
μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,24 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,73% των
νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,43 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (0,67%
των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,49 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου
(0,65% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά
0,51 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (0,55% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,61 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,52% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής

του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (0,51% των νομικών της
μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,65 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (0,50% των
νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,66 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,48% των νομικών της μονάδων
υπολειπόμενη κατά 0,68 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (0,46% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,70 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,43% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,73 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Πελοποννήσου
(0,38% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά
0,78 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.10.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες
στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το
2018.

Γράφημα 8.228: Τιμή του δείκτη πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία και ποσοστιαία αναλογία του
ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία (87.164 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 2,1% του συνόλου των απασχολουμένων
στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες
του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία, ως προς το

συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές
νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (3,6%
των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του
δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (1,1% των απασχολουμένων στις νομικές της
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δας (0,5% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,5% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και Νοτίου Αιγαίου (0,4% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (1,1% των απασχολουμένων στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (0,8% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (0,7% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου
(0,6% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (0,6% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά
1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (0,6% των απασχολουμένων στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,5% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ιονίων νήσων (0,5% των απασχολουμένων στις
νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλά-

8.3.4.10.3 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (J) Ενημέρωση και
επικοινωνία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις
ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της Ελλάδας το 2018.
Το 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία (10.780.423 χιλ.€) αντιστοιχεί
στο 3,6% του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.

Γράφημα 8.229: Τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία
και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2)
της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές
νομικές μονάδες του τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία, ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (5,0% του συνολικού κύκλου εργασιών
στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (1,7% του συνολικού κύκλου εργασιών
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,9 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (1,7% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,9
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (1,0% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 2,6 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(0,9% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,6% του συνο-
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λικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 3,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Θεσσαλίας (0,5% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 3,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου
Αιγαίου (0,4% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 3,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (0,4% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 3,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,4% του συνολικού
κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 3,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,3% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 3,3
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων
νήσων (0,3% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 3,3 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Στερεάς Ελλάδας
(0,3% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 3,3 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

8.3.4.11.1 ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

8.3.4.11 ΤΟΜΕΑΣ K: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Κεφάλαιο 8ο

Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των ενεργών επιχειρήσεων και ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2).

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Κ)
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Γράφημα 8.230: Τιμή του δείκτη πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Κ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Κ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (16.856 μονάδες) αντιστοιχεί στο
1,20% στο σύνολο των νομικών μονάδων στη χώρα.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Κ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, ως προς
το συνολικό πλήθος των νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (2,68% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 1,48 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας
(0,93% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά
0,27 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,78% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,42 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,76% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,44 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (0,71% των νομικών
της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,49 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (0,69% των νομικών
της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,51 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (0,66% των
νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,54 ποσ. μο-

νάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (0,66%
των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,54 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (0,62% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,58 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (0,61% των νομικών
της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,59 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (0,60% των νομικών
της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,60 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,59% των
νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,61 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Δυτικής Μακεδονίας (0,59% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,61 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
8.3.4.11.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Κ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις
ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

Γράφημα 8.231: Τιμή του δείκτη πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Κ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και
ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Αιγαίου (0,51% των απασχολουμένων στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,46 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,51%
των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,46 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,51% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη
κατά 1,46 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (0,49% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,48 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων
(0,41% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,56 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και Νοτίου Αιγαίου (0,36% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,61 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα).

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Κ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (82.948
απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 2,0% του συνόλου
των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες
στη χώρα.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες
του τομέα (Κ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες, ως προς το συνολικό πλήθος των
απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται
στην περιφέρεια Αττικής (3,55% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 1,58 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (0,74% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη
κατά 1,23 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (0,72% των απασχολουμένων στις νομικές
της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,25 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας
(0,63% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,34 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (0,57% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,40 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (0,56% των απασχολουμένων στις
νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,41 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (0,52% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,45
ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου

8.3.4.11.3 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Κ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού κύκλου εργασιών που
πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.
Το 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Κ)
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
(16.092.303 χιλ.€) αντιστοιχεί στο 5,6% του συνολικού
κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές
νομικές μονάδες στη χώρα.

Γράφημα 8.232: Τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Κ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
8,1
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές
νομικές μονάδες του τομέα (Κ) Χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες, ως προς το συνολικό
κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές
νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (8,1%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής
του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (1,1%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονά-
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δες υπολειπόμενη κατά 4,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (0,9% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 4,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ηπείρου (0,6% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 5,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (0,5% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές
της μονάδες υπολειπόμενη κατά 5,1 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,4%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 5,2 ποσ. μονάδες της τιμής του
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δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (0,3% του συνολικού
κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 5,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,3% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 5,3
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Ελλάδας (0,3% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 5,3 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,3%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 5,3 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(0,3% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 5,3 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (0,2% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 5,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη

στη χώρα), και Ιονίων νήσων (0,2% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη
κατά 5,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.12 ΤΟΜΕΑΣ L: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των ενεργών επιχειρήσεων και ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2).
8.3.4.12.1 ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (L)
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών
νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

Γράφημα 8.233: Τιμή του δείκτη πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το
συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
(9.153 μονάδες) αντιστοιχεί στο 0,65% στο σύνολο των
νομικών μονάδων στη χώρα.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (L) Διαχείριση
ακίνητης περιουσίας, ως προς το συνολικό πλήθος των
νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (1,63%
των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 0,98 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (0,74% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 0,09 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (0,66% των νομικών της
μονάδων υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(0,53% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά
0,12 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (0,32% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,33 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Βορείου Αιγαίου (0,28% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,37 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Πελοποννήσου (0,21% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,44 ποσ. μονάδες της τιμής

του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (0,21% των νομικών
της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,44 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (0,21% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη
κατά 0,44 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (0,20% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,45 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ηπείρου (0,19% των νομικών της μονάδων
υπολειπόμενη κατά 0,46 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,17% των νομικών της
μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,48 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Δυτικής Μακεδονίας
(0,15% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά
0,50 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.12.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 8.234: Τιμή του δείκτη πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας και ποσοστιαία αναλογία
του ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (19.532 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 0,46% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες
του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, ως
προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις
ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (0,65% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,19 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της
τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου
Αιγαίου (0,46% των απασχολουμένων στις νομικές της
μονάδες ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ιονίων νήσων (0,45% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη οριακά κατά 0,01 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (0,37% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,09 ποσ. μονάδα
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (0,34% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,12 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,29% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,17
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,26% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά
0,20 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ηπείρου (0,25% των απασχολουμένων στις νομικές

της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,21 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (0,22% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,24 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Βορείου Αιγαίου (0,19% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,27
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,19% των απασχολουμένων στις νομικές
της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,27 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας
(0,18% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,28 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και Δυτικής Μακεδονίας (0,09%
των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,37 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.12.3 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις
ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της Ελλάδας το 2018.
Το 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (1.808.453 χιλ.€) αντιστοιχεί στο 0,60% του συνολικού κύκλου εργασιών που
πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.

Γράφημα 8.235: Τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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κτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,18% του συνολικού
κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,42 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (0,18% του συνολικού κύκλου εργασιών
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,42 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου
(0,18% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,42 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (0,14% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,46 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και Δυτικής Μακεδονίας (0,05% του συνολικού
κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,55 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.13 ΤΟΜΕΑΣ M: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές
νομικές μονάδες του τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που
πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην
περιφέρεια Αττικής (0,76% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,16
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (0,74% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα
κατά 0,14 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (0,58% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη οριακά κατά 0,02 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ιονίων νήσων (0,53% του συνολικού κύκλου εργασιών
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,07 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (0,29%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,31 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (0,23% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,37 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (0,23% του συνολικού
κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,37 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,21% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,39 ποσ. μονάδες της τιμής του δεί-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των ενεργών επιχειρήσεων και ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2).
8.3.4.13.1 ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Μ)
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων στις
13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το
2018.

Γράφημα 8.236: Τιμή του δείκτη πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες και ποσοστιαία
αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές
και τεχνικές δραστηριότητες (134.286 μονάδες) αντιστοιχεί στο 9,5% στο σύνολο των νομικών μονάδων στη
χώρα.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, ως προς το συνολικό πλήθος των νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (9,5% των νομικών
της μονάδων υπερέχουσα κατά 9,5 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά
της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (9,2% των νομικών της μονάδων
υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του

δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (7,4% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (6,7% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 2,8 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (6,6% των
νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 2,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (6,2% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη
κατά 3,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (6,1% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 3,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (5,9% των νομικών της
μονάδων υπολειπόμενη κατά 3,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (5,6% των
νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 3,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μα-
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κεδονίας & Θράκης (5,5% των νομικών της μονάδων
υπολειπόμενη κατά 4,0 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κρήτης (5,0% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 4,5 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (4,9% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 4,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Πελοποννήσου
(4,5% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά
5,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

8.3.4.13.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές
και τεχνικές δραστηριότητες, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

Γράφημα 8.237: Τιμή του δείκτη πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (249.631 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 5,9%
του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες
του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, ως προς το συνολικό πλήθος
των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες
στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (7,4% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 1,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι
περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (5,3% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά
0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Θεσσαλίας (5,3% των απασχολουμένων στις νομικές
της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(5,3% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδα της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(4,9% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (4,8% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Μακεδονίας (4,7% των απασχολουμένων στις νομικές
της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,2 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (4,5%
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των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κρήτης (4,2% των απασχολουμένων στις
νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου
(3,8% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (3,8% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη
κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ιονίων νήσων (3,7% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 2,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Νοτίου Αιγαίου
(3,0% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 2,9 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα).
8.3.4.13.3 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Μ) Επαγγελματικές,
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας
το 2018.
Το 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Μ)
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (9.338.828 χιλ.€) αντιστοιχεί στο 3,1% του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.
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Γράφημα 8.238: Τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018

Αττικής

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές
νομικές μονάδες του τομέα (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, ως προς το
συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις
ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής
(3,4% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της
μονάδες υπερέχουσα κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (3,3% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,2 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (2,9% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (2,8% του συνολικού
κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (2,6% του συνολικού κύκλου εργασιών στις
νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου
(2,6% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (2,5% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη
κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ιονίων νήσων (2,4% του συνολικού κύκλου εργασιών
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακε-

δονίας (2,4% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (2,3% του συνολικού κύκλου εργασιών
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου
(2,2% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (2,0% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Νοτίου Αιγαίου (1,8% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη
κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.14 ΤΟΜΕΑΣ N: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των ενεργών επιχειρήσεων και ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2).
8.3.4.14.1 ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Ν)
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

Γράφημα 8.239: Τιμή του δείκτη πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες και ποσοστιαία αναλογία του
ως προς το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018

Στερεάς
Ελλάδας

Ηπείρου

Δυτικής
Ελλάδας

Κεντρικής
Μακεδονίας

Κρήτης

1,3

Βορείου
Αιγαίου

1.755

Θεσσαλίας

3,6

1.124

Πελοποννήσου

3,0

9.027

1.522

1,1

462

1,1

0,8

2.514

0,8

787

0,7

374

0,7

511

213

Αν.Μακεδονίας
Δυτικής
& Θράκης
Μακεδονίας

0,6

771

0,6

667

0,6

557

2,6

Αττικής

Ιονίων
νήσων

Νοτίου
Αιγαίου

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές

δραστηριότητες (20.284 μονάδες) αντιστοιχεί στο 1,4%
στο σύνολο των νομικών μονάδων στη χώρα.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, ως προς το
συνολικό πλήθος των νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην
περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (3,6% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ιονίων νήσων (3,0% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά
1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (2,6% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά
1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (1,3% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κρήτης (1,1% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (1,1%
των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,8% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη
κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ηπείρου (0,8% των νομικών της μονάδων υπολειπόμε-

νη κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,7% των νομικών της μονάδων
υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (0,7% των νομικών της
μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,6% των
νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,6% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη
κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,6% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.14.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές
δραστηριότητες, και η ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

Κεντρικής
Μακεδονίας

Νοτίου
Αιγαίου

Ιονίων
νήσων

4,8

94.216

Κρήτης

3,6

3.233

Στερεάς
Ελλάδας

3,3

5.526

Βορείου
Αιγαίου

3,0

18.573

Θεσσαλίας

7.691

Δυτικής
Ελλάδας

2,3

1,6

1,5

3.201

2.194

Αν.Μακεδονίας Πελοποννήσου
& Θράκης

1,4

2,9

946

1,2

3.284

Ηπείρου

1,2

2.479

Δυτικής
Μακεδονίας

1,0
1.042

662

0,9

2.132

Γράφημα 8.240: Τιμή του δείκτη πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το
2018

Αττικής

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις
ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ν) Διοικητικές και
υποστηρικτικές δραστηριότητες (145.179 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 3,4% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες
του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται
στην περιφέρεια Αττικής (4,8% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 1,4 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ιονίων νήσων (3,6% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,2 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (3,3% των απασχολουμένων στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (3,0% των απασχολουμένων στις νομικές της μονά-
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δες υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδα της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κρήτης (2,9% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (2,3% των απασχολουμένων στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (1,6% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Θεσσαλίας (1,5% των απασχολουμένων στις
νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (1,4% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 2,0 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (1,2% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη
κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (1,2% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη
κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ηπείρου (1,0% των απασχολουμένων στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τι-
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μής του δείκτη στη χώρα), και Δυτικής Μακεδονίας
(0,9% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα).

υποστηρικτικές δραστηριότητες, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού κύκλου εργασιών που
πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ν) Διοικητικές και

Κεφάλαιο 8ο

ΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Το 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (6.913.180
χιλ.€) αντιστοιχεί στο 2,3% του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.

8.3.4.14.3 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥ-

Αττικής

712.193

Βορείου
Αιγαίου

5,8

144.839

4.537.700

Στερεάς
Ελλάδας

4,1

277.386

Θεσσαλίας

2,5

3,8

808.809

Πελοποννήσου Αν.Μακεδονίας
& Θράκης

33.504

Δυτικής
Ελλάδας

2,3

1,7

1,2

1,1

76.706

Δυτικής
Μακεδονίας

0,9

101.434

Ηπείρου

0,8

63.594

55.641

0,8

20.354

0,8

23.927

0,5

57.093

Γράφημα 8.241: Τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές
νομικές μονάδες του τομέα (Ν) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας,
καταγράφεται στην περιφέρεια Κρήτης (5,8% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 3,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Ιονίων νήσων (4,1% του
συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
υπερέχουσα κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (3,8% του συνολικού κύκλου
εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά
1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (2,5% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής
(2,3% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της
μονάδες ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (1,7% του συνολικού κύκλου εργασιών
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (1,2% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές
της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (1,1% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,9%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,8% του συνολικού

κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,8% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 1,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Μακεδονίας (0,8% του συνολικού κύκλου εργασιών στις
νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ηπείρου (0,5%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα).
8.3.4.15 ΤΟΜΕΑΣ Ο: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ,
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των ενεργών επιχειρήσεων και ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2).
8.3.4.15.1 ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Ο)
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων
στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας
το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Ο) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (1.033 μονάδες) αντιστοιχεί στο 0,07% στο σύνολο των νομικών μονάδων
στη χώρα.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ
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Γράφημα 8.242: Τιμή του δείκτη πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Ο) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Ο) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, ως προς το συνολικό πλήθος των νομικών
μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας,
καταγράφεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (0,15%
των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 0,08 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (0,11% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 0,04 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (0,08% των νομικών
της μονάδων υπερέχουσα κατά 0,01 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,08%
των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 0,01 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου
(0,08% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά
0,01 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,07% των νομικών της μονάδων
ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,06% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη
κατά 0,01 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,06% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,01 ποσ. μονάδες της τιμής

του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (0,06% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 0,01 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (0,05% των
νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,02 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (0,05% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,02 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,05%
των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,02
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κρήτης (0,04% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη
κατά 0,03 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.15.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ο) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

Γράφημα 8.243: Τιμή του δείκτη πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ο) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2)
της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις
ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ο) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
(366.470 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 8,7% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες
του τομέα (Ο) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεω-
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τική κοινωνική ασφάλιση, ως προς το συνολικό πλήθος
των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες
στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (14,5% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 5,8 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (5,6% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 3,1 ποσ.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (3,0%
των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 5,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Νοτίου Αιγαίου (2,9% των απασχολουμένων στις
νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 5,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ιονίων νήσων
(2,6% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 6,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(4,9% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 3,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (4,6% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 4,1 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (4,3% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 4,4 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (4,1% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη
κατά 4,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (4,1% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 4,6 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (3,4%
των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 5,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (3,3% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 5,4
ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (3,3% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 5,4 ποσ.

8.3.4.15.3 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ο) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

Γράφημα 8.244: Τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ο) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις
13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ο) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (435.792 χιλ.€) αντιστοιχεί στο 0,14% του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ο) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές
νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
(0,40% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της
μονάδες υπερέχουσα κατά 0,26 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής
του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου
(0,27% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της
μονάδες υπερέχουσα κατά 0,13 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,26% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές
της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,12 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,20% του
συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
υπερέχουσα κατά 0,06 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη

στη χώρα), Πελοποννήσου (0,18% του συνολικού κύκλου
εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά
0,04 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (0,14% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές
της μονάδες ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κρήτης (0,12% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,02 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (0,12% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,02 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,12% του συνολικού
κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη
κατά 0,02 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κεντρικής Μακεδονίας (0,11% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,03
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (0,10% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,04 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (0,10% του
συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 0,04 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Θεσσαλίας (0,08% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη
κατά 0,06 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
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8.3.4.16 ΤΟΜΕΑΣ P: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των ενεργών επιχειρήσεων και ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2).

Εκπαίδευση, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων
στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας
το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Ρ) Εκπαίδευση (20.901 μονάδες) αντιστοιχεί στο 1,49% στο σύνολο των νομικών μονάδων
στη χώρα.

8.3.4.16.1 ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Ρ)

Γράφημα 8.245: Τιμή του δείκτη πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Ρ) Εκπαίδευση και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των
ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Ρ) Εκπαίδευση, ως προς το συνολικό πλήθος των νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (2,34% των νομικών
της μονάδων υπερέχουσα κατά 0,85 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά
της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (1,67% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά
0,18 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (1,49% των νομικών της μονάδων ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (1,37%
των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,12 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(1,36% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά
0,13 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (1,23% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 0,26 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (1,22% των νομικών της
μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,27 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (1,16% των νομικών της μονάδων υπολειπόμε-

νη κατά 0,33 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (1,13% των νομικών της μονάδων
υπολειπόμενη κατά 0,36 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (1,13% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,36 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου
(1,11% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά
0,38 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (1,06% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,43 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Κρήτης (0,98% των νομικών της μονάδων
υπολειπόμενη κατά 0,51 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα).
8.3.4.16.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ρ) Εκπαίδευση, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

Γράφημα 8.246: Τιμή του δείκτη πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ρ) Εκπαίδευση και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το
συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις
ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ρ) Εκπαίδευση
(327.575 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 7,8% του συ-
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νόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες
του τομέα (Ρ) Εκπαίδευση, ως προς το συνολικό πλήθος
των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες
στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (11,1% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα
κατά 3,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (10,1% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (9,8% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 2,0 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (9,1% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά
1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (9,0% των απασχολουμένων στις νομικές
της μονάδες υπερέχουσα κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (9,0%
των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 1,2 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (8,7% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα
κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Θεσσαλίας (8,5% των απασχολουμένων στις νομικές της

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

μονάδες υπερέχουσα κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Αττικής (7,2% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(6,9% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (6,7% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων
νήσων (6,4% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και Νοτίου Αιγαίου (4,6% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 3,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα).
8.3.4.16.3 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ρ) Εκπαίδευση, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

Γράφημα 8.247: Τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ρ) Εκπαίδευση και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ρ)
Εκπαίδευση (1.094.627 χιλ.€) αντιστοιχεί στο 0,36%
του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Ρ) Εκπαίδευση,
ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ιονίων νήσων (0,49% του συνολικού κύκλου
εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά
0,13 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (0,49%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,13 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,48% του
συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες

υπερέχουσα κατά 0,12 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,47% του
συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
υπερέχουσα κατά 0,11 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (0,45% του συνολικού
κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,09 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,43% του
συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
υπερέχουσα κατά 0,07 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (0,37% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα
οριακά κατά 0,01 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κρήτης (0,34% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά
0,02 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (0,34% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,02 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (0,33% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομι-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

νεργών επιχειρήσεων και ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2).

κές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,03 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (0,32%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,04 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (0,30% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 0,06 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και Στερεάς Ελλάδας (0,29% του
συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 0,07 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα).

8.3.4.17.1 ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Q)
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και
την κοινωνική μέριμνα, και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών νομικών
μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
Ελλάδας το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την
ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (58.006
μονάδες) αντιστοιχεί στο 4,13% στο σύνολο των νομικών μονάδων στη χώρα.

8.3.4.17 ΤΟΜΕΑΣ Q: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των ε-

Γράφημα 8.248: Τιμή του δείκτη πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα
και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την
κοινωνική μέριμνα, ως προς το συνολικό πλήθος των
νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (8,19%
των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 4,06 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (4,10% των νομικών
της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,03 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (3,04% των
νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 1,09 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(2,94% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά
1,19 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (2,69% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 1,44 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (2,62% των νομικών
της μονάδων υπολειπόμενη κατά 1,51 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (2,57%
των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 1,56
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Μακεδονίας (2,46% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 1,67 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (2,45% των νομικών
της μονάδων υπολειπόμενη κατά 1,68 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδο-
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νίας & Θράκης (2,39% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 1,74 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (2,29% των νομικών
της μονάδων υπολειπόμενη κατά 1,84 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (2,10% των
νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 2,03 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Πελοποννήσου (1,90% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 2,23 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα).
8.3.4.17.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές
μονάδες του τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με
την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, και
η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την
κοινωνική μέριμνα (259.068 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 6,2% του συνόλου των απασχολουμένων
στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 8.249: Τιμή του δείκτη πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την
κοινωνική μέριμνα και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες
του τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας,
καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας (7,2% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα
κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (7,1% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,9 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (6,8%
των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 6,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Βορείου Αιγαίου (6,5% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (6,5% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,3 ποσ. μονάδα της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (6,4% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά
0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (5,7% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (5,5% των απασχολουμένων στις νομικές

της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (4,6% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κρήτης (4,4% των απασχολουμένων στις νομικές
της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,8 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (4,4% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ιονίων νήσων (4,2% των απασχολουμένων στις
νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 2,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Νοτίου Αιγαίου
(3,2% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 3,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.17.3 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Q) Δραστηριότητες
σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές
νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

Γράφημα 8.250: Τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με
την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Q)
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και
την κοινωνική μέριμνα (4.082.316 χιλ.€) αντιστοιχεί στο
1,36% του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με
την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, ως
προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται
στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέ-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

ρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας (2,24% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές
της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,88 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της
τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (1,90% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,54 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (1,89% του
συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
υπερέχουσα κατά 0,53 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (1,82% του συνολικού
κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα
κατά 0,46 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Μακεδονίας (1,67% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,31
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (1,39% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,03
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (1,35% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές
της μονάδες υπολειπόμενη οριακά κατά 0,01 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου
(1,30% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,06 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (1,28% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη
κατά 0,08 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Αττικής (1,25% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νο-

μικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,11 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (1,19%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 0,17 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (1,14% του συνολικού κύκλου
εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη οριακά
κατά 0,22 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και Νοτίου Αιγαίου (0,78% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,58
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.18 ΤΟΜΕΑΣ R: ΤΕΧΝΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των ενεργών επιχειρήσεων και ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2).
8.3.4.18.1 ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών
νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της Ελλάδας το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (21.138 μονάδες) αντιστοιχεί στο 1,50% στο σύνολο
των νομικών μονάδων στη χώρα.

Γράφημα 8.251: Τιμή του δείκτη πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το
συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος
των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (R) Τέχνες,
διασκέδαση και ψυχαγωγία, ως προς το συνολικό πλήθος των νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής
(2,92% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 1,42
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (2,26% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 0,76 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (1,41% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,09 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (1,30% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,20 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (1,21% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη
κατά 0,29 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (0,95% των νομικών της μονάδων υ-

636

πολειπόμενη κατά 0,55 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (0,90% των νομικών της
μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,60 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,90%
των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,60 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (0,89% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,61 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Θεσσαλίας (0,89% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,61 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κρήτης (0,84% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,66 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Πελοποννήσου (0,81% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,69 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (0,77% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,73 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 8ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της
Ελλάδας το 2018.
Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (72.110 απασχολούμενοι)
αντιστοιχεί στο 1,7% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.

8.3.4.18.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ

Δυτικής
Ελλάδας
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Γράφημα 8.252: Τιμή του δείκτη πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των
απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, ως προς το
συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας,
καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (2,0% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά
0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (1,8% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα οριακά κατά 0,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (1,7% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (1,7% των απασχολουμένων στις νομικές της
μονάδες ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (1,5% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (1,4% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά
0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων
νήσων (1,4% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κρήτης (1,3% των απασχολουμένων
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μο-

νάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (1,2%
των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Βορείου Αιγαίου (1,1% των απασχολουμένων στις
νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας
(1,1% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (1,1% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (1,1% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.18.3 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

Γράφημα 8.253: Τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (R)
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (3.744.983 χιλ.€)
αντιστοιχεί στο 1,25% του συνολικού κύκλου εργασιών
που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες
στη χώρα.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και
ψυχαγωγία, ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που
πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην
περιφέρεια Αττικής (1,59% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,34
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (1,16% του συνολικού κύκλου
εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά
0,09 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου
Αιγαίου (0,97% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,28 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (0,72% του
συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 0,53 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,65% του συνολικού
κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη
κατά 0,60 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κεντρικής Μακεδονίας (0,51% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,74
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου
(0,49% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη οριακά κατά 0,76 ποσ. μονάδες

της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (0,48% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,77 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Βορείου Αιγαίου (0,47% του συνολικού κύκλου
εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά
0,78 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,44% του συνολικού κύκλου εργασιών
στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,81 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(0,40% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της
μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,85 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,37% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές
της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,88 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και Στερεάς Ελλάδας (0,33%
του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 0,92 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.19 ΤΟΜΕΑΣ S: ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των ενεργών επιχειρήσεων και ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2).
8.3.4.19.1 ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (S) Άλλες
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των ενεργών
νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες
(NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

Γράφημα 8.254: Τιμή του δείκτη πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και ποσοστιαία αναλογία του ως
προς το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών (38.736 μονάδες) αντιστοιχεί στο 2,75% στο
σύνολο των νομικών μονάδων στη χώρα.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των
ενεργών νομικών μονάδων του τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, ως προς το συνολικό πλήθος των νομικών μονάδων στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής
(4,33% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 1,58
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (3,05% των νομικών της μονάδων υπερέχουσα κατά 0,30 ποσ. μονάδες της τιμής του
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δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (2,68% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,07 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (2,53% των
νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,22 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων
(2,42% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά
0,33 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (2,25% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,50 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (2,16%
των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,59 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας
(2,07% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά
0,68 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσ-
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σαλίας (2,07% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη
κατά 0,68 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Βορείου Αιγαίου (2,04% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,71 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (2,04% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,71 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (1,87% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,88 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και Πελοποννήσου (1,84% των νομικών της μονάδων υπολειπόμενη κατά 0,91 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

8.3.4.19.2 ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες
του τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές
μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.

Γράφημα 8.255: Τιμή του δείκτη πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το
2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (99.203 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 2,4% του συνόλου των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη πλήθος των
απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, ως
προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες
της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας (3,1% των απασχολουμένων στις νομικές της
μονάδες υπερέχουσα κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής
του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (2,4% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες ταυτόσημη
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (2,3% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (2,2% των απασχολουμένων στις
νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας
(2,0% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες
υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (2,0% των
απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Νοτίου Αιγαίου (1,9% των απασχολουμένων στις νομικές
της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (1,9% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κα-

τά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (1,9% των απασχολουμένων στις νομικές
της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (0,9% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά
0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (0,9% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (1,9% των απασχολουμένων στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
Πελοποννήσου (1,7% των απασχολουμένων στις νομικές
της μονάδες υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
8.3.4.19.3 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές
περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας το 2018.
Το 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (S)
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (1.282.250
χιλ.€) αντιστοιχεί στο 0,43% του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στη χώρα.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 8.256: Τιμή του δείκτη συνολικός κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες του τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές
νομικές μονάδες του τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών, ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στις ενεργές νομικές μονάδες στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (0,85% του
συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
υπερέχουσα κατά 0,42 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του
δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (0,84% του
συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
υπερέχουσα κατά 0,41 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (0,75% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα
κατά 0,32 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Νοτίου Αιγαίου (0,74% του συνολικού κύκλου εργασιών
στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,31 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(0,70% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της
μονάδες υπερέχουσα κατά 0,27 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (0,60% του
8.3.5

Νομικές μονάδες ανά νομική μορφή και τομέα κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα

Για την ταξινόμηση των επιχειρήσεων ως προς τη νομική μορφή τους η ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποιεί την εθνική
ταξινόμηση για την (οικονομική) διοίκηση των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:
(α) ατομικές επιχειρήσεις όπου ο ιδιοκτήτης είναι αποκλειστικά ένα φυσικό πρόσωπο, ενώ ως προς τις
εταιρείες φυσικών (άνω των 18 ετών) ή νομικών προσώπων οι επιχειρήσεις διακρίνονται:
(β) σε ομόρρυθμες εταιρείες (ΟΕ) όπου οι εταίροι ευθύνονται με το σύνολο της περιουσίας τους για όλες
τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με αλληλέγγυα ευθύνη
τους,
(γ) σε ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) στις οποίες οι εταίροι διακρίνονται σε ομόρρυθμους εταίρους (τουλάχιστον ένας) των οποίων η ευθύνη προς τους πιστωτές
της εταιρείας είναι αλληλέγγυα και απεριόριστη, και
σε ετερόρρυθμους εταίρους των οποίων η ευθύνη είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό
της εισφοράς τους στην εταιρεία,
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συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες
υπερέχουσα κατά 0,26 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (0,59% του συνολικού
κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα
κατά 0,16 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (0,53% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,10
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (51% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα κατά 0,08 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(0,51% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της
μονάδες υπερέχουσα κατά 0,08 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (0,49% του συνολικού
κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα
κατά 0,06 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,44% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπερέχουσα οριακά κατά 0,01 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (0,34% του συνολικού κύκλου εργασιών στις νομικές της μονάδες υπολειπόμενη
κατά 0,09 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

(δ) σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), όπου
το κεφάλαιο για την ίδρυσης της, που δεν μπορεί να
είναι μικρότερο των 18.000€, διαιρείται σε μερίδες
συμμετοχής καθεμία εκ των οποίων αποτελείται από
εταιρικά μερίδια καθένα εκ των οποίων δεν μπορεί να
υπολείπεται των 30€, ενώ η ευθύνη των εταίρων έναντι πιστωτών είναι περιορισμένη,
(ε) σε ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), που
αποτελεί μια νέα μορφή επιχειρήσεις (Ν. 4072/2012),
συστήνεται με ελάχιστο κεφάλαιο 1,0€, και διαχωρίζει
τις λειτουργίες των εταίρων στην επιχείρηση και μπορεί να λειτουργήσει και ως μονοπρόσωπη (διατίθενται
στοιχεία για τη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων
από το 2018),
(στ) σε ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), όπου οι μέτοχοι ευθύνονται έναντι των πιστωτών της εταιρείας μόνο μέχρι το ύψος της συμμετοχής τους σε αυτήν,
(ζ) σε κοινοπραξίες (συμπράξεις, συνεταιρισμούς, ενώσεις, κλπ κοινοπραξίες),
και (η) σε λοιπές επιχειρήσεις.
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 το 2,5% (ή 35.746 μονάδες) απογράφονται ως λοιπές
επιχειρήσεις.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των νομικών μονάδων που απογράφονται στο Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων της
ΕΛΣΤΑΤ, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (εξαιρουμένης της ομάδας αγνώστου δραστηριότητες, διακριτά ως προς τη νομική τους μορφή (ατομικές επιχειρήσεις,
επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης, και λοιπές επιχειρήσεις) στο σύνολο της χώρας το 2018.

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Το 2018, στο Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, απογράφονται συνολικά 1.419.561 νομικές μονάδες, εκ των οποίων:
 το 85,7% (ή 1.216.022 μονάδες) είναι ατομικές επιχειρήσεις,
 το 0,2% (ή 2.118 μονάδες) είναι κοινοπραξίες επιχειρήσεων,
 το 11,7% (ή 165.675 μονάδες) είναι επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης, εκ των οποίων: το 39,7% (ή 65.733
μονάδες) είναι ομόρρυθμες εταιρείες (ΟΕ), το 14,9%
(ή 65.733 μονάδες) είναι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ),
το 10,3% (ή 17.003 μονάδες) είναι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), το 18,8% (ή 31.169 μονάδες)
είναι ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), και το 16,3% (ή 27.016
μονάδες) είναι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), ενώ

Το 2018, στο Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ απογράφηκαν συνολικά 1.405.961 νομικές μονάδες
με γνωστή ομάδα οικονομικής δραστηριότητας, πλήθος
που αντιστοιχεί στο 99,0% του συνόλου των νομικών μονάδων στην Ελλάδα.

Γράφημα 8.257: Ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των ατομικών επιχειρήσεων, των κοινοπραξιών, και των επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης, ως προς
το συνολικό πλήθος των μονάδων στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (NACE2) στο σύνολο της χώρας το 2018
ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΕΡ. ΕΥΘΥΝΗΣ
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Q. Ανθρώπινη υγεία
& κοιν. πρόνοια
R. Τέχνες,
διασκέδαση &ψυχ.
S. Άλλες δραστηριόητες
υπηρεσιών

99,2

0,4
97,5

64,4

34,1

22,9

76,4
48,9

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

0,4
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1,4

0,05

0,6

0,15

29,5
74,9
82,5

18,6

24,1

1,0

8,0

76,2
79,1

0,6

20,3

0,6

0,01

2,5

0,02

16,2

29,5
8,9

2,64

1,7
55,3

15,0

0,10

8,5

0,09

8,7
16,9

75,8
91,5
65,2
70,4

0,13

1,5
27,4

64,0

0,36

20,6

34,4

89,5

0,00

9,2

63,0
82,1

3,04

6,3
14,5
7,5

91,3
7,3

0,01

2,2
20,3

0,10

22,0

0,02

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 11: Αριθμός νομικών μονάδων ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και νομική μορφή στο σύνολο της Χώρας]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, το 80,9% (ή 973.172 επιχειρήσεις) του συνολικού
πλήθους των ατομικών επιχειρήσεων δραστηριοποιείται
σε 5 τομείς οικονομικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα στους τομείς: (Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
(544.994 επιχειρήσεις), (F) Κατασκευές (170.439 επιχειρήσεις), (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες (120.134 επιχειρήσεις), (Ι) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
(84.457 επιχειρήσεις), και (Q) Δραστηριότητες σχετικές

με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα
(53.148 επιχειρήσεις).
Την ίδια χρονιά, το 72,5% (ή 120.022 επιχειρήσεις) του
συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων περιορισμένης
ευθύνης δραστηριοποιείται σε 5 τομείς οικονομικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα στους τομείς: (F) Κατασκευές (54.805 επιχειρήσεις), (Ι) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (21.726 επιχειρήσεις), (C) Μεταποίηση (19.439 επιχειρήσεις), (Η)
Μεταφορές και αποθήκευση (12.709 επιχειρήσεις), και
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(Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (11.973 επιχειρήσεις).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 66,2% (ή 22.980 επιχειρήσεις)
του συνολικού πλήθους των λοιπών επιχειρήσεων δραστηριοποιείται σε 5 τομείς οικονομικής δραστηριότητας
και συγκεκριμένα στους τομείς: (S) Άλλες δραστηριότητες
υπηρεσιών (8.553 επιχειρήσεις), (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσυκλετών (5.544 επιχειρήσεις), (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (4.283 επιχειρήσεις), (Α) Γεωργία.
δασοκομία (2.414 επιχειρήσεις), και (F) Κατασκευές
(2.206 επιχειρήσεις).

 το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων περιορισμένης

Τέλος, το 2018, στον τομέα οικονομικής δραστηριότητας
(Ρ) Εκπαίδευση δραστηριοποιούνται συνολικά 20.901 επιχειρήσεις), εκ των οποίων το 75,8% (ή 15.834 επιχειρήσεις) αφορά σε ατομικές επιχειρήσεις, το 16,9% (ή 3.531
επιχειρήσεις) αφορά σε επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης, το 7,3% (ή 1.533 επιχειρήσεις) αφορά σε λοιπές
επιχειρήσεις, και το 0,01% (ή 3 επιχειρήσεις) αφορά σε
κοινοπραξίες.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, το συνολικό
πλήθος των νομικών μονάδων που απογράφονται στο
Στατιστικό μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,1% (ή κατά 15.998 μονάδες) από 1.403.563 μονάδες το 2015, σε 1.419.561 μονάδες το 2018.
Τη συγκεκριμένη περίοδο:
 το συνολικό πλήθος των ατομικών επιχειρήσεων καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,4% (ή κατά 16.916 επιχειρήσεις) από 1.199.106 επιχειρήσεις το 2015, σε
1.216.022 επιχειρήσεις το 2018,
8.3.6
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ευθύνης καταγράφει αύξηση κατά 8,1% (ή κατά
12.385 επιχειρήσεις) από 153.290 επιχειρήσεις το
2015, σε 165.675 επιχειρήσεις το 2018, και αναλυτικότερα:
(α) το πλήθος των ομόρρυθμων εταιρειών (ΟΕ) καταγράφει μείωση κατά -10,6% (ή κατά 7.775 επιχειρήσεις)
από 73.508 επιχειρήσεις το 2015, σε 65.733 επιχειρήσεις το 2018,
(β) το πλήθος των ετερόρρυθμων εταιρειών (ΕΕ) καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,1% (ή κατά 30 επιχειρήσεις) από 24.724 επιχειρήσεις το 2015, σε 24.754 επιχειρήσεις το 2018,
(γ) το πλήθος των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(ΕΠΕ) καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -22,5% (ή κατά
4.923 επιχειρήσεις) από 21.926 επιχειρήσεις το 2015,
σε 17.003 επιχειρήσεις το 2018,
(δ) το πλήθος των ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) καταγράφει μείωση κατά -5,9% (ή κατά 1.963 επιχειρήσεις) από
33.132 επιχειρήσεις το 2015, σε 31.169 επιχειρήσεις το
2018, και
(ε) το πλήθος των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) καταγράφει αύξηση κατά 27.016 επιχειρήσεις) από μη-διαθέσιμη τιμή το 2015.
το συνολικό πλήθος των κοινοπραξιών καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -42,2% (ή κατά 1.548
επιχειρήσεις) από 3.666 επιχειρήσεις το 2015, σε 2.118
επιχειρήσεις το 2018, και
το συνολικό πλήθος των λοιπών επιχειρήσεων καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -24,8% (ή κατά 11.755 επιχειρήσεις) από 47.501 επιχειρήσεις το 2015, σε
25.746 επιχειρήσεις το 2018.

Νομικές μονάδες ανά τάξη απασχόλησης και τομέα κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα

Η τάξη απασχόλησης αποδίδει το πλήθος των απασχολουμένων σε μια νομική μονάδα ομαδοποιημένο σε τάξεις πλήθους απασχολουμένων, που αντικατοπτρίζει το
μέγεθος των ενεργών νομικών μονάδων ως προς το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολούν. Στην ενότητα 8.2.1
του παρόντος κεφαλαίου ο συγκεκριμένος δείκτης επιμερίστηκε σε 3 κατηγορίες επιχειρήσεων και συγκριμένα: στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως& 9 απασχολούμενους), στις μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις (από 10 έως& 249 απασχολούμενους), και στις μεγάλες επιχειρήσεις (από 250 &άνω απασχολούμενους).
Η αποτύπωση των νομικών μονάδων στο Στατιστικό
Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, είναι ιδιαίτερα αναλυτικό στην αποτύπωση των πολύ μικρών και μικρών
νομικών μονάδων, που αποτελούν και την πλειονότητα
των νομικών μονάδων, με τις τάξεις απασχόλησης να
έχουν εύρος 5 απασχολουμένων για τις πολύ μικρές νομικές μονάδες, και 10 απασχολουμένων για τις μικρές
νομικές μονάδες αντίστοιχα.

 τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως& 9 απασχολούμε-

Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ στην παρούσα ενότητα επέλεξε να ομαδοποιήσει τις τάξεις απασχόλησης στις ακόλουθες τρεις
τάξεις:

Τη συγκεκριμένη χρονιά, στο Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ απογράφηκαν συνολικά 1.289.119
νομικές μονάδες με γνωστή ομάδα οικονομικής δραστηριότητας και τάξη απασχόλησης, πλήθος που αντιστοιχεί

νους),

 στις μικρές επιχειρήσεις (από 10 έως& 49 απασχολού

μενους), και
στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (από 50 &άνω
απασχολούμενους).

Το 2018, στο Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, απογράφονται συνολικά 1.419.847 νομικές μονάδες, εκ των οποίων:
 το 88,3% (ή 1.254.390 μονάδες) είναι πολύ μικρές νομικές μονάδες,
 το 2,96% (ή 42.023 μονάδες) είναι μικρές νομικές μονάδες,
 το 0,41% (ή 5.869 μονάδες) είναι μεσαίες και μεγάλες
νομικές μονάδες, και
 το 8,28% (ή 117.765 μονάδες) είναι απροσδιόριστης
τάξης απασχόλησης νομικές μονάδες.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

στο 90,8% του συνόλου των νομικών μονάδων στην Ελλάδα (1.419.847 νομικές μονάδες), στις οποίες απασχολούνταν 4.209.167 απασχολούμενοι, και οι οποίες
πραγματοποίησαν συνολικό κύκλο εργασιών ύψους
300.695.915 χιλ.€.

γνωστή τάξη απασχόλησης) και τάξη απασχόλησης (πολύ μικρές νομικές μονάδες, μικρές νομικές μονάδες, και
μεσαίες & μεγάλες νομικές μονάδες) στο σύνολο της
χώρας το 2018.
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

8.3.6.1 ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Στις ακόλουθες ενότητες αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των τριών βασικών μεγεθών των ενεργών νομικών μονάδων που απογράφονται στο Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ (πλήθος των νομικών
μονάδων, πλήθος των απασχολουμένων σε αυτές, και
συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται σε
αυτές), ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (εξαιρουμένης της ομάδας αγνώστου δραστηριότητες, και

Κεφάλαιο 8ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των ενεργών πολύ μικρών (έως& 9
απασχολούμενους) νομικών μονάδων, των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται σε αυτές (σε χιλ.€), επί του συνολικού πλήθους των
τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας
στο σύνολο της χώρας το 2018.

Γράφημα 8.258: Ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των ενεργών ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ νομικών μονάδων (έως& 9 απασχολούμενους), του πλήθους των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται σε αυτές, επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών στις συγκεκριμένες νομικές μονάδες
ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας το 2018

ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Α. Γεωργία,
δασοκομία & αλιεία
B. Ορυχεία
& λατομεία
C. Μεταποίηση
D. Παροχή ηλεκτρ.
ρεύματος κ.α
E. Παροχή νερού,
λύματα κ.α
F.Κατασκευές
G. Χονδρικό,
λιανικό εμπόριο κ.α
H. Μεταφορά
& αποθήκευση
I. Παροχή καταλύματος
& εστίαση
J. Ενημέρωση
& επικοινωνίες
K. Χρηματοπιστωτικές
& ασφαλ. δραστ.
L. Διαχείρηση
ακίνητης περιουσίας
M. Επαγγελματικές,
επιστημ. τεχν. δραστ.
N.Διοικητικές
& υποστηρ. δραστ.
O. Δημ. Διοίκηση & άμυνα,
υποχρ. ασφάλιση
P. Εκπαίδευση
Q. Ανθρώπινη υγεία
& κοιν. πρόνοια
R. Τέχνες,
διασκέδαση &ψυχ.
S. Άλλες δραστηριόητες
υπηρεσιών
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1,3
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 12: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι κατά τάξεις μεγέθους απασχόλησης και μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) στο σύνολο της χώρας)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των τομέων οικονομικής δραστηριότητας συνολικά επιχειρούν 1.241.586 ενεργές πολύ
μικρές (έως& 9 απασχολούμενους) νομικές μονάδες,
πλήθος που αντιστοιχεί στο 96,3% του συνόλου των νομικών μονάδων στην Ελλάδα (1.289.119 νομικές μονάδες),
στις οποίες συνολικά απασχολούνται 1.817.309 απασχολούμενοι, πλήθος που αντιστοιχεί στο 43,2% του συνόλου
των απασχολουμένων στην Ελλάδα (4.209.167 απασχολούμενοι), και στις οποίες συνολικά πραγματοποιείται
κύκλος εργασιών ύψους 87.474.372 χιλ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 29,1% του συνολικού κύκλου εργασιών των
νομικών μονάδων στην Ελλάδα (300.695.915 χιλ.€).

Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 76,9% (ή 67.293.673 χιλ.€)
του συνολικού κύκλου εργασιών των ενεργών πολύ μικρών νομικών μονάδων παράγεται σε 5 τομείς οικονομικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα στους τομείς: (G)
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (53,2%), (C) Μεταποίηση (7,0%), (Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (6,5%),
(Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (5,6%), και (Η) Μεταφορά και αποθήκευση
(4,7%).
Την ίδια χρονιά, στους συγκεκριμένους 5 τομείς επιχειρεί
το 72,4% (ή 898.308 μονάδες) του συνολικού πλήθους
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των ενεργών πολύ μικρών νομικών μονάδων, στις οποίες
απασχολείται το 65,0% (ή 1.180.768 απασχολούμενοι)
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στη συγκεκριμένη κατηγορία νομικών μονάδων.
Τέλος, τη συγκεκριμένη χρονιά, στον τομέα (Ρ) Εκπαίδευση επιχειρεί το 1,3% των νομικών μονάδων (ή 16.573 μονάδες), στις οποίες απασχολείται το 2,3% (ή 41.701 απασχολούμενοι) του συνόλου των απασχολουμένων, και
παράγεται το 0,4% (ή 302.503 χιλ.€) του κύκλου εργασιών
στη συγκεκριμένη κατηγορία νομικών μονάδων.

8.3.6.2 ΜΙΚΡΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των ενεργών μικρών (από 10 έως&
49 απασχολούμενους) νομικών μονάδων, των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται σε αυτές (σε χιλ.€), επί του συνολικού πλήθους των
τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας
στο σύνολο της χώρας το 2018.

Γράφημα 8.259: Ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των ενεργών ΜΙΚΡΩΝ νομικών μονάδων (από 10 έως& 49 απασχολούμενους), του πλήθους των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται σε αυτές, επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών στις συγκεκριμένες νομικές μονάδες
ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας το 2018
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C. Μεταποίηση
D. Παροχή ηλεκτρ.
ρεύματος κ.α
E. Παροχή νερού,
λύματα κ.α
F.Κατασκευές
G. Χονδρικό,
λιανικό εμπόριο κ.α
H. Μεταφορά
& αποθήκευση
I. Παροχή καταλύματος
& εστίαση
J. Ενημέρωση
& επικοινωνίες
K. Χρηματοπιστωτικές
& ασφαλ. δραστ.
L. Διαχείρηση
ακίνητης περιουσίας
M. Επαγγελματικές,
επιστημ. τεχν. δραστ.
N.Διοικητικές
& υποστηρ. δραστ.
O. Δημ. Διοίκηση & άμυνα,
υποχρ. ασφάλιση
P. Εκπαίδευση
Q. Ανθρώπινη υγεία
& κοιν. πρόνοια
R. Τέχνες,
διασκέδαση &ψυχ.
S. Άλλες δραστηριόητες
υπηρεσιών

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

4,7

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4,3

0,3

1,3

0,3

0,2

10,1

10,5

0,2

0,2

0,5

0,6

3,8

1,7
0,7

3,8

4,5

17,5

16,8

3,8

46,4

3,9
32,0

1,8

14,4

7,4
31,6

1,9

7,6
2,2

0,7

0,8

1,6

0,5

0,5

1,3

3,4

3,4

3,4

3,2

3,5

3,6

0,6

0,8
7,9

4,0

0,4
8,0

4,2

0,6
1,2

2,4

2,4

1,3

2,7

2,6

0,5

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 12: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι κατά τάξεις μεγέθους απασχόλησης και μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) στο σύνολο της χώρας)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των τομέων οικονομικής δραστηριότητας συνολικά επιχειρούν 41.696 ενεργές μικρές ((από 10 έως& 49 απασχολούμενους) νομικές μονάδες,
πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,2% του συνόλου των νομικών μονάδων στην Ελλάδα (1.289.119 νομικές μονάδες),
στις οποίες συνολικά απασχολούνται 769.758 απασχολούμενοι, πλήθος που αντιστοιχεί στο 18,3% του συνόλου
των απασχολουμένων στην Ελλάδα (4.209.167 απασχολούμενοι), και στις οποίες συνολικά πραγματοποιείται
κύκλος εργασιών ύψους 57.310.622 χιλ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 19,1% του συνολικού κύκλου εργασιών των
νομικών μονάδων στην Ελλάδα (300.695.915 χιλ.€).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 80,2% (ή 45.953.887 χιλ.€)
του συνολικού κύκλου εργασιών των ενεργών μικρών
νομικών μονάδων παράγεται σε 5 τομείς οικονομικής

644

δραστηριότητας και συγκεκριμένα στους τομείς: (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών (46,4%), (C) Μεταποίηση
(14,4%), (Ι) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης (7,6%), (Η) Μεταφορά και αποθήκευση (7,4%), και (F) Κατασκευές (4,5%).
Την ίδια χρονιά, στους συγκεκριμένους 5 τομείς επιχειρεί
το 67,2% (ή 28.024 μονάδες) του συνολικού πλήθους των
ενεργών μικρών νομικών μονάδων, στις οποίες απασχολείται το 66,5% (ή 512.048 απασχολούμενοι) του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στη συγκεκριμένη
κατηγορία νομικών μονάδων.
Τέλος, τη συγκεκριμένη χρονιά, στον τομέα (Ρ) Εκπαίδευση επιχειρεί το 7,9% των νομικών μονάδων (ή 3.292 μονάδες), στις οποίες απασχολείται το 8,0% (ή 61.603 απα-
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8.3.6.3 ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Κεφάλαιο 8ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των ενεργών μεσαίων και μεγάλων
(από 50 &άνω απασχολούμενους) νομικών μονάδων, των
απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών
που παράγεται σε αυτές (σε χιλ.€), επί του συνολικού
πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας το 2018.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Το 2018, στο σύνολο των τομέων οικονομικής δραστηριότητας συνολικά επιχειρούν 5.837 ενεργές μεσαίες και
μεγάλες (από 50 &άνω απασχολούμενους) νομικές μονάδες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 0,5% του συνόλου των
νομικών μονάδων στην Ελλάδα (1.289.119 νομικές μονάδες), στις οποίες συνολικά απασχολούνται 1.622.100 απασχολούμενοι, πλήθος που αντιστοιχεί στο 38,5% του
συνόλου των απασχολουμένων στην Ελλάδα (4.209.167
απασχολούμενοι), και στις οποίες συνολικά πραγματοποιείται κύκλος εργασιών ύψους 155.910.921 χιλ.€, ποσό
που αντιστοιχεί στο 51,9% του συνολικού κύκλου εργασιών των νομικών μονάδων στην Ελλάδα (300.695.915
χιλ.€).

σχολούμενοι) του συνόλου των απασχολουμένων, και
παράγεται το 0,6% (ή 318.570 χιλ.€) του κύκλου εργασιών
στη συγκεκριμένη κατηγορία νομικών μονάδων.

Γράφημα 8.260: Ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των ενεργών ΜΕΣΑΙΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ νομικών μονάδων (από 50 & άνω απασχολούμενους), του πλήθους
των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται σε αυτές επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών στις συγκεκριμένες νομικές
μονάδες ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας το 2018

ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Α. Γεωργία,
δασοκομία & αλιεία
B. Ορυχεία
& λατομεία
C. Μεταποίηση
D. Παροχή ηλεκτρ.
ρεύματος κ.α
E. Παροχή νερού,
λύματα κ.α
F.Κατασκευές
G. Χονδρικό,
λιανικό εμπόριο κ.α
H. Μεταφορά
& αποθήκευση
I. Παροχή καταλύματος
& εστίαση
J. Ενημέρωση
& επικοινωνίες
K. Χρηματοπιστωτικές
& ασφαλ. δραστ.
L. Διαχείρηση
ακίνητης περιουσίας
M. Επαγγελματικές,
επιστημ. τεχν. δραστ.
N.Διοικητικές
& υποστηρ. δραστ.
O. Δημ. Διοίκηση & άμυνα,
υποχρ. ασφάλιση
P. Εκπαίδευση
Q. Ανθρώπινη υγεία
& κοιν. πρόνοια
R. Τέχνες,
διασκέδαση &ψυχ.
S. Άλλες δραστηριόητες
υπηρεσιών

2,1
0,2

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
1,0

1,0

0,3

0,4

15,1
0,3

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

9,1

29,3

1,2

1,1

7,0

0,6

2,9

0,6

1,4

2,6

13,7

12,2

4,9

29,5

4,4
18,0

3,3

5,2
7,5

3,3

2,9

1,3

5,0

3,3

0,7

9,5

0,3
4,4

0,2
4,0

6,1

1,6

5,2

2,1

6,8

22,1

8,2

13,8

6,8

8,5

2,0

1,1

2,0

1,2

0,1
0,3
1,0
1,2
0,2

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 12: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι κατά τάξεις μεγέθους απασχόλησης και μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) στο σύνολο της χώρας)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 80,5% (ή 125.474.122 χιλ.€)
του συνολικού κύκλου εργασιών των ενεργών μεσαίων
και μεγάλων νομικών μονάδων παράγεται σε 5 τομείς
οικονομικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα στους
τομείς: (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (29,5%), (C)
Μεταποίηση (29,3%), (Κ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (9,5%), (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (7,0%), και (Η) Μεταφορά και αποθήκευση
(5,2%). Την ίδια χρονιά, στους συγκεκριμένους 5 τομείς

επιχειρεί το 35,3% (ή 2.060 μονάδες) του συνολικού
πλήθους των ενεργών μικρών νομικών μονάδων, στις
οποίες απασχολείται το 30,2% (ή 418.121 απασχολούμενοι) του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων
στη συγκεκριμένη κατηγορία νομικών μονάδων.
Τέλος, τη συγκεκριμένη χρονιά, στον τομέα (Ρ) Εκπαίδευση επιχειρεί το 8,2% των νομικών μονάδων (ή 479 μονάδες), στις οποίες απασχολείται το 13,8% (ή 224.271 απασχολούμενοι) του συνόλου των απασχολουμένων, και
παράγεται το 0,3% (ή 473.479 χιλ.€) του κύκλου εργασιών
στη συγκεκριμένη κατηγορία νομικών μονάδων.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

8.4

Βασικά μεγέθη των τομέων οικονομικής δραστηριότητας ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2)
γών επιχειρήσεων ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2)
της χώρας. Σημειώνεται ότι στα μεγέθη δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία αγνώστου δραστηριότητας.

Στην συγκεκριμένη ενότητα αποτυπώνεται η δυναμική
των τομέων οικονομικής δραστηριότητας με την ποσοστιαία κατανομή των τριών βασικών δεικτών των ενερ8.4.1

Διοικητική περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
δραστηριότητας συνολικά επιχειρούν 88.257 νομικές μονάδες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,3% του συνόλου των
νομικών μονάδων στην Ελλάδα (1.406.255 νομικές μονάδες), στις οποίες συνολικά απασχολούνται 176.550 απασχολούμενοι, πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,2% του συνόλου των απασχολουμένων στην Ελλάδα (4.209.584 απασχολούμενοι), και στις οποίες συνολικά πραγματοποιείται
κύκλος εργασιών ύψους 6.874.939 χιλ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,3% του συνολικού κύκλου εργασιών των νομικών μονάδων στην Ελλάδα (300.770.444 χιλ.€).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων,
των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται σε αυτές (σε χιλ.€), επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής
δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης το 2018.
Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στο σύνολο των τομέων οικονομικής

Γράφημα 8.261: Ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων, των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται
σε αυτές , επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης το 2018

ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Α. Γεωργία,
δασοκομία & αλιεία
B. Ορυχεία
& λατομεία
C. Μεταποίηση
D. Παροχή ηλεκτρ.
ρεύματος κ.α
E. Παροχή νερού,
λύματα κ.α
F.Κατασκευές
G. Χονδρικό,
λιανικό εμπόριο κ.α
H. Μεταφορά
& αποθήκευση
I. Παροχή καταλύματος
& εστίαση
J. Ενημέρωση
& επικοινωνίες
K. Χρηματοπιστωτικές
& ασφαλ. δραστ.
L. Διαχείρηση
ακίνητης περιουσίας
M. Επαγγελματικές,
επιστημ. τεχν. δραστ.
N.Διοικητικές
& υποστηρ. δραστ.
O. Δημ. Διοίκηση & άμυνα,
υποχρ. ασφάλιση
P. Εκπαίδευση
Q. Ανθρώπινη υγεία
& κοιν. πρόνοια
R. Τέχνες,
διασκέδαση &ψυχ.
S. Άλλες δραστηριόητες
υπηρεσιών

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
57,2

0,1

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

26,9
0,9

12,3
2,3

3,3

9,0

24,4

0,5

0,4

0,5

0,1

0,6

0,8

2,8

2,5

2,2

13,1
2,6

15,3
2,4

41,0
3,4

6,3

13,4

4,7

0,5

1,1

0,6

0,5

0,3

0,2

0,3

0,2

5,5
0,6
0,1

1,7

4,9
1,2

0,9

3,3

1,2

0,8
2,2

0,3
8,7

2,4

2,3

5,5

0,4
1,4

1,1

0,4

2,0

0,4

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το 85,8% (ή 5.898.037 χιλ.€) του συνολικού κύκλου εργασιών παράγεται σε 5 τομείς οικονομικής
δραστηριότητας και συγκεκριμένα στους τομείς: (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών (41,0%), (C) Μεταποίηση
(24,4%), (Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (12,3%), (Ι)
Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών
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εστίασης (4,7%), και (Η) Μεταφορά και αποθήκευση
(3,4%). Την ίδια χρονιά, στους συγκεκριμένους 5 τομείς
επιχειρεί το 82,6% (ή 72.871 μονάδες) του συνολικού
πλήθους των νομικών μονάδων της διοικητικής περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 67,1% (ή 117.780 απασχολούμενοι) του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στη διοικητική περιφέρεια. Τη συγκεκριμένη
χρονιά, στον τομέα (Ρ) Εκπαίδευση επιχειρεί το 1,2% των
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νομικών μονάδων (ή 72.871 μονάδες), στις οποίες απασχολείται το 8,7% (ή 15.186 απασχολούμενοι) των απα8.4.2

σχολουμένων και παράγεται το 0,4% (ή 29.590 χιλ.€) του
κύκλου εργασιών της περιφέρειας.

Διοικητική περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

νάδες, πλήθος που αντιστοιχεί στο 16,7% του συνόλου
των νομικών μονάδων στην Ελλάδα (1.406.255 νομικές
μονάδες), στις οποίες συνολικά απασχολούνται 609.079
απασχολούμενοι, πλήθος που αντιστοιχεί στο 14,5%
του συνόλου των απασχολουμένων στις νομικές μονάδες στην Ελλάδα (4.209.584 απασχολούμενοι), και στις
οποίες συνολικά πραγματοποιείται κύκλος εργασιών
ύψους 31.765.695 χιλ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο
10,6% του συνολικού κύκλου εργασιών των νομικών
μονάδων στην Ελλάδα (300.770.444 χιλ.€).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων,
των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται σε αυτές (σε χιλ.€), επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το 2018.
Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο σύνολο των τομέων οικονομικής δραστηριότητας συνολικά επιχειρούν 234.716 νομικές μο-

Γράφημα 8.262: Ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων, των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται
σε αυτές , επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το 2018

ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Α. Γεωργία,
δασοκομία & αλιεία
B. Ορυχεία
& λατομεία
C. Μεταποίηση
D. Παροχή ηλεκτρ.
ρεύματος κ.α
E. Παροχή νερού,
λύματα κ.α
F.Κατασκευές
G. Χονδρικό,
λιανικό εμπόριο κ.α
H. Μεταφορά
& αποθήκευση
I. Παροχή καταλύματος
& εστίαση
J. Ενημέρωση
& επικοινωνίες
K. Χρηματοπιστωτικές
& ασφαλ. δραστ.
L. Διαχείρηση
ακίνητης περιουσίας
M. Επαγγελματικές,
επιστημ. τεχν. δραστ.
N.Διοικητικές
& υποστηρ. δραστ.
O. Δημ. Διοίκηση & άμυνα,
υποχρ. ασφάλιση
P. Εκπαίδευση
Q. Ανθρώπινη υγεία
& κοιν. πρόνοια
R. Τέχνες,
διασκέδαση &ψυχ.
S. Άλλες δραστηριόητες
υπηρεσιών

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
41,0

0,02

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

14,3

5,1

0,1

0,2

4,6

10,9

20,8

0,6

0,4

0,6

0,2

0,4

0,8

3,1

2,8

3,1

18,1
3,7

20,3

49,5

3,3

4,3

6,7

13,4

4,7

0,9

1,1

0,9

0,9

0,7

0,9

0,5

0,4

0,2

9,2
1,1
0,1

5,3
3,1

0,1
9,0

4,1

2,7

2,6

3,3

1,2

1,2

2,8

6,5
1,7
3,1

0,5
1,8
0,5
0,5

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το 84,4% (ή 26.811.040 χιλ.€) του συνολικού κύκλου
εργασιών παράγεται σε 5 τομείς οικονομικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα στους τομείς: (G) Χονδρικό και
λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών (49,5%), (C) Μεταποίηση (20,8%), (Α)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (5,1%), (Ι) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
(4,7%), και (Η) Μεταφορά και αποθήκευση (4,3%). Την
ίδια χρονιά, στους συγκεκριμένους 5 τομείς επιχειρεί το

74,1% (ή 174.058 μονάδες) του συνολικού πλήθους των
νομικών μονάδων της διοικητικής περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 62,2% (ή 378.571 απασχολούμενοι) του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στη
διοικητική περιφέρεια. Τη συγκεκριμένη χρονιά, στον τομέα (Ρ) Εκπαίδευση επιχειρεί το 1,2% των νομικών μονάδων (ή 2.866 μονάδες), στις οποίες απασχολείται το 9,0%
(ή 54.882 απασχολούμενοι) των απασχολουμένων και
παράγεται το 0,5% (ή 155.395 χιλ.€) του κύκλου εργασιών
της περιφέρειας.
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8.4.3

Διοικητική περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας
πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,7% του συνόλου των νομικών μονάδων στην Ελλάδα (1.406.255 νομικές μονάδες), στις οποίες συνολικά απασχολούνται 73.344 απασχολούμενοι, πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,7% του συνόλου των απασχολουμένων στις νομικές μονάδες στην
Ελλάδα (4.209.584 απασχολούμενοι), και στις οποίες
συνολικά πραγματοποιείται κύκλος εργασιών ύψους
2.587.661 χιλ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,9% του συνολικού κύκλου εργασιών των νομικών μονάδων στην
Ελλάδα (300.770.444 χιλ.€).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων,
των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται σε αυτές (σε χιλ.€), επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής
δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας το 2018.
Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στο σύνολο των τομέων οικονομικής δραστηριότητας συνολικά επιχειρούν 38.111 νομικές μονάδες,

Γράφημα 8.263: Ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων, των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται
σε αυτές , επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το 2018

ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Α. Γεωργία,
δασοκομία & αλιεία
B. Ορυχεία
& λατομεία
C. Μεταποίηση
D. Παροχή ηλεκτρ.
ρεύματος κ.α
E. Παροχή νερού,
λύματα κ.α
F.Κατασκευές
G. Χονδρικό,
λιανικό εμπόριο κ.α
H. Μεταφορά
& αποθήκευση
I. Παροχή καταλύματος
& εστίαση
J. Ενημέρωση
& επικοινωνίες
K. Χρηματοπιστωτικές
& ασφαλ. δραστ.
L. Διαχείρηση
ακίνητης περιουσίας
M. Επαγγελματικές,
επιστημ. τεχν. δραστ.
N.Διοικητικές
& υποστηρ. δραστ.
O. Δημ. Διοίκηση & άμυνα,
υποχρ. ασφάλιση
P. Εκπαίδευση
Q. Ανθρώπινη υγεία
& κοιν. πρόνοια
R. Τέχνες,
διασκέδαση &ψυχ.
S. Άλλες δραστηριόητες
υπηρεσιών

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
51,2

0,1

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

24,0
0,3

9,9
0,7

5,1

10,3

18,7

0,8

0,8

1,1

0,1

0,6

1,4

4,1

5,9

9,7

14,0
3,2

14,8

42,8

2,9

6,7

4,6
9,7

3,6

0,5

0,5

0,4

0,6

0,5

0,4

0,2

0,1

0,1

6,2
0,6
0,1

4,7
0,9

0,8

4,3

1,1

2,3

0,1
11,1

2,5
0,9

2,4

5,7

0,5
1,7

1,2

0,4

1,9

0,7

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
το 85,8% (ή 2.219.118 χιλ.€) του συνολικού κύκλου εργασιών παράγεται σε 5 τομείς οικονομικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα στους τομείς: (G) Χονδρικό και
λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών (42,8%), (C) Μεταποίηση (18,7%), (Α)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (9,9%), (F) Κατασκευές
(9,7%), και (Η) Μεταφορά και αποθήκευση (4,6%).
Την ίδια χρονιά, στους συγκεκριμένους 5 τομείς επιχειρεί
το 77,5% (ή 29.547 μονάδες) του συνολικού πλήθους των
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νομικών μονάδων της διοικητικής περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 57,9% (ή 42.438 απασχολούμενοι)
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στη διοικητική περιφέρεια.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, στον τομέα (Ρ) Εκπαίδευση επιχειρεί το 1,1% των νομικών μονάδων (ή 432 μονάδες) της
περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 11,1% (ή 8.147
απασχολούμενοι) των απασχολουμένων στην περιφέρεια, και παράγεται το 0,5% (ή 155.395 χιλ.€) του κύκλου
εργασιών της περιφέρειας.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

8.4.4

Διοικητική περιφέρεια: Ηπείρου

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

αντιστοιχεί στο 3,3% του συνόλου των νομικών μονάδων στην Ελλάδα (1.406.255 νομικές μονάδες), στις
οποίες συνολικά απασχολούνται 100.595 απασχολούμενοι, πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,4% του συνόλου
των απασχολουμένων στις νομικές μονάδες στην Ελλάδα (4.209.584 απασχολούμενοι), και στις οποίες συνολικά πραγματοποιείται κύκλος εργασιών ύψους
4.593.090 χιλ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,5% του συνολικού κύκλου εργασιών των νομικών μονάδων στην
Ελλάδα (300.770.444 χιλ.€).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων,
των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται σε αυτές (σε χιλ.€), επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής
δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Ηπείρου το
2018.
Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Ηπείρου και στο
σύνολο των τομέων οικονομικής δραστηριότητας συνολικά επιχειρούν 45.998 νομικές μονάδες, πλήθος που

Γράφημα 8.264: Ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων, των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται
σε αυτές , επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Ηπείρου το 2018

ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Α. Γεωργία,
δασοκομία & αλιεία
B. Ορυχεία
& λατομεία
C. Μεταποίηση
D. Παροχή ηλεκτρ.
ρεύματος κ.α
E. Παροχή νερού,
λύματα κ.α
F.Κατασκευές
G. Χονδρικό,
λιανικό εμπόριο κ.α
H. Μεταφορά
& αποθήκευση
I. Παροχή καταλύματος
& εστίαση
J. Ενημέρωση
& επικοινωνίες
K. Χρηματοπιστωτικές
& ασφαλ. δραστ.
L. Διαχείρηση
ακίνητης περιουσίας
M. Επαγγελματικές,
επιστημ. τεχν. δραστ.
N.Διοικητικές
& υποστηρ. δραστ.
O. Δημ. Διοίκηση & άμυνα,
υποχρ. ασφάλιση
P. Εκπαίδευση
Q. Ανθρώπινη υγεία
& κοιν. πρόνοια
R. Τέχνες,
διασκέδαση &ψυχ.
S. Άλλες δραστηριόητες
υπηρεσιών

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
44,6

0,1

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

19,0
0,4

10,8
0,1

3,8

9,1

29,1

0,8

0,6

0,6

0,1

0,8

1,4

4,9

3,4

2,7

13,5
4,0

14,9
3,3

39,5
4,0

9,7

16,3

5,1

0,7

0,6

0,4

0,7

0,5

0,6

0,2

0,3

0,1

7,4
0,8
0,1

4,8
1,0

0,1
9,8

3,0

2,5

0,5

4,6

1,7

1,3

2,5

7,1

0,4
1,1

1,5

0,5

1,9

0,5

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Ηπείρου το 88,5% (ή
4.015.814 χιλ.€) του συνολικού κύκλου εργασιών παράγεται σε 5 τομείς οικονομικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα στους τομείς: (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (39,5%), (C) Μεταποίηση (29,1%), (Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (10,8%), (Ι) Δραστηριότητες
παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (5,1%),
και (Η) Μεταφορά και αποθήκευση (4,0%).
Την ίδια χρονιά, στους συγκεκριμένους 5 τομείς επιχειρεί
το 75,7% (ή 34.805 μονάδες) του συνολικού πλήθους των

νομικών μονάδων της διοικητικής περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 62,7% (ή 63.035 απασχολούμενοι)
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στη διοικητική περιφέρεια.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, στον τομέα (Ρ) Εκπαίδευση επιχειρεί το 1,7% των νομικών μονάδων (ή 770 μονάδες) της
περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 9,8% (ή 9.874
απασχολούμενοι) των απασχολουμένων στην περιφέρεια, και παράγεται το 0,4% (ή 16.798 χιλ.€) του κύκλου
εργασιών της περιφέρειας.
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8.4.5

Διοικητική περιφέρεια: Θεσσαλίας
που αντιστοιχεί στο 7,9% του συνόλου των νομικών μονάδων στην Ελλάδα (1.406.255 νομικές μονάδες), στις
οποίες συνολικά απασχολούνται 214.575 απασχολούμενοι, πλήθος που αντιστοιχεί στο 5,1% του συνόλου
των απασχολουμένων στις νομικές μονάδες στην Ελλάδα (4.209.584 απασχολούμενοι), και στις οποίες συνολικά πραγματοποιείται κύκλος εργασιών ύψους
9.304.874 χιλ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 3,1% του συνολικού κύκλου εργασιών των νομικών μονάδων στην
Ελλάδα (300.770.444 χιλ.€).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων,
των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται σε αυτές (σε χιλ.€), επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής
δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Θεσσαλίας
το 2018.
Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Θεσσαλίας και στο
σύνολο των τομέων οικονομικής δραστηριότητας συνολικά επιχειρούν 111.678 νομικές μονάδες, πλήθος

Γράφημα 8.265: Ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων, των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται
σε αυτές , επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Θεσσαλίας το 2018

ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Α. Γεωργία,
δασοκομία & αλιεία
B. Ορυχεία
& λατομεία
C. Μεταποίηση
D. Παροχή ηλεκτρ.
ρεύματος κ.α
E. Παροχή νερού,
λύματα κ.α
F.Κατασκευές
G. Χονδρικό,
λιανικό εμπόριο κ.α
H. Μεταφορά
& αποθήκευση
I. Παροχή καταλύματος
& εστίαση
J. Ενημέρωση
& επικοινωνίες
K. Χρηματοπιστωτικές
& ασφαλ. δραστ.
L. Διαχείρηση
ακίνητης περιουσίας
M. Επαγγελματικές,
επιστημ. τεχν. δραστ.
N.Διοικητικές
& υποστηρ. δραστ.
O. Δημ. Διοίκηση & άμυνα,
υποχρ. ασφάλιση
P. Εκπαίδευση
Q. Ανθρώπινη υγεία
& κοιν. πρόνοια
R. Τέχνες,
διασκέδαση &ψυχ.
S. Άλλες δραστηριόητες
υπηρεσιών

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
54,1

0,1

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

23,9
0,2

11,0
0,2

3,5

9,3

28,3

0,5

0,4

0,5

0,1

0,5

0,5

3,1

2,9

3,8

13,3
2,9

14,7
3,0

38,5
3,7

6,6

13,1

4,4

0,5

0,6

0,5

0,7

0,6

0,5

0,2

0,2

0,2

6,6
0,7
0,1

5,3
1,5

8,5

2,9
0,9
2,1

1,1

4,9

1,4

2,9

7,2

0,1
0,5
2,2

1,2

0,4

1,9

0,7

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Θεσσαλίας το 86,1%
(ή 8.007.235 χιλ.€) του συνολικού κύκλου εργασιών παράγεται σε 5 τομείς οικονομικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα στους τομείς: (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (38,5%), (C) Μεταποίηση (28,3%), (Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (11,0%), (Ι) Δραστηριότητες
παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (4,4%),
και (F) Κατασκευές (3,8%).
Την ίδια χρονιά, στους συγκεκριμένους 5 τομείς επιχειρεί
το 80,5% (ή 89.910 μονάδες) του συνολικού πλήθους των

650

νομικών μονάδων της διοικητικής περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 63,9% (ή 137.149 απασχολούμενοι) του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στη
διοικητική περιφέρεια.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, στον τομέα (Ρ) Εκπαίδευση επιχειρεί το 1,4% των νομικών μονάδων (ή 1.520 μονάδες)
της περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 8,5% (ή
18.283 απασχολούμενοι) των απασχολουμένων στην περιφέρεια, και παράγεται το 0,5% (ή 41.496 χιλ.€) του κύκλου εργασιών της περιφέρειας.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

8.4.6

Διοικητική περιφέρεια: Στερεάς Ελλάδας

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

θος που αντιστοιχεί στο 5,4% του συνόλου των νομικών
μονάδων στην Ελλάδα (1.406.255 νομικές μονάδες),
στις οποίες συνολικά απασχολούνται 137.657 απασχολούμενοι, πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,3% του συνόλου των απασχολουμένων στις νομικές μονάδες στην
Ελλάδα (4.209.584 απασχολούμενοι), και στις οποίες
συνολικά πραγματοποιείται κύκλος εργασιών ύψους
6.533.877 χιλ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,2% του συνολικού κύκλου εργασιών των νομικών μονάδων στην
Ελλάδα (300.770.444 χιλ.€).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων,
των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται σε αυτές (σε χιλ.€), επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής
δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας το 2018.
Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
και στο σύνολο των τομέων οικονομικής δραστηριότητας συνολικά επιχειρούν 75.246 νομικές μονάδες, πλή-

Γράφημα 8.266: Ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων, των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται
σε αυτές , επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το 2018

ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Α. Γεωργία,
δασοκομία & αλιεία
B. Ορυχεία
& λατομεία
C. Μεταποίηση
D. Παροχή ηλεκτρ.
ρεύματος κ.α
E. Παροχή νερού,
λύματα κ.α
F.Κατασκευές
G. Χονδρικό,
λιανικό εμπόριο κ.α
H. Μεταφορά
& αποθήκευση
I. Παροχή καταλύματος
& εστίαση
J. Ενημέρωση
& επικοινωνίες
K. Χρηματοπιστωτικές
& ασφαλ. δραστ.
L. Διαχείρηση
ακίνητης περιουσίας
M. Επαγγελματικές,
επιστημ. τεχν. δραστ.
N.Διοικητικές
& υποστηρ. δραστ.
O. Δημ. Διοίκηση & άμυνα,
υποχρ. ασφάλιση
P. Εκπαίδευση
Q. Ανθρώπινη υγεία
& κοιν. πρόνοια
R. Τέχνες,
διασκέδαση &ψυχ.
S. Άλλες δραστηριόητες
υπηρεσιών

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
51,2

0,1

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

23,2
0,2

11,2
0,2

3,7

11,5

28,8

0,5

0,3

0,4

0,1

0,6

1,1

4,3

3,5

3,7

14,2
4,1

16,2

38,8

4,0

7,5

5,0
12,4

3,8

0,4

0,5

0,3

0,8

0,6

0,3

0,2

0,3

0,6

5,6
0,7
0,1

3,8
2,3

0,9
2,0

1,2

4,1

1,2
2,5

2,0

0,4
9,0

4,6

0,3
1,2

1,1

0,3

1,9

0,5

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το
87,5% (ή 5.717.211 χιλ.€) του συνολικού κύκλου εργασιών παράγεται σε 5 τομείς οικονομικής δραστηριότητας
και συγκεκριμένα στους τομείς: (G) Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (38,8%), (C) Μεταποίηση (3,7%), (Α) Γεωργία,
δασοκομία και αλιεία (11,2%), (Η) Μεταφορές και αποθήκευση (5,0%), και (Ι) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (3,8%).
Την ίδια χρονιά, στους συγκεκριμένους 5 τομείς επιχειρεί
το 80,5% (ή 60.669 μονάδες) του συνολικού πλήθους των

νομικών μονάδων της διοικητικής περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 67,3% (ή 92.592 απασχολούμενοι)
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στη διοικητική περιφέρεια.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, στον τομέα (Ρ) Εκπαίδευση επιχειρεί το 1,2% των νομικών μονάδων (ή 929 μονάδες) της
περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 9,0% (ή 12.337
απασχολούμενοι) των απασχολουμένων στην περιφέρεια, και παράγεται το 0,3% (ή 19.156 χιλ.€) του κύκλου
εργασιών της περιφέρειας.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

8.4.7

Διοικητική περιφέρεια: Ιονίων νήσων

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων,
των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται σε αυτές (σε χιλ.€), επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής
δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Ιονίων νήσων το 2018.
Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Ιονίων νήσων και
στο σύνολο των τομέων οικονομικής δραστηριότητας
συνολικά επιχειρούν 37.502 νομικές μονάδες, πλήθος

που αντιστοιχεί στο 2,7% του συνόλου των νομικών μονάδων στην Ελλάδα (1.406.255 νομικές μονάδες), στις
οποίες συνολικά απασχολούνται 90.843 απασχολούμενοι, πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,2% του συνόλου των
απασχολουμένων στις νομικές μονάδες στην Ελλάδα
(4.209.584 απασχολούμενοι), και στις οποίες συνολικά
πραγματοποιείται κύκλος εργασιών ύψους 3.504.958
χιλ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,2% του συνολικού κύκλου εργασιών των νομικών μονάδων στην Ελλάδα
(300.770.444 χιλ.€).

Γράφημα 8.267: Ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων, των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται
σε αυτές , επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Ιονίων νήσων το 2018

ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Α. Γεωργία,
δασοκομία & αλιεία
B. Ορυχεία
& λατομεία
C. Μεταποίηση
D. Παροχή ηλεκτρ.
ρεύματος κ.α
E. Παροχή νερού,
λύματα κ.α
F.Κατασκευές
G. Χονδρικό,
λιανικό εμπόριο κ.α
H. Μεταφορά
& αποθήκευση
I. Παροχή καταλύματος
& εστίαση
J. Ενημέρωση
& επικοινωνίες
K. Χρηματοπιστωτικές
& ασφαλ. δραστ.
L. Διαχείρηση
ακίνητης περιουσίας
M. Επαγγελματικές,
επιστημ. τεχν. δραστ.
N.Διοικητικές
& υποστηρ. δραστ.
O. Δημ. Διοίκηση & άμυνα,
υποχρ. ασφάλιση
P. Εκπαίδευση
Q. Ανθρώπινη υγεία
& κοιν. πρόνοια
R. Τέχνες,
διασκέδαση &ψυχ.
S. Άλλες δραστηριόητες
υπηρεσιών

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

28,1
0,04

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

7,4

2,2

0,1

3,4

0,1

3,4

4,7

0,2

0,1

0,1

0,2

0,5

0,6

6,3

3,6
15,8

4,0
16,4

4,0

46,3

3,6
23,3

5,3
39,8

25,6

0,6

0,5

0,3

0,7

0,4

0,2

0,7

0,5

0,5

5,9
3,0
0,1

3,7
3,6
2,6

1,4
2,6
1,4
2,4

6,4
4,2

2,4
4,1
0,1
0,5
1,4

1,4

0,7

1,9

0,8

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Ιονίων νήσων το
86,1% (ή 5.717.211 χιλ.€) του συνολικού κύκλου εργασιών παράγεται σε 5 τομείς οικονομικής δραστηριότητας
και συγκεκριμένα στους τομείς: (G) Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (46,3%), (Ι) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (25,6%),(Η) Μεταφορές
και αποθήκευση (5,3%), (C) Μεταποίηση (4,7%), και (Ν)
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (4,1%).
Την ίδια χρονιά, στους συγκεκριμένους 5 τομείς επιχειρεί
το 49,6% (ή 18.583 μονάδες) του συνολικού πλήθους των
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νομικών μονάδων της διοικητικής περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 66,8% (ή 60.654 απασχολούμενοι)
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στη διοικητική περιφέρεια.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, στον τομέα (Ρ) Εκπαίδευση επιχειρεί το 1,4% των νομικών μονάδων (ή 512 μονάδες) της
περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 6,4% (ή 5.814
απασχολούμενοι) των απασχολουμένων στην περιφέρεια, και παράγεται το 0,5% (ή 17.284 χιλ.€) του κύκλου
εργασιών της περιφέρειας.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

8.4.8

Διοικητική περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

θος που αντιστοιχεί στο 7,0% του συνόλου των νομικών
μονάδων στην Ελλάδα (1.406.255 νομικές μονάδες),
στις οποίες συνολικά απασχολούνται 182.930 απασχολούμενοι, πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,4% του συνόλου των απασχολουμένων στις νομικές μονάδες στην
Ελλάδα (4.209.584 απασχολούμενοι), και στις οποίες
συνολικά πραγματοποιείται κύκλος εργασιών ύψους
7.038.516 χιλ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,3% του συνολικού κύκλου εργασιών των νομικών μονάδων στην
Ελλάδα (300.770.444 χιλ.€).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων,
των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται σε αυτές (σε χιλ.€), επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής
δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το 2018.
Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
και στο σύνολο των τομέων οικονομικής δραστηριότητας συνολικά επιχειρούν 98.016 νομικές μονάδες, πλή-

Γράφημα 8.268: Ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων, των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται
σε αυτές , επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το 2018

ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Α. Γεωργία,
δασοκομία & αλιεία
B. Ορυχεία
& λατομεία
C. Μεταποίηση
D. Παροχή ηλεκτρ.
ρεύματος κ.α
E. Παροχή νερού,
λύματα κ.α
F.Κατασκευές
G. Χονδρικό,
λιανικό εμπόριο κ.α
H. Μεταφορά
& αποθήκευση
I. Παροχή καταλύματος
& εστίαση
J. Ενημέρωση
& επικοινωνίες
K. Χρηματοπιστωτικές
& ασφαλ. δραστ.
L. Διαχείρηση
ακίνητης περιουσίας
M. Επαγγελματικές,
επιστημ. τεχν. δραστ.
N.Διοικητικές
& υποστηρ. δραστ.
O. Δημ. Διοίκηση & άμυνα,
υποχρ. ασφάλιση
P. Εκπαίδευση
Q. Ανθρώπινη υγεία
& κοιν. πρόνοια
R. Τέχνες,
διασκέδαση &ψυχ.
S. Άλλες δραστηριόητες
υπηρεσιών

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
54,1

0,02

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

24,9
0,1

9,8
0,2

3,2

6,0

17,6

0,5

0,5

0,6

0,1

0,5

0,6

3,5

3,1

3,5

13,6
3,8

16,5

49,0

3,7

5,5

5,8

11,2

4,2

0,7

0,7

0,6

0,8

0,6

0,3

0,2

0,2

0,2

6,1
0,8

5,3
1,4

0,1

0,8
5,6

1,1

2,1

0,2
10,1

2,7
1,0

3,3

6,4

0,5
1,9

1,4

0,7

2,0

0,6

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το
86,1% (ή 6.059.887 χιλ.€) του συνολικού κύκλου εργασιών παράγεται σε 5 τομείς οικονομικής δραστηριότητας
και συγκεκριμένα στους τομείς: (G) Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (46,3%), (C) Μεταποίηση (17,6%), (Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (9,8%), (Η) Μεταφορές και αποθήκευση (5,5%), και (Ι) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (4,2%),
Την ίδια χρονιά, στους συγκεκριμένους 5 τομείς επιχειρεί
το 80,4% (ή 78.768 μονάδες) του συνολικού πλήθους των

νομικών μονάδων της διοικητικής περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 62,4% (ή 114.077 απασχολούμενοι) του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στη
διοικητική περιφέρεια.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, στον τομέα (Ρ) Εκπαίδευση επιχειρεί το 1,1% των νομικών μονάδων (ή 1.111 μονάδες)
της περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 10,1% (ή
18.505 απασχολούμενοι) των απασχολουμένων στην περιφέρεια, και παράγεται το 0,5% (ή 34.096 χιλ.€) του κύκλου εργασιών της περιφέρειας.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

8.4.9

Διοικητική περιφέρεια: Πελοποννήσου
που αντιστοιχεί στο 8,1% του συνόλου των νομικών μονάδων στην Ελλάδα (1.406.255 νομικές μονάδες), στις
οποίες συνολικά απασχολούνται 182.330 απασχολούμενοι, πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,3% του συνόλου
των απασχολουμένων στις νομικές μονάδες στην Ελλάδα (4.209.584 απασχολούμενοι), και στις οποίες συνολικά πραγματοποιείται κύκλος εργασιών ύψους
7.484.104 χιλ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5% του συνολικού κύκλου εργασιών των νομικών μονάδων στην
Ελλάδα (300.770.444 χιλ.€).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων,
των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται σε αυτές (σε χιλ.€), επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής
δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου το 2018.
Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου και
στο σύνολο των τομέων οικονομικής δραστηριότητας
συνολικά επιχειρούν 113.662 νομικές μονάδες, πλήθος

Γράφημα 8.269: Ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων, των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται
σε αυτές , επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου το
88,9% (ή 6.650.547 χιλ.€) του συνολικού κύκλου εργασιών παράγεται σε 5 τομείς οικονομικής δραστηριότητας
και συγκεκριμένα στους τομείς: (G) Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (47,5%), (C) Μεταποίηση (21,5%), (Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (9,9%), (Ι) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (5,7%), και
(Η) Μεταφορές και αποθήκευση (4,2%).
Την ίδια χρονιά, στους συγκεκριμένους 5 τομείς επιχειρεί
το 83,8% (ή 95.210 μονάδες) του συνολικού πλήθους των
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νομικών μονάδων της διοικητικής περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 71,7% (ή 130.668 απασχολούμενοι) του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στη
διοικητική περιφέρεια.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, στον τομέα (Ρ) Εκπαίδευση επιχειρεί το 1,1% των νομικών μονάδων (ή 1.2641 μονάδες)
της περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 6,7% (ή
12.263 απασχολούμενοι) των απασχολουμένων στην περιφέρεια, και παράγεται το 0,3% (ή 23.801 χιλ.€) του κύκλου εργασιών της περιφέρειας.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

8.4.10

Διοικητική περιφέρεια: Αττικής

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

αντιστοιχεί στο 24,5% του συνόλου των νομικών μονάδων στην Ελλάδα (1.406.255 νομικές μονάδες), στις
οποίες συνολικά απασχολούνται 1.951.844 απασχολούμενοι, πλήθος που αντιστοιχεί στο 46,4% του συνόλου των απασχολουμένων στις νομικές μονάδες στην
Ελλάδα (4.209.584 απασχολούμενοι), και στις οποίες
συνολικά πραγματοποιείται κύκλος εργασιών ύψους
199.608.242 χιλ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 66,4% του
συνολικού κύκλου εργασιών των νομικών μονάδων
στην Ελλάδα (300.770.444 χιλ.€).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων,
των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται σε αυτές (σε χιλ.€), επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής
δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Αττικής το
2018.
Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Αττικής και στο σύνολο των τομέων οικονομικής δραστηριότητας συνολικά επιχειρούν 344.542 νομικές μονάδες, πλήθος που

Γράφημα 8.270: Ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων, των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται
σε αυτές , επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Αττικής το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Αττικής το 78,5% (ή
156.748.621 χιλ.€) του συνολικού κύκλου εργασιών παράγεται σε 5 τομείς οικονομικής δραστηριότητας και
συγκεκριμένα στους τομείς: (G) Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (36,9%), (C) Μεταποίηση (20,3%), (Κ) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
(8,1%), (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (7,3%), και (Η) Μεταφορές και αποθήκευση (6,0%). Την ίδια χρονιά, στους συγκεκριμένους 5 τομείς επιχειρεί το 38,2% (ή 131.555 μο-

νάδες) του συνολικού πλήθους των νομικών μονάδων
της διοικητικής περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το
37,1% (ή 723.604 απασχολούμενοι) του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στη διοικητική περιφέρεια.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, στον τομέα (Ρ) Εκπαίδευση επιχειρεί το 2,3% των νομικών μονάδων (ή 8.055 μονάδες)
της περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 7,2% (ή
141.000 απασχολούμενοι) των απασχολουμένων στην
περιφέρεια, και παράγεται το 0,3% (ή 674.763 χιλ.€) του
κύκλου εργασιών της περιφέρειας.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

8.4.11

Διοικητική περιφέρεια: Βορείου Αιγαίου
θος που αντιστοιχεί στο 2,4% του συνόλου των νομικών
μονάδων στην Ελλάδα (1.406.255 νομικές μονάδες),
στις οποίες συνολικά απασχολούνται 58.475 απασχολούμενοι, πλήθος που αντιστοιχεί στο 1,4% του συνόλου των απασχολουμένων στις νομικές μονάδες στην
Ελλάδα (4.209.584 απασχολούμενοι), και στις οποίες
συνολικά πραγματοποιείται κύκλος εργασιών ύψους
1.951.279 χιλ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,7% του συνολικού κύκλου εργασιών των νομικών μονάδων στην
Ελλάδα (300.770.444 χιλ.€).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων,
των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται σε αυτές (σε χιλ.€), επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής
δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου το 2018.
Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
και στο σύνολο των τομέων οικονομικής δραστηριότητας συνολικά επιχειρούν 34.258 νομικές μονάδες, πλή-

Γράφημα 8.271: Ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων, των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται
σε αυτές , επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το 2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το
85,5% (ή 1.668.356 χιλ.€) του συνολικού κύκλου εργασιών παράγεται σε 5 τομείς οικονομικής δραστηριότητας
και συγκεκριμένα στους τομείς: (G) Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (54,3%), (C) Μεταποίηση (11,0%), (Ι) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (10,5%), (Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (6,4%),
και (F) Κατασκευές (3,3%).
Την ίδια χρονιά, στους συγκεκριμένους 5 τομείς επιχειρεί
το 82,8% (ή 28.376 μονάδες) του συνολικού πλήθους των
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νομικών μονάδων της διοικητικής περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 66,0% (ή 38.590 απασχολούμενοι)
του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στη διοικητική περιφέρεια.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, στον τομέα (Ρ) Εκπαίδευση επιχειρεί το 1,1% των νομικών μονάδων (ή 364 μονάδες) της
περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 9,1% (ή 5.319
απασχολούμενοι) των απασχολουμένων στην περιφέρεια, και παράγεται το 0,3% (ή 6.397 χιλ.€) του κύκλου
εργασιών της περιφέρειας.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

8.4.12

Διοικητική περιφέρεια: Νοτίου Αιγαίου
που αντιστοιχεί στο 3,5% του συνόλου των νομικών μονάδων στην Ελλάδα (1.406.255 νομικές μονάδες), στις
οποίες συνολικά απασχολούνται 165.082 απασχολούμενοι, πλήθος που αντιστοιχεί στο 3,9% του συνόλου
των απασχολουμένων στις νομικές μονάδες στην Ελλάδα (4.209.584 απασχολούμενοι), και στις οποίες συνολικά πραγματοποιείται κύκλος εργασιών ύψους
7.362.844 χιλ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5% του συνολικού κύκλου εργασιών των νομικών μονάδων στην
Ελλάδα (300.770.444 χιλ.€).

Κεφάλαιο 8ο

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων,
των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται σε αυτές (σε χιλ.€), επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής
δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το 2018.
Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και
στο σύνολο των τομέων οικονομικής δραστηριότητας
συνολικά επιχειρούν 48.505 νομικές μονάδες, πλήθος

Γράφημα 8.272: Ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων, των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται
σε αυτές , επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το 2018
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επιστημ. τεχν. δραστ.
N.Διοικητικές
& υποστηρ. δραστ.
O. Δημ. Διοίκηση & άμυνα,
υποχρ. ασφάλιση
P. Εκπαίδευση
Q. Ανθρώπινη υγεία
& κοιν. πρόνοια
R. Τέχνες,
διασκέδαση &ψυχ.
S. Άλλες δραστηριόητες
υπηρεσιών

16,5

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4,1

0,07

1,2

0,1

3,5

0,2

3,3

4,5

0,3

0,1

0,2

0,3

0,5

0,3

8,2

4,8
20,1

4,9

4,5
15,8

42,4

3,0
24,3

3,2
46,4

33,8

0,7

0,4

0,4

0,7

0,4

0,2

0,7

0,5

0,7

6,7
3,6
0,2
1,5
2,6

3,0
3,4
2,9
4,6
3,2

1,8
3,8
0,1
0,3
0,8

2,3

1,7

1,0

3,1

1,9

0,7

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το
88,9% (ή 6.548.685 χιλ.€) του συνολικού κύκλου εργασιών παράγεται σε 5 τομείς οικονομικής δραστηριότητας
και συγκεκριμένα στους τομείς: (G) Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (42,4%), (Ι) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (33,8%), (C) Μεταποίηση
(4,5%), (F) Κατασκευές (4,5%), και (Ν) Διοικητικές και
υποστηρικτικές δραστηριότητες (3,8%).
Την ίδια χρονιά, στους συγκεκριμένους 5 τομείς επιχειρεί
το 59,6% (ή 28.910 μονάδες) του συνολικού πλήθους των

νομικών μονάδων της διοικητικής περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 73,6% (ή 121.440 απασχολούμενοι) του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στη
διοικητική περιφέρεια.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, στον τομέα (Ρ) Εκπαίδευση επιχειρεί το 1,1% των νομικών μονάδων (ή 725 μονάδες) της
περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 4,6% (ή 7.666
απασχολούμενοι) των απασχολουμένων στην περιφέρεια, και παράγεται το 0,3% (ή 22.355 χιλ.€) του κύκλου
εργασιών της περιφέρειας.
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8.4.13

Διοικητική περιφέρεια: Κρήτης
αντιστοιχεί στο 9,7% του συνόλου των νομικών μονάδων στην Ελλάδα (1.406.255 νομικές μονάδες), στις
οποίες συνολικά απασχολούνται 267.378 απασχολούμενοι, πλήθος που αντιστοιχεί στο 6,4% του συνόλου
των απασχολουμένων στις νομικές μονάδες στην Ελλάδα (4.209.584 απασχολούμενοι), και στις οποίες συνολικά πραγματοποιείται κύκλος εργασιών ύψους
12.214.582 χιλ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 4,1% του
συνολικού κύκλου εργασιών των νομικών μονάδων
στην Ελλάδα (300.770.444 χιλ.€).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων,
των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται σε αυτές (σε χιλ.€), επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής
δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Κρήτης το
2018.
Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Κρήτης και στο σύνολο των τομέων οικονομικής δραστηριότητας συνολικά επιχειρούν 135.764 νομικές μονάδες, πλήθος που

Γράφημα 8.273: Ποσοστιαία αναλογία του πλήθους των ενεργών νομικών μονάδων, των απασχολουμένων σε αυτές και του κύκλου εργασιών που παράγεται
σε αυτές , επί του συνολικού πλήθους των τριών δεικτών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στη διοικητική περιφέρεια Κρήτης το 2018

ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Α. Γεωργία,
δασοκομία & αλιεία
B. Ορυχεία
& λατομεία
C. Μεταποίηση
D. Παροχή ηλεκτρ.
ρεύματος κ.α
E. Παροχή νερού,
λύματα κ.α
F.Κατασκευές
G. Χονδρικό,
λιανικό εμπόριο κ.α
H. Μεταφορά
& αποθήκευση
I. Παροχή καταλύματος
& εστίαση
J. Ενημέρωση
& επικοινωνίες
K. Χρηματοπιστωτικές
& ασφαλ. δραστ.
L. Διαχείρηση
ακίνητης περιουσίας
M. Επαγγελματικές,
επιστημ. τεχν. δραστ.
N.Διοικητικές
& υποστηρ. δραστ.
O. Δημ. Διοίκηση & άμυνα,
υποχρ. ασφάλιση
P. Εκπαίδευση
Q. Ανθρώπινη υγεία
& κοιν. πρόνοια
R. Τέχνες,
διασκέδαση &ψυχ.
S. Άλλες δραστηριόητες
υπηρεσιών

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
59,8

0,02

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

20,0
0,1

4,4
0,1

2,8

5,5

12,1

0,4

0,4

1,3

0,1

0,4

0,6

3,6

3,6
10,6

2,2

4,4
15,4

41,4

3,7
7,2

6,0
24,0

15,3

0,5

0,9

1,7

0,6

0,7

1,1

0,3

0,3

0,3

5,0

4,2

1,1

2,9

0,0

3,0

1,0
2,1
0,8
1,9

6,9
4,4
1,3
2,4

2,6
5,8
0,1
0,3
1,3
0,5
0,8

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Στατιστικό Μητρώο επιχειρήσεων [Πίνακας 05: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και Περιφέρεια (NUTS2)]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Κρήτης το 80,5% (ή
9.832.837 χιλ.€) του συνολικού κύκλου εργασιών παράγεται σε 5 τομείς οικονομικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα στους τομείς: (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (41,4%), (Ι) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (15,3%), (C) Μεταποίηση
(12,1%), (Η) Μεταφορά και αποθήκευση (6,0%), και (Ν)
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 5,8%).
Την ίδια χρονιά, στους συγκεκριμένους 5 τομείς επιχειρεί το 23,9% (ή 32.410 μονάδες) του συνολικού πλή-
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θους των νομικών μονάδων της διοικητικής περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 51,5% (ή 137.649 απασχολούμενοι) του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στη διοικητική περιφέρεια.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, στον τομέα (Ρ) Εκπαίδευση
επιχειρεί το 1,0% των νομικών μονάδων (ή 1.327 μονάδες) της περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το
6,9% (ή 18.359 απασχολούμενοι) των απασχολουμένων στην περιφέρεια, και παράγεται το 0,3% (ή 41.463
χιλ.€) του κύκλου εργασιών της περιφέρειας.
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9.1 Βασικοί δείκτες του ανθρώπινου δυναμικού ηλικίας 15 ετών και άνω στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28

Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΕ είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δειγματοληπτική έρευνα νοικοκυριών
που παρέχει τριμηνιαία και ετήσια αποτελέσματα σχετικά με τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω, καθώς και των ατόμων εκτός
εργατικού δυναμικού. Αφορά στους κατοίκους που διαβιούν σε (ιδιωτικά) νοικοκυριά.
Η έρευνα αναπτύσσεται πλέον σε 35 κράτη (συμμετέχοντα κράτη) που παρέχουν στη Eurostat μέσω των εθνικών τους Ερευνών Εργατικού Δυναμικού τα σχετικά
στατιστικά στοιχεία. Στα συμμετέχοντα κράτη περιλαμβάνονται τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, τρία κράτη που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ελεύθερου Εμπορίου (European Free Trade Association EFTA) και συγκεκριμένα η Ισλανδία, η Νορβηγία και η
Ελβετία, καθώς και 4 υποψήφια προς ένταξη κράτη, το
Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία, και η
Τουρκία. Οι εθνικές στατιστικές αρχές των συμμετεχόντων κρατών είναι υπεύθυνες για τον σχεδιασμό των
εθνικών ερωτηματολογίων, την κατάρτιση του δείγματος, τη διεξαγωγή συνεντεύξεων και την αποστολή των
αποτελεσμάτων στην Επιτροπή (Eurostat), σύμφωνα με
κοινό σύστημα κωδικοποίησης όπως αυτός θεσπίστηκε
από τον Εκτελεστικό Κανονισμός (EU) 2019/ 2240 της
Επιτροπής.
Λόγω της ποικιλομορφίας των διαθέσιμων πληροφοριών η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΕ αποτελεί
σημαντική πηγή και για άλλες ευρωπαϊκές στατιστικές,
όπως είναι οι στατιστικές για την εκπαίδευση,
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο κύριος στατιστικός στόχος της Έρευνας Εργατικού
Δυναμικού της ΕΕ είναι η διάκριση του μόνιμου πληθυσμού που είναι σε ηλικία για εργασία (15 ετών και

Κεφάλαιο 9ο

ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

άνω), σε 3 αμοιβαία διακριτές (mutually exclusive) και
αλληλοσυμπληρούμενες ομάδες πληθυσμού, και σε
συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ταξινόμηση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (International Labour
Organisation - ILO), σε απασχολούμενους (persons
employed), σε ανέργους (unemployed), και σε άτομα
εκτός εργατικού δυναμικού (persons outside the labour force), παρέχοντας για κάθε ομάδα σχετικά περιγραφικά και επεξηγηματικά στατιστικά στοιχεία. Οι
μετέχοντες στην έρευνα τοποθετούνται σε μία από αυτές τις ομάδες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχουν στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου της έρευνας, και οι οποίες αφορούν κυρίως στην πραγματική δραστηριότητά τους (actual activity) κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης εβδομάδας αναφοράς.

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

«Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Labour Force Survey
- EU-LFS) αποτελεί μια ευρεία δειγματοληπτική έρευνα
που πραγματοποιείται στα (ιδιωτικά) νοικοκυριά (private households) στην Ευρώπη, και παράλληλα μια
σημαντική πηγή ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων
σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις της αγοράς
εργασίας στην Ευρώπη. Στη συγκεκριμένη μελέτη συμπεριλαμβάνεται ιδιαίτερη πληροφόρηση σχετική με
την ιστορική εξέλιξή της, τα βασικά της χαρακτηριστικά
της, το θεσμικό-νομικό πλαίσιο αναφοράς της, τη μεθοδολογία της, τα στατιστικά στοιχεία, και τις σχετικές
δημοσιεύσεις της, στην πορεία του χρόνου.
Σημειώνεται ότι από το 1973 η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού βασίζεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.[..].

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ο πυρήνας της ευρύτερης συλλογής των δεδομένων
στη Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΕ επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά του ατόμου και του νοικοκυριού στο οποίο διαμένει, τη συμμετοχή του στην αγορά
εργασίας, το μορφωτικό του επίπεδο και υπόβαθρο,
την προϋπηρεσία στην εργασία (job tenure), το επαγγελματικό του βιογραφικό και την προηγηθείσα εργασιακή του εμπειρία, οι εργασιακές συνθήκες συμπεριλαμβανομένων και των ωρών εργασίας και της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, τη συμμετοχή του σε
προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, την κατάσταση της υγείας ή/και της αναπηρίας του, το εισόδημα, η κατανάλωση και τα περιουσιακά του στοιχεία
(elements of wealth).
Τέλος, σημειώνεται ότι ενώ από τις στατιστικές αρχές
συλλέγονται δημογραφικά στοιχεία για τον πληθυσμό
όλων των ηλικιακών ομάδων, οι ερωτήσεις σχετικά με
το εργασιακή θέση του ατόμου στην αγορά εργασίας
περιορίζονται σε άτομα ηλικίας 15 έως& 89 ετών» (Eurostat – Statistics Explained, 2021).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε αντιδιαστολή με τα στατιστικά μεγέθη που αποτυπώνονται στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αναγωγές στο συνολικό πληθυσμό της χώρας, λόγω του δειγματοληπτικού χαρακτήρα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, αποτελούν εκτιμήσεις. Για το λόγο αυτό συνιστάται
από την ΕΛΣΤΑΤ οι εκτιμήσεις κάτω των 5,0 χιλ. ατόμων
να λαμβάνονται υπόψη μόνο ενδεικτικά, καθώς συνοδεύονται από υψηλά δειγματοληπτικά σφάλματα και κρίνονται σημαντικά ασταθείς.
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9.2 Συνολικός πληθυσμός της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού η έννοια του συνολικού πληθυσμού, αναφέρεται στους κατοίκους (resident population) ηλικίας από 15 ετών &άνω που κατοικούν (ή προτίθεται άμεσα να κατοικήσουν στην οικονομική επικράτεια μιας χώρας για μια περίοδο ενός έτους
1
ή περισσότερο) διαμένοντας σε ιδιωτικά νοικοκυριά ,
εξαιρουμένων, ως εκ τούτου, όσων διαβιούν σε συλλο1

γικά νοικοκυριά (συλλογικές συμβιώσεις), όπως οικοτροφεία, εστίες, ιδρύματα, νοσοκομεία, μοναστήρια,
φυλακές κ.α).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός (population) των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών &
άνω (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την
περίοδο αναφοράς 2002-2019. Σημειώνεται ότι η περίοδος αναφοράς στο γράφημα διακρίνεται χρωματικά σε
δύο επιμέρους περιόδους, προ και μετά την οικονομική
κρίση του 2008 στην Ελλάδα.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 426.989 χιλ.
κάτοικοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 9.104
χιλ. κάτοικοι.

ΕΛΣΤΑΤ: Ως νοικοκυριό θεωρούνται: (α) Δύο ή περισσότερα πρόσωπα, συγγενικά ή μη, που διαμένουν στην ίδια κατοικία, προμηθεύονται συνήθως από κοινού τα απαραίτητα για τη συντήρησή τους και
τρώνε κατά κανόνα μαζί (πολυπρόσωπο νοικοκυριό), και (β) Κάθε
άτομο το οποίο διαμένει μόνο του σε μια κατοικία ή διαμένει μαζί
με άλλα άτομα στην κατοικία, αλλά δεν προμηθεύεται από με αυτά
τα απαραίτητα για τη συντήρησή του, ούτε τρώγει μαζί τους (μονοπρόσωπο νοικοκυριό).

Γράφημα 9.1: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

κατοίκους το 2002, σε 9.104 χιλ. κατοίκους το 2019, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (9.435
χιλ. κάτοικοι).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός (population) των κατοίκων ηλικίας από 15
ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους), και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ανεξαρτήτως ηλικίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 6,2% (ή κατά 24.837 χιλ. κατοίκους), από 402.153 χιλ. κατοίκους το
2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 426.989 χιλ. κατοίκους
το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο,
ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει μείωση
κατά -0,9% (ή κατά 80 χιλ. κατοίκους), από 9.183 χιλ.

Γράφημα 9.2: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των
κατοίκων ανεξαρτήτως ηλικίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 426.989 χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 83,2% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ανεξαρτήτως ηλικίας στην ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά (513.094 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα (9.104 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 84,9% του συνολικού πληθυσμού
των κατοίκων ανεξαρτήτως ηλικίας στη χώρα (10.725
χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 1,7 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 10η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 86,4% είναι: η Μάλτα
(87,1%), η Ιταλία (86,8%), η Κροατία (86,3%), η Πορτογαλία (86,3%), και η Βουλγαρία (85,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 80,2%, και
συγκεκριμένα: η Πολωνία (79,7%), η Γαλλία (79,8%), η
Ιρλανδία (79,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (80,6%), και η
Σουηδία (81,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 0,8% (ή κατά
3.325,9 χιλ. κατοίκους) από 423.663 χιλ. κατοίκους το
2015, σε 426.989 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από
15 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση
κατά -1,5% (ή κατά 143,0 χιλ. κατοίκους) από 9.247 χιλ.
κατοίκους το 2015, σε 9.104 χιλ. κατοίκους το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Πολωνία
(κατά 679,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,2%), και κατά φθί-

Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

νουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η
Ρουμανία (κατά 409,2 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,4%), η
Βουλγαρία (κατά 205,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,3%), η
Ελλάδα (κατά 143,0 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,5%), η Λιθουανία (κατά 114,7 χιλ. κατοίκους ή κατά -4,6%), η Ιταλία (κατά 76,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -0,1%), η Ουγγαρία (κατά 69,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -0,8%), η Λετονία (κατά 68,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -4,2%), η Κροατία
(κατά 67,2 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,9%), και η Πορτογαλία (κατά 2,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -0,03%). Την ίδια
περίοδο, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας
από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
1.225,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 2,3%), και κατά φθίνουσα
σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία
(κατά 934,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 1,8%), η Ισπανία (κατά 794,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 2,0%), η Γερμανία (κατά
624,4 χιλ. κατοίκους ή κατά 0,9%), η Ολλανδία (κατά
476,7 χιλ. κατοίκους ή κατά 3,4%), η Σουηδία (κατά
251,4 χιλ. κατοίκους ή κατά 3,1%), η Ιρλανδία (κατά
225,8 χιλ. κατοίκους ή κατά 6,1%), η Αυστρία (κατά
184,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 2,5%), η Δανία (κατά 143,2
χιλ. κατοίκους ή κατά 7,1%), η Φινλανδία (κατά 65,1
χιλ. κατοίκους ή κατά 1,4%), το Βέλγιο (κατά 57,7 χιλ.
κατοίκους ή κατά 0,6%), η Μάλτα (κατά 53,9 χιλ. κατοίκους ή κατά 14,3%), το Λουξεμβούργο (κατά 45,1 χιλ.
κατοίκους ή κατά 9,8%), η Κύπρος (κατά 36,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 5,3%), η Τσεχία (κατά 27,8 χιλ. κατοίκους ή
κατά 0,3%), η Σλοβενία (κατά 12,6 χιλ. κατοίκους ή κατά
0,7%), η Εσθονία (κατά 4,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 0,4%),
και η Σλοβακία (κατά 1,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 0,03%).
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός (population) των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού
των κατοίκων ανεξαρτήτως ηλικίας ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 9.3: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό
των κατοίκων ανεξαρτήτως ηλικίας ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω επί του συνολικού
πληθυσμού των κατοίκων ανεξαρτήτως ηλικίας στην Ελλάδα είναι 84,9%.

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω επί
του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ανεξαρτήτως
ηλικίας στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, κατα-
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γράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (87,0%
επί του συνόλου των κατοίκων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (86,7% επί του συνόλου των κατοίκων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (86,6% επί του συνόλου των κατοίκων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,7 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Αττικής (86,3% επί του συνόλου των
κατοίκων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (85,8%
επί του συνόλου των κατοίκων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (85,0% επί του συνόλου
των κατοίκων στην περιφέρεια υπερέχουσα οριακά κατά
0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς
Ελλάδας (84,7% επί του συνόλου των κατοίκων στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης (84,6% επί του συνόλου των κατοίκων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (83,7% επί του συνόλου των κατοίκων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(82,0% επί του συνόλου των κατοίκων στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 2,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Πελοποννήσου (81,0% επί του συνόλου των
κατοίκων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,9 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου
(79,7% επί του συνόλου των κατοίκων στην περιφέρεια

υπολειπόμενη κατά 5,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Βορείου Αιγαίου (75,1% επί του συνόλου
των κατοίκων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 9,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 12 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας
από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 86,9 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,6%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(κατά 12,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,4%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 7,2 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,0%), Ηπείρου
(κατά 6,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,2%), Πελοποννήσου
(κατά 6,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,3%), Βορείου Αιγαίου
(κατά 6,0 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,5%), Νοτίου Αιγαίου
(κατά 5,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,1%), Θεσσαλίας (κατά
5,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -0,9%), Στερεάς Ελλάδας (κατά
4,2 χιλ. κατοίκους ή κατά -0,9%), Ιονίων νήσων (κατά 3,7
απασχ/νους ή κατά -2,1%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 2,5 χιλ.
κατοίκους ή κατά -0,4%), και Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 2,2 χιλ. κατοίκους ή κατά -0,1%). Την ίδια περίοδο, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στη διοικητική περιφέρεια Κρήτης (κατά 6,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 1,2%).
9.2.1 Κάτοικοι ανά φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 9.4: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με
αλλοδαπή υπηκοότητα στην ΕΕ-28 (48,5%), υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών
(51,5%) κατά 3,0 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω υπολείπεται από ισχυρά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 10,0
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 8,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία
(κατά 6,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 5,6 ποσ. μο-
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νάδες), και ελαφρότερα η Γαλλία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά
3,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 3,2
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 2,2 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2,0 ποσ. μονάδες), και οριακά το
Βέλγιο (κατά 1,8 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 1,8
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 1,6 ποσ. μονάδες), η
Ολλανδία (κατά 1,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 1,0
ποσ. μονάδα), η Σλοβενία (κατά 0,6 ποσ. μονάδες), και η
Σουηδία (κατά 0,2 ποσ. μονάδες).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Την ίδια χρονιά, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω υπερέχει από ελαφρά
έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), και ακολουθεί το Λουξεμβούργο (κατά 0,6 ποσ.
μονάδες).
9.2.2 Κάτοικοι ανά ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία της παραγωγικής ηλικίας (α-

πό 15 έως& 64 ετών) και των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδες των κατοίκων ηλικίας 15 ετών & άνω
(ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω)
επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας 15 ετών & άνω, στην ΕΕ-28 την περίοδο 20022019.
Το 2019, το συνολικό πλήθος των κατοίκων ηλικίας από
15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 (326.671 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 76,5% του συνολικού πλήθους των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 (426.898
χιλ. κάτοικοι).
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Γράφημα 9.5: Ποσοστιαία αναλογία της παραγωγικής ηλικίας (από 15 έως& 64 ετών) και των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδων των κατοίκων (ηλικίας από 15
έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω,
στην ΕΕ-28 την περίοδο 2002-2019

από 50 έως& 64 ετών

από 65 ετών &άνω

Πηγή: Eurostat - Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Τη συγκεκριμένη χρονιά, η κατανομή των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως προς τις 4 επί μέρους διακριτές ηλικιακές ομάδες των κατοίκων που την απαρτίζουν. Πιο συγκεκριμένα το 2019:
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 15
έως& 24 ετών (53.707 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο
12,6% του συνολικού πλήθους των κατοίκων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28,
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 25
έως& 49 ετών (168.090 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο
39,4% του συνολικού πλήθους των κατοίκων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28,

 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 50



έως& 64 ετών (104.319 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο
24,6% του συνολικού πλήθους των κατοίκων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28, και
η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 65
ετών & άνω (100.319 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο
23,5% του συνολικού πλήθους των κατοίκων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28.

Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού πλήθος των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των
κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 κατα-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

γράφει μείωση κατά -5,3% (ή κατά 2,8 ποσ. μονάδες) από
80,8% το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την περίοδο αναφοράς, σε 80,8% το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο η ποσοστιαία αναλογία επί του
συνολικού πλήθος των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28:
 στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως& 24 ετών καταγράφει μείωση κατά -17,7% (ή κατά 2,7 ποσ. μονάδες) από 15,3% το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
12,6% το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.
 στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως& 49 ετών καταγράφει μείωση κατά -10,6% (ή κατά 4,7 ποσ. μονάδες) από 44,0% το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
39,4% το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.

 στην ηλικιακή ομάδα από 50 έως& 64 ετών κατα-



γράφει αύξηση κατά 14,2% (ή κατά 3,1 ποσ. μονάδες) από 21,5% το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 24,6% το 2019, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.
και στην ηλικιακή ομάδα από 65 ετών& άνω καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 22,5% (ή κατά 4,3 ποσ.
μονάδες) από 19,2% το 2002, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 23,5% το 2019, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης ποσοστιαία αναλογία της παραγωγικής ηλικίας (από 15
έως& 64 ετών) και των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδες
των κατοίκων ηλικίας 15 ετών & άνω (ηλικίας από 15
έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64
ετών, και από 65 ετών & άνω) επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας 15 ετών & άνω, στην
Ελλάδα την περίοδο 2002-2019.

Γράφημα 9.6: Ποσοστιαία αναλογία της παραγωγικής ηλικίας (από 15 έως& 64 ετών) και των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδων των κατοίκων (ηλικίας από 15
έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω,
στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat - Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το συνολικό πλήθος των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα (6.771 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 74,4% του συνολικού πλήθους
των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα (9.104 χιλ. κάτοικοι).
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, η κατανομή των κατοίκων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως προς τις 4 επί μέρους διακριτές ηλικιακές ομάδες των κατοίκων που την απαρτίζουν.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Πιο συγκεκριμένα το 2019:
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 15
έως& 24 ετών (1.040 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο
11,4% του συνολικού πλήθους των κατοίκων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα,
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 25
έως& 49 ετών (3.506 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο
38,5% του συνολικού πλήθους των κατοίκων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα,
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 50
έως& 64 ετών (2.224 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο
24,4% του συνολικού πλήθους των κατοίκων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα, και
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 65
ετών & άνω (2.333 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο
25,6% του συνολικού πλήθους των κατοίκων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα.

 στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως& 24 ετών καταγρά-

Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού πλήθος των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού
των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα
καταγράφει μείωση κατά -6,1% (ή κατά 4,8 ποσ. μονάδες) από 79,2% το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 74,4% το
2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο η ποσοστιαία αναλογία επί του
συνολικού πλήθος των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην Ελλάδα:
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φει ισχυρή μείωση κατά -27,2% (ή κατά 4,3 ποσ. μονάδες) από 15,7% το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 11,4%
το 2019. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018 (11,4%).
στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως& 49 ετών καταγράφει μείωση κατά -10,4% (ή κατά 4,5 ποσ. μονάδες) από
43,0% το 2002, σε 38,5% το 2019, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2006 (43,6%).
στην ηλικιακή ομάδα από 50 έως& 64 ετών καταγράφει αύξηση κατά 18,8% (ή κατά 3,9 ποσ. μονάδες) από
20,6% το 2002, σε 24,4% το 2019, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2004 (20,3%).
και στην ηλικιακή ομάδα από 65 ετών& άνω καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 23,4% (ή κατά 4,9 ποσ.
μονάδες) από 20,8% το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 25,6% το 2019, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.

9.2.3 Ηλικιακή ομάδα από 15 έως και 64 ετών
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός (population) των κατοίκων ηλικίας από 15
έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 9.7: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019

325.022

7.276

2002

326.030 326.674

7.282

2003

7.296

2004

329.073

7.313

2005

330.475

7.331

2006

331.886

7.355

2007

333.141 333.605

7.366

2008

7.346

2009

330.828 330.489 329.891
329.116 329.514 329.038 328.886
328.055 327.125
326.671

7.289

2010

ΕΕ-28

7.224

2011

7.156

2012

ΕΛΛΑΔΑ

7.090

2013

7.040

2014

6.987

2015

6.937

6.886

6.831

6.771

2016

2017

2018

2019

Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 326.671 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα είναι 6.771 χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως&
64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 0,5%
(ή κατά 1.648 χιλ. κατοίκους), από 325.022 χιλ. κατοίκους
το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 326.671 χιλ. κατοίκους το
2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2009 (333.605 χιλ. κάτοικοι). Τη
συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός

των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα
καταγράφει μείωση κατά -6,9% (ή κατά 505 χιλ. κατοίκους), από 7.276 χιλ. κατοίκους το 2002, σε 6.771 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται, ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2008 (7.366 χιλ. κάτοικοι).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός (population) των κατοίκων ηλικίας από 15 έως&
64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και
η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ28 το 2019.
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Γράφημα 9.8: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 326.671 χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 76,5% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (426.989 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα (6.771 χιλ.
κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 84,7% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω της χώρας (9.104 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη
κατά 2,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 26η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 81,3% είναι: το Λουξεμβούργο
(83,7%), η Ιρλανδία (82,1%), η Σλοβακία (81,0%), η Κύπρος (80,4%), και η Μάλτα (79,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 74,3%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (73,7%), η Ιταλία (74,4%), η Ελλάδα (74,4%), η Πορτογαλία (74,5%), και η Βουλγαρία

(80,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -0,7% (ή κατά 2.367 χιλ. κατοίκους) από 329.038 χιλ. κατοίκους το
2015, σε 326.671 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από
15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά
-3,1% (ή κατά 217 χιλ. κατοίκους) από 6.987 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 6.771 χιλ. κατοίκους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός (population) των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού
των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και
2015.

Γράφημα 9.9: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην Ελλάδα είναι 74,4%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από
15 ετών & άνω στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
(78,1% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,7 ποσ.
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μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (76,8% επί του συνόλου των κατοίκων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Αττικής (76,1% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
1,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (74,2% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη
οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 12 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά
127,2 χιλ. κατοίκους ή κατά -4,9%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 15,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,3%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 12,7 χιλ. κατοίκους
ή κατά -3,3%), Θεσσαλίας (κατά 10,1 χιλ. κατοίκους ή
κατά -2,2%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 9,6 χιλ. κατοίκους
ή κατά -4,3%), Ηπείρου (κατά 8,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -4,1%), Πελοποννήσου (κατά 8,2 χιλ. κατοίκους ή
κατά -2,4%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 6,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,7%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 5,8 χιλ.
κατοίκους ή κατά -1,7%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 5,7
χιλ. κατοίκους ή κατά -1,3%), Βορείου Αιγαίου (κατά
4,7 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,8%), και Ιονίων νήσων
(κατά 3,9 απασχ/νους ή κατά -3,0%). Την ίδια περίοδο,
καταγράφεται μικρή αύξηση του συνολικού πληθυσμού
των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στη διοικητική περιφέρεια Κρήτης (κατά 1,6 χιλ. κατοίκους ή κατά
0,4%).

Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (74,1% επί του συνόλου
των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (73,0% επί του συνόλου
των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(72,9% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Μακεδονίας (72,6% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (72,3% επί του συνόλου των κατοίκων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (71,9% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Θεσσαλίας (71,6% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Πελοποννήσου (71,1% επί του συνόλου των
κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 3,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ηπείρου (69,3% επί του συνόλου των
κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

9.2.3.1 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 24 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός (population) των κατοίκων ηλικίας από 15
έως& 24 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 9.10: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 είναι 53.707 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα είναι 1.040 χιλ.
κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως&
24 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -12,7% (ή
κατά 7.782 χιλ. κατοίκους), από 61.489 χιλ. κατοίκους το
2002, σε 53.707 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (61.580 χιλ. κάτοικοι).

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην
Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -27,8% (ή κατά 401 χιλ. κατοίκους), από 1.441 χιλ. κατοίκους το
2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 1.040 χιλ. κατοίκους το 2019,
που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός (population) των κατοίκων ηλικίας από 15
έως& 24 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 9.11: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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(10,8%), η Σλοβενία (11,0%), και η Εσθονία (11,2%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών
στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -2,6% (ή κατά 1.444
χιλ. κατοίκους) από 55.151 χιλ. κατοίκους το 2015, σε
53.707 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 24
ετών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -3,3% (ή κατά 35 χιλ. κατοίκους) από 1.075 χιλ. κατοίκους το 2015,
σε 1.040 χιλ. κατοίκους το 2019.

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 είναι 53.707 χιλ.
κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 12,6% του συνολικού
πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (426.989 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα (1.040 χιλ.
κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 11,4% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω της χώρας (9.104 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη
κατά 1,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 14,7% είναι: η Ιρλανδία (15,8%),
η Δανία (14,8%), η Ολλανδία (14,7%), η Γαλλία (14,3%),
και το Λουξεμβούργο (10,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 74,3%, και συγκεκριμένα: η
Βουλγαρία (10,4%), η Τσεχία (10,7%), η Λετονία

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός πληθυσμός (population) των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των
κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 9.12: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το
συνολικό πληθυσμό των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην Ελλάδα είναι 11,4%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 24
ετών επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας (13,3% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
1,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
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κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν
οι περιφέρειες: Κρήτης (12,9% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (12,0% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (12,0% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (11,9% επί του συνόλου των κατοίκων ηλι-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), και στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 17,7 χιλ.
κατοίκους ή κατά -0,2%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 3,2 χιλ. κατοίκους ή κατά -5,0%), Πελοποννήσου (κατά 3,0 χιλ. κατοίκους ή κατά -7,4%), Θεσσαλίας (κατά 2,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,3%), Στερεάς
Ελλάδας (κατά 1,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,9%), Βορείου Αιγαίου (κατά 1,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -7,0%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 1,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,8%),
Ηπείρου (κατά 1,2 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,6%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 1,1 χιλ. κατοίκους ή κατά -0,6%),
Δυτικής Ελλάδας (κατά 0,9 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,2%),
Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,1%), Ιονίων νήσων (κατά 0,4 χιλ. κατοίκους ή
κατά -2,3%), και Κρήτης (κατά 0,2 χιλ. κατοίκους ή
κατά -0,3%).

Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

κίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Μακεδονίας (11,9% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Θεσσαλίας (11,4% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής
(11,2% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Βορείου Αιγαίου (11,1% επί του συνόλου των κατοίκων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ηπείρου (11,1% επί του συνόλου των κατοίκων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας (10,6% επί του συνόλου των
κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (10,0% επί του συνόλου
των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και Πελοποννήσου (8,0% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,4 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα).

9.2.3.2 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ ΚΑΙ 64 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός (population) των κατοίκων ηλικίας από 25
έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 9.13: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 272.963 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα είναι 5.730 χιλ.
κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 25 έως&
64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 3,6% (ή
κατά 9.430 χιλ. κατοίκους), από 263.534 χιλ. κατοίκους
το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 272.961 χιλ. κατοίκους
το 2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (274.142 χιλ. κάτοικοι).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην

Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,8% (ή κατά
104 χιλ. κατοίκους), από 5.835 χιλ. κατοίκους το 2002,
σε 5.730 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται 2009 (6.135 χιλ. κάτοικοι). Κατά
την περίοδο 2002-2009 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 5,2% (ή κατά 301 χιλ. κατοίκους), ενώ την περίοδο 2009-2019 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -6,6% (ή κατά 405 χιλ. κατοίκους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός (population) των κατοίκων ηλικίας από 25
έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 το 2019.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 9.14: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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και η Ιταλία (62,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 64
ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -0,3%
(ή κατά 923 χιλ. κατοίκους) από 273.886 χιλ. κατοίκους
το 2015, σε 272.963 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια
περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -3,1% (ή κατά 182 χιλ. κατοίκους) από
5.912 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 5.730 χιλ. κατοίκους
το 2019.

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 272.963 χιλ.
κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 63,9% του συνολικού
πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (426.989 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων
ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα (5.730 χιλ.
κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 62,9% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω της
χώρας (9.104 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 1,0 ποσ. μονάδα της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 21η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 67,8% είναι: το Λουξεμβούργο (69,9%), η Σλοβακία (68,6%), η Κύπρος
(67,3%), η Μάλτα (66,8%), και η Ιρλανδία (66,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
61,7%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (60,8%), η Δανία (61,4%), η Γαλλία (61,7%), η Πορτογαλία (62,2%),

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός (population) των κατοίκων
ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά
διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη
2019 και 2015.

Γράφημα 9.15: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το
συνολικό πληθυσμό των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην Ελλάδα είναι 62,9%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 64
ετών επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (66,2% επί του συνόλου των κατοίκων
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ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (65,0% επί του
συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (63,9% επί του
συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,0 ποσ. μονάδα
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (63,1%
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άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 12 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας
από 25 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 109,5 χιλ.
κατοίκους ή κατά -5,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά
14,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,4%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 9,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,0%),
Νοτίου Αιγαίου (κατά 8,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -4,4%),
Θεσσαλίας (κατά 7,7χιλ. κατοίκους ή κατά -2,0%), Ηπείρου (κατά 7,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -4,2%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 5,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -4,0%), Πελοποννήσου (κατά 5,2 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,7%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 4,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,4%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 4,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,5%), Ιονίων νήσων (κατά 3,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,2%), και
Βορείου Αιγαίου (κατά 3,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,2%).
Την ίδια περίοδο, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 64
ετών στη διοικητική περιφέρεια Κρήτης (κατά 1,8 χιλ.
κατοίκους ή κατά 0,5%).
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επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων
(10,0% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (62,1% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (61,7% επί του συνόλου
των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (60,9% επί του
συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,0 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (60,8% επί του συνόλου των κατοίκων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (60,8% επί του συνόλου
των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (60,7% επί
του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (60,2% επί
του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ηπείρου (58,3%
επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών &

9.2.3.3 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 65 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός (population) των κατοίκων ηλικίας από 65
ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 9.16: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 65 ετών & άνω ν (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 100.319 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 2.333 χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 65 ετών
& άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά
30,1% (ή κατά 23.189 χιλ. κατοίκους), από 77.130 χιλ.
κατοίκους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 100.319 χιλ.
κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέ-

γιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 22,3% (ή κατά 425 χιλ.
κατοίκους), από 1.908 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2.333 χιλ. κατοίκους το 2019, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός (population) των κατοίκων ηλικίας από 65 ετών

673

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

& άνω (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και
η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυ-

σμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ28 το 2019.

Γράφημα 9.17: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 100.319 χιλ.
κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 23,5% του συνολικού
πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (426.989 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων
ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα (2.333 χιλ.
κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 25,6% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω της
χώρας (9.104 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 2,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 3η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 25,7% είναι: η Φινλανδία
(26,3%), η Ιταλία (26,1%), η Ελλάδα (25,6%), η Πορτογαλία (25,5%), και η Βουλγαρία (25,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 18,7%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (16,3%), η Ιρλανδία (17,9%), η
Σλοβακία (19,0%), η Κύπρος (19,6%), και η Μάλτα

(16,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 65 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 6,0% (ή κατά
5.693 χιλ. κατοίκους) από 94.626 χιλ. κατοίκους το
2015, σε 100.319 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από
65 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
3,3% (ή κατά 74 χιλ. κατοίκους) από 2.259 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 2.333 χιλ. κατοίκους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός (population) των κατοίκων
ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά
διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη
2019 και 2015.

Γράφημα 9.18: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
κατοίκων ηλικίας από 65 ετών & άνω επί του συνολικού
πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην Ελλάδα είναι 25,6%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 65 ετών & άνω
επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από

674

15 ετών & άνω στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ηπείρου (30,7% επί
του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 5,1 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της
τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (28,9% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από
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ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 11από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας
από 65 ετών & άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 40,3χιλ. κατοίκους ή κατά 5,5%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 13,2
χιλ. κατοίκους ή κατά 3,3%), Κρήτης (κατά 4,7 χιλ. κατοίκους ή κατά 4,1%), Θεσσαλίας (κατά 4,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 2,5%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 3,8 χιλ. κατοίκους ή κατά 6,7%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 3,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 2,2%), Ηπείρου (κατά 2,0 χιλ. κατοίκους ή
κατά 2,3%), Πελοποννήσου (κατά 1,9 χιλ. κατοίκους ή
κατά 1,4%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 1,6 χιλ. κατοίκους ή
κατά 1,2%), και οριακά Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 0,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 0,2%), και Ιονίων νήσων (κατά 0,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 0,4%).
Την ίδια περίοδο, καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 65 ετών &
άνω στις διοικητικές περιφέρειες Βορείου Αιγαίου (κατά 1,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,7%), και Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,2%).
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15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,3
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(28,4% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,8 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (60,8% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,5 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (27,7% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από
15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Μακεδονίας (27,4% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (27,1% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (27,0% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (25,9% επί
του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,3 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (25,8% επί
του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (23,9%
επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (23,2% επί
του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,4 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Νοτίου Αιγαίου
(21,9% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15

9.2.4 Κάτοικοι με αλλοδαπή υπηκοότητα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
2
πληθυσμός των κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα
(foreign countries citizenship) ηλικίας από 15 ετών &
άνω (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για
την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
2

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς (foreign countries citizenship)

Γράφημα 9.19: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 32.732 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός
των κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15
ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 443 χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 κατα-

γράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 106,5% (ή κατά 16.884 χιλ. κατοίκους), από 15.848 χιλ. κατοίκους το
2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 32.732 χιλ. κατοίκους το
2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας
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από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική
αύξηση κατά 29,8% (ή κατά 102 χιλ. κατοίκους), από 342
χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 443 χιλ.
κατοίκους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (669 χιλ.
κάτοικοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20022009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του
δείκτη κατά 96,0% (ή κατά 328 χιλ. κατοίκους), την επόμενη περίοδο 2009-2018 καταγράφεται ιδιαίτερα σημα-

ντική μείωση του δείκτη κατά -39,3% (ή κατά 263 χιλ.
κατοίκους), και την περίοδο 2018-2019 καταγράφεται
αύξηση του δείκτη κατά 9,1% (ή κατά 37 χιλ. κατοίκους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα
(foreign country citizenship) ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 9.20: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28
είναι 32.732 χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 7,7% του
συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (426.989 χιλ.
κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων με
αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
Ελλάδα (443 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 4,9% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών &
άνω της χώρας (9.104 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 2,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 23,3% είναι: το Λουξεμβούργο
(47,7%), η Μάλτα (19,5%), η Κύπρος (18,6%), η Εσθονία
(15,9%), και η Αυστρία (15,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: η
Ρουμανία (0,1%), η Σλοβακία (0,2%), η Βουλγαρία (0,2%),
η Κροατία (0,3%), και η Πολωνία (0,5%). Ας σημειωθεί ότι

η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(89,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα από
15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
13,9% (ή κατά 4.004 χιλ. κατοίκους) από 28.728 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 32.732 χιλ. κατοίκους το 2019.Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων με
αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -10,0% (ή κατά 49 χιλ.
κατοίκους) από 493 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 443 χιλ. κατοίκους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων με αλλοδαπή
υπηκοότητα (foreign countries citizenship) ηλικίας από
15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 9.21: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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ριφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (2,0%
επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (3,0% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 7 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής
(κατά 34,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -13,7%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 9,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -20,0%), Κρήτης
(κατά 7,1 χιλ. κατοίκους ή κατά -19,3%), Πελοποννήσου (κατά 6,1 χιλ. κατοίκους ή κατά -17,7%), Βορείου Αιγαίου (κατά 3,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -49,3%), Νοτίου
Αιγαίου (κατά 2,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -8,8%), και Θεσσαλίας (κατά 2,2 χιλ. κατοίκους ή κατά -11,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 6 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Ιονίων νήσων (κατά
5,9 χιλ. κατοίκους ή κατά 93,7%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά
3,7 χιλ. κατοίκους ή κατά 15,0%), Δυτικής Ελλάδας (κατά
3,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 20,1%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 2,5 χιλ. κατοίκους ή κατά 36,2%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,8 χιλ. κατοίκους ή κατά
20,5%), και οριακά Ηπείρου (κατά 0,4 χιλ. κατοίκους ή
κατά 4,7%).

Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15
ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι
4,9%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω επί του συνολικού
πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (9,8% επί του
συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,9 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ιονίων νήσων (7,2% επί του συνόλου των κατοίκων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Αττικής (6,7% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (6,1% επί του συνόλου των κατοίκων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (6,0% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κρήτης (5,7% επί του συνόλου των κατοίκων
από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (3,2% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (3,1% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (2,8% επί του συνόλου των κατοίκων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (2,4% επί του συνόλου
των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (2,2% επί του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην πε-

9.2.4.1 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΝΤΟΣ ΕΕ-28)
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα εξαιρουμένης της
χώρας αναφοράς (EU-28 countries citizenship except reporting country) σε χιλ. κατοίκους στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 9.22: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την
ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 14.209 χιλ. κάτοικοι, ενώ
ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15
ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα είναι 74 χιλ. κάτοικοι.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με
αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα
καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -24,4% (ή κατά 24
χιλ. κατοίκους), από 98 χιλ. κατοίκους το 2006, σε 74
χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2009 (132 χιλ. κάτοικοι).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ.
κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού
των κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από
15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2006-2019), για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
73,0% (ή κατά 5.998 χιλ. κατοίκους), από 8.211 χιλ. κατοίκους το 2006, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 14.209 χιλ.
κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
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Γράφημα 9.23: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 14.205 χιλ. κάτοικοι, που
αντιστοιχεί στο 43,4% του συνολικού πληθυσμού των
κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (32.732
χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της
ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα (74 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 16,6% του συνολικού πληθυσμού των
κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15
ετών & άνω της χώρας (443 χιλ. κάτοικοι), τιμή του
δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 26,8
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 70,5% είναι: το Λουξεμβούργο (88,2%), η Ιρλανδία (72,4%), το Βέλγιο
(69,3%), η Σλοβακία (61,5%), και η Κύπρος (61,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
9,2%, και συγκεκριμένα: η Λετονία (1,7%), η Εσθονία
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(4,7%), η Σλοβενία (12,1%), η Λιθουανία (12,1%), και
η Πολωνία (15,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην
ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 14,2% (ή κατά 1.768
χιλ. κατοίκους) από 12.437 χιλ. κατοίκους το 2015, σε
14.205 χιλ. κατοίκους το 2019.Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών
& άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα
στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -18,8% (ή κατά
17 χιλ. κατοίκους) από 91 χιλ. κατοίκους το 2015, σε
74 χιλ. κατοίκους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από
15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων
ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 9.24: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. κατοίκους) και
ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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φέρεια υπολειπόμενη κατά 4,3 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (8,9% επί του συνόλου
των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 7,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Θεσσαλίας (8,0% επί του
συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 8,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 7 από τις
12 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες
διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση
του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από
15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 10,5 χιλ. κατοίκους
ή κατά -25,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν
οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (κατά 3,7 χιλ. κατοίκους ή κατά -34,3%), Κρήτης (κατά 2,7 χιλ. κατοίκους ή
κατά -34,3%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 1,9 χιλ.
κατοίκους ή κατά -26,4%), Θεσσαλίας (κατά 0,8 χιλ.
κατοίκους ή κατά -36,4%), Βορείου Αιγαίου (κατά 0,5
χιλ. κατοίκους ή κατά -33,3%), και Νοτίου Αιγαίου (κατά 0,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -10,8%).
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τις 12 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού
των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (κατά 1,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 31,7%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (κατά
1,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 100,0%), Ιονίων νήσων (κατά
0,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 16,7%), Δυτικής Ελλάδας (κατά
0,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 9,4%), και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 0,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 9,1%).

Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα επί του συνολικού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην Ελλάδα είναι 16,6%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με
αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα επί του συνολικού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από
15 ετών & άνω στις 12 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία,
καταγράφεται στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (51,4%
επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 34,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (29,6% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 13,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (25,5%
επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 8,9
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (25,0% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 8,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (19,6% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,0 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (19,0% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,4 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (17,2% επί του
συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (14,5% επί
του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή
καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (13,8% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Νοτίου Αιγαίου (12,3% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περι-

9.2.4.2 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΚΤΟΣ ΕΕ-28)
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα εξαιρουμένης της
χώρας αναφοράς (non EU-28 countries citizenship nor
reporting country) σε χιλ. κατοίκους στην ΕΕ-28 και την
Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 9.25: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω ν (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την
ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 18.523 χιλ. κάτοικοι, ενώ
ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15
ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα είναι 369 χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2006-2019), για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
41,5% (ή κατά 5.431 χιλ. κατοίκους), από 13.091 χιλ.
κατοίκους το 2006, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 18.523 χιλ.
κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με
αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -2,5% (ή κατά 9,0 χιλ. κα-

τοίκους), από 361 χιλ. κατοίκους το 2006, σε 369 χιλ.
κατοίκους το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2010 (540 χιλ. κάτοικοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2006-2010 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 49,9% (ή κατά 180 χιλ.
κατοίκους), την επόμενη περίοδο 2010-2018 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -38,9% (ή κατά
210 χιλ. κατοίκους), και την περίοδο 2018-2019 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 11,9% (ή κατά 39 χιλ.
κατοίκους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ.
κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού
των κατοίκων με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 9.26: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 18.522 χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 56,6% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (32.732 χιλ. κάτοικοι). Την ίδια χρονιά, o
συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15
ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοό-

680

τητα στην Ελλάδα (370 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο
83,4% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων με
αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω
της χώρας (443 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 26,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 6η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 90,8% είναι: η Λετονία (98,3%), η
Εσθονία (95,3%), η Λιθουανία (87,9%), η Σλοβενία
(87,9%), και η Πολωνία (84,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 29,5%, και συγκεκριμένα:
το Λουξεμβούργο (11,8%), η Ιρλανδία (27,6%), το Βέλγιο
(30,7%), η Σλοβακία (38,5%), και η Κύπρος (38,9%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην
ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 13,8% (ή κατά 2.239

χιλ. κατοίκους) από 16.283 χιλ. κατοίκους το 2015, σε
18.523 χιλ. κατοίκους το 2019.Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών
& άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -8,0% (ή κατά 32 χιλ. κατοίκους)
από 402 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 370 χιλ. κατοίκους
το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από
15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων
ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 9.27: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. κατοίκους) και
ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των κατοίκων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Πηγή: Eurostat - Population by sex, age, citizenship, labour status and NUTS 2 regions [lfst_r_lfsd2pwn]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή
(εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα επί του συνολικού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15
ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 83,4%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα επί
του συνολικού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα
ηλικίας από 15 ετών & άνω στις 12 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται
σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (100,0% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 16,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά
της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες:
Θεσσαλίας (92,0% επί του συνόλου των συνομηλίκων
κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 8,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (91,1% επί του συνόλου των
συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 7,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (87,7% επί
του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή
καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,3 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (86,2% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέ-

ρεια υπερέχουσα κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Αττικής (85,5% επί του συνόλου των
συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (82,8% επί
του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή
καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς
Ελλάδας (81,0% επί του συνόλου των συνομηλίκων
κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (80,4% επί του
συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,0 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (75,0% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 8,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (74,5%
επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
8,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (70,4% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 13,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Βορείου Αιγαίου (48,6% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 34,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 7 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες
διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση
του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από
15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 23,9 χιλ. κατοίκους
ή κατά -11,4%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν
οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 7,7 χιλ.
κατοίκους ή κατά -18,9%), Κρήτης (κατά 4,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -17,4%), Βορείου Αιγαίου (κατά 4,0 χιλ.
κατοίκους ή κατά -69,0%), Πελοποννήσου (κατά 2,5
χιλ. κατοίκους ή κατά -10,5%), Νοτίου Αιγαίου (κατά
2,1 χιλ. κατοίκους ή κατά -8,2%), και Θεσσαλίας (κατά
0,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -36,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τις 12 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού

των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Ιονίων νήσων
(κατά 5,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 124,4%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά 2,7 χιλ. κατοίκους ή κατά 23,1%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 2,4 χιλ. κατοίκους ή κατά 11,7%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 2,3 χιλ. κατοίκους ή
κατά 48,9%), και Δυτικής Μακεδονίας (κατά 1,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 34,3%), ενώ τη συγκεκριμένη περίοδο στη
διοικητική περιφέρεια Ηπείρου καταγράφεται μηδενική
μεταβολή του δείκτη.
9.2.4.3 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 9.28: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με
αλλοδαπή υπηκοότητα στην ΕΕ-28 (50,8%), υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών
(49,2%) κατά 16,0 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα
υπολείπεται από σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κροατία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Λετονία (κατά 11,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
9,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 8,8 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 8,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 7,6
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Γαλλία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), και οριακά το
Βέλγιο (κατά 1,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 1,8 ποσ.
μονάδα), η Αυστρία (κατά 1,8 ποσ. μονάδες), και η Ιρλανδία (κατά 0,2 ποσ. μονάδες).
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά μημηδενικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών
& άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα υπερέχει από σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Ρουμανία
(κατά 32,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά
17,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 16,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 10,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 9,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 6,2 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 5,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Τσεχία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 2,8
ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), και οριακά η Μάλτα (κατά 0,2 ποσ. μονάδες).
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ28) υπηκοότητα ανά φύλο στα 26 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 9.29: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

μηδενικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών
& άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα
υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 56,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 31,4 ποσ. μονάδες), η
Λιθουανία (κατά 31,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά
11,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 9,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 7,2 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα το Λουξεμβούργο (κατά 4,6
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 4,2 ποσ. μονάδα), η
Ουγγαρία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
2,2 ποσ. μονάδες), και οριακά η Γαλλία (κατά 0,2 ποσ.
μονάδες).

Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με
αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28
(50,8%), υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών (49,2%) κατά 12,0 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της
ΕΕ-28) υπηκοότητα υπολείπεται από σημαντικά έως
οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 27,8
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 14,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 7,0
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Αυστρία (κατά 4,8
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 4,8 ποσ. μονάδες),
η Ισπανία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά
4,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 4,0
ποσ. μονάδες), και οριακά η Μάλτα (κατά 1,2 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 1,0 ποσ. μονάδα), και η Ιρλανδία (κατά 0,8 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά μη-

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ28) υπηκοότητα ανά φύλο στα 27 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 9.30: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
71,4 67,3
67,2
62,1 58,3 56,2 55,3
55,0 53,6 53,4 53,0 52,8 51,9 51,7 51,5 51,2 51,0 51,0 50,2 50,4 50,7 50,7 50,8 51,4 52,2 54,2 54,4 55,7
45,0 46,4 46,6 47,0 47,2 48,1 48,3 48,5 48,8 49,0 49,0 49,8 49,6 49,3 49,3 49,2 48,6 47,8 45,8 45,6 44,3
37,9 41,7 43,9 44,7
32,8
28,6 32,7

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με
αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28
(51,0%), υπολείπεται οριακά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών (49,0%) κατά 2,0 ποσ. μονάδες.

Την ίδια χρονιά, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της
ΕΕ-28) υπηκοότητα υπολείπεται από ιδιαίτερα σημα-
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ντικά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στ η Σλοβακία
(κατά 42,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κροατία (κατά
34,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 24,2 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 16,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία
(κατά 12,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 10,6
ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 7,2 ποσ. μονάδες),
η Γαλλία (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 6,0
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 5,6 ποσ. μονάδα), και
ελαφρότερα το Βέλγιο (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 3,0
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η
Εσθονία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες), και οριακά η Τσεχία
(κατά 0,4 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά
στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλο-

δαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ουγγαρία
(κατά 34,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά 11,4
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 8,8 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 8,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Γερμανία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 2,8
ποσ. μονάδες), και οριακά η Αυστρία (κατά 1,6 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), και η Φινλανδία (κατά 0,8 ποσ. μονάδες).
9.2.4.4 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω χωρίς
υπηκοότητα (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 για την περίοδο αναφοράς 2002-2019. Σημειώνεται στη συγκεκριμένη μεταβλητή της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της
ΕΕ-28 δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ελλάδα.

Γράφημα 9.31: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω ν (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την
ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 ετών & άνω χωρίς υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι
67 χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2006-2019), για την οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω χωρίς
υπηκοότητα στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά 61,3% (ή κατά 106 χιλ. κατοίκους), από
351 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 67 χιλ.
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κατοίκους το 2019. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010 (50 χιλ.
κάτοικοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20022010 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του
δείκτη κατά -85,7% (ή κατά 301 χιλ. κατοίκους), την επόμενη περίοδο 2010-2016 καταγράφεται ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 118,2% (ή κατά 59
χιλ. κατοίκους), και την περίοδο 2016-2019 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -38,8% (ή κατά
42 χιλ. κατοίκους).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

9.3 Οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
νομικά μη-ενεργός πληθυσμός (economically inactive
population), στον οποίο κυρίως περιλαμβάνονται τα νήπια προσχολικής ηλικίας, ο μαθητικός, σπουδαστικός, και
φοιτητικός πληθυσμός, οι συνταξιούχοι και οι οικοκυρές
(housewives) ή και άνδρες με την προϋπόθεση ότι δεν
εργάζονται καθόλου και ταυτόχρονα δεν είναι διαθέσιμοι για εργασία ούτε αναζητούν εργασία. Κάποια από
αυτά τα πρόσωπα μπορεί να είναι ήδη σε ηλικία για εργασία (15 ετών και άνω).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός (economically inactive population) ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο
αναφοράς 2002-2019.

Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού υιοθετώντας τις αντίστοιχες εννοιολογικές προσεγγίσεις και ορισμούς του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), αποδίδει με τον όρο
εργατικό δυναμικό (labour force, or workforce), τον έως
πρόσφατα χρησιμοποιούμενο όρο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (economically active population) ή κατ’
οικονομία του ενεργού πληθυσμού (active population),
ως το σύνολο (α) του πληθυσμού που εργάζεται/ απασχολούμενοι (employed people), στον οποίο περιλαμβάνονται τόσο οι μισθωτοί (employees), όσο και οι αυτοαπασχολούμενοι (self- employed persons), αλλά και (β) το
σύνολο των ανέργων (unemployed people).
Το υπολειπόμενο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
τμήμα του συνολικού πληθυσμού, απολύτως διακριτό
και συμπληρωματικό του, αποδίδεται με τον όρο οικο-

Γράφημα 9.32: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι
178.740 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός οικονομικά μηενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
Ελλάδα είναι 4.374 χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από
15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
1,8% (ή κατά 3.084 χιλ. κατοίκους), από 175.656 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 178.740 χιλ. κατοίκους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (179.844 χιλ.
κάτοικοι). Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά 1,2% (ή κατά 53 χιλ. κατοίκους), από 4.427 χιλ. κατοίκους
το 2002, σε 4.374 χιλ. κατοίκους το 2019.. Σημειώνεται,
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2014 (4.472 χιλ. κατοίκους), ενώ
αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2004 (4.362 χιλ. κάτοικοι).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός (economically inactive population) ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ.
κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στην
ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι
178.740 χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 41,9% του
συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (426.989 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα
(4.374 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 48,0% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών
& άνω στη χώρα (9.104 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη
υπερέχουσα κατά 6,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Γράφημα 9.33: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 47,5% είναι: η Ιταλία
(50,1%), η Κροατία (48,9%), η Ελλάδα (48,0%), το Βέλγιο (45,6%), και η Ρουμανία (44,9%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 35,8%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία (33,7%), η Ολλανδία (35,2%), η
Εσθονία (36,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (36,8%), και η
Κύπρος (37,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από
15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
0,6% (ή κατά 1.104,3 χιλ. κατοίκους) από 179.844 χιλ.
κατοίκους το 2015, σε 178.740 χιλ. κατοίκους το 2019.
Την ίδια περίοδο, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα
καταγράφει μείωση κατά -1,5% (ή κατά 65,3 χιλ. κατοίκους) από 4.439 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 4.374
χιλ. κατοίκους το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
καταγράφεται μείωση του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω, με
την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στη Γερμανία (κατά 988,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 3,5%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 520,2 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,0%), η Πολωνία (κατά 310,1 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,3%), η Ρουμανία (κατά 283,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,7%), η Βουλγαρία (κατά 244,6 χιλ.
κατοίκους ή κατά -8,6%), η Ουγγαρία (κατά 223,1 χιλ.
κατοίκους ή κατά -6,0%), η Λιθουανία (κατά 116,2 χιλ.
κατοίκους ή κατά -11,5%), το Βέλγιο (κατά 74,5 χιλ.
κατοίκους ή κατά -1,7%), η Τσεχία (κατά 74,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,1%), η Ελλάδα (κατά 65,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,5%), η Πορτογαλία (κατά 60,0 χιλ. κα-
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τοίκους ή κατά -1,6%), η Λετονία (κατά 45,9 χιλ. κατοίκους ή κατά -6,9%), η Σουηδία (κατά 31,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,1%), η Εσθονία (κατά 15,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,7%), η Σλοβενία (κατά 7,9 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,1%), η Σλοβακία (κατά 1,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -0,1%), και η Μάλτα (κατά 0,9 χιλ. κατοίκους ή κατά -0,5%).
Την ίδια περίοδο, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω, με
την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στη Γαλλία (κατά 804,9 χιλ. κατοίκους ή κατά 3,5%),
και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής
ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 689,2 χιλ. κατοίκους ή
κατά 4,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 204,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 1,0%), η Ολλανδία (κατά 112,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 2,3%), η Ιρλανδία (κατά 66,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 4,7%), η Κροατία (κατά 25,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 1,5%), η Αυστρία (κατά 24,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 0,9%), το Λουξεμβούργο (κατά 14,6 χιλ.
κατοίκους ή κατά 7,9%), η Κύπρος (κατά 8,9 χιλ. κατοίκους ή κατά 3,5%), η Φινλανδία (κατά 4,4 χιλ. κατοίκους ή κατά 0,2%), και η Δανία (κατά 3,9 χιλ. κατοίκους ή κατά 0,2%).
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός (economically
inactive population) ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ.
κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019
και 2015.
Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μηενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω επί του
συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
Ελλάδα είναι 84,9%.
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Γράφημα 9.34: Τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του ως
προς το συνολικό πληθυσμό ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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κτη στη χώρα), και Νοτίου Αιγαίου (43,8% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 5,2 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 9 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά
38,2 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,5%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου
(κατά 17,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -18,9%), Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (κατά 10,1 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,9%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 5,4 χιλ. κατοίκους
ή κατά -4,4%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 4,3 χιλ. κατοίκους
ή κατά -3,5%), Κρήτης (κατά 3,9 χιλ. κατοίκους ή κατά 1,6%), Θεσσαλίας (κατά 2,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 0,7%), Ηπείρου (κατά 1,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,2%),
και Ιονίων νήσων (κατά 1,6 κατοίκους ή κατά -1,9%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού
οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη
διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 9,6
χιλ. κατοίκους ή κατά 1,2%), και κατά φθίνουσα σειρά
ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 5,3
χιλ. κατοίκους ή κατά 2,3%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 2,9
χιλ. κατοίκους ή κατά 1,0%), και Πελοποννήσου (κατά
2,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 1,0%).

Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω
επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ηπείρου (53,4% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 5,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της
τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής
Μακεδονίας (50,3% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (50,2% επί του συνολικού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (50,2% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (49,8% επί του συνολικού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Θεσσαλίας (49,6% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (49,5%
επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου
(48,4% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,4 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων
(48,4% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,4 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (46,2%
επί του συνόλου των κατοίκων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Βορείου Αιγαίου (45,3% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (45,0% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 2,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δεί-

9.3.1 Οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ανά φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού (economically inactive population) ηλικίας από
15 ετών & άνω ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην ΕΕ-28 (58,9%), υπολείπεται ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (41,1%) κατά 17,7
ποσ. μονάδες.
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Γράφημα 9.35: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019
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Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω υπολείπεται από ισχυρά έως
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ουγγαρία (κατά 26,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Λετονία (κατά 25,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 25,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 25,2
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 23,8 ποσ. μονάδες), η
Λιθουανία (κατά 22,6 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 22,6
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 22,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 22,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 21,4 ποσ.
μονάδες), η Ελλάδα (κατά 19,8 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 19,2 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 19,2 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 18,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 17,0
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 16,8 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 16,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 15,4

ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 15,4 ποσ. μονάδες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 14,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 12,8 ποσ. μονάδα), η Σλοβενία (κατά 12,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 12,0 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 11,8 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 11,4 ποσ. μονάδες), και η
Σουηδία (κατά 10,4 ποσ. μονάδες).
9.3.2 Οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ανά
ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης ποσοστιαία αναλογία του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού της παραγωγικής ηλικίας (από
15 έως& 64 ετών) επί του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών & άνω, καθώς
και η ποσοστιαία κατανομή των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδες του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας 15 ετών & άνω (ηλικίας από 15
έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64
ετών, και από 65 ετών & άνω) στην ΕΕ-28 την περίοδο
2002-2019.

Γράφημα 9.36: Ποσοστιαία αναλογία της παραγωγικής ηλικίας (από 15 έως& 64 ετών) επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω, και η ποσοστιαία αναλογία των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού (ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) στην ΕΕ-28 την περίοδο 2002-2019
58,1

19,4

15,9

22,8

688

57,6

19,6

15,7

22,3

56,9

19,4

15,3

22,2

56,4

19,4

15,3

21,7

55,8

19,4

15,0

21,5

55,5

19,2

14,9

21,4

55,0

19,0

14,6

21,4

54,6

18,9

14,5

21,2

54,0

18,7

14,1

21,2

53,6

18,6

14,0

21,1

52,6

18,5

ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
51,8

51,0

50,3

49,7

48,9

48,1

47,5

18,3

18,2

17,9

17,8

17,7

17,6

17,5

13,7

13,6

13,5

13,5

13,5

13,3

13,0

12,7

20,5

19,9

19,4

18,9

18,4

17,9

17,5

17,3

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

41,9

42,4

43,1

43,6

2002

2003

2004

2005

44,2

44,5

45,0

45,4

46,0

46,4

2006

2007

2008

2009

2010

2011

από 15 έως& 24 ετών

από 25 έως& 49 ετών

47,4

48,2

49,0

2012

2013

2014

49,7

2015

από 50 έως& 64 ετών

50,4

51,1

51,9

52,5

2016

2017

2018

2019

από 65 ετών & άνω

Πηγή: Eurostat - Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κεφάλαιο 9ο

Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή
μείωση κατά -18,3% (ή κατά 10,6 ποσ. μονάδες) από
58,1% το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 47,9% το 2019,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.

Τη συγκεκριμένη περίοδο η ποσοστιαία αναλογία επί
του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28:
 στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως& 24 ετών καταγράφει μείωση κατά -9,5% (ή κατά 1,8 ποσ. μονάδες
από 19,4% το 2002, σε 17,5% το 2019, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (19,6%).
 στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως& 49 ετών καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -20,1% (ή κατά 3,2 ποσ.
μονάδες από 15,9% το 2002, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 12,7% το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
 στην ηλικιακή ομάδα από 50 έως& 64 ετών καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -24,4% (ή κατά 5,6 ποσ.
μονάδες από 22,8% το 2002, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 17,3% το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
 και στην ηλικιακή ομάδα από 65 ετών& άνω καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 25,4% (ή κατά 10,6 ποσ.
μονάδες από 41,9% το 2002, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 52,5% το 2019, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 (84.908
χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 47,5% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 (178.740 χιλ. κάτοικοι).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η κατανομή του συνολικού
οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω στην ΕΕ-28 διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως προς τις 4 επί μέρους διακριτές ηλικιακές ομάδες των κατοίκων που την απαρτίζουν.
Πιο συγκεκριμένα το 2019:
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από
15 έως& 24 ετών (31.316 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί
στο 17,5% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28,
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από
25 έως& 49 ετών (22.778 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί
στο 12,7% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28,
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από
50 έως& 64 ετών (30.824 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί
στο 17,3% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28,
και
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από
65 ετών & άνω (93.882 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο
52,5% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης ποσοστιαία αναλογία του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού της παραγωγικής ηλικίας (από
15 έως& 64 ετών) επί του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών & άνω, καθώς
και η ποσοστιαία κατανομή των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδες του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας 15 ετών & άνω (ηλικίας από 15
έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64
ετών, και από 65 ετών & άνω) στην Ελλάδα την περίοδο 2002-2019.

Γράφημα 9.37: Ποσοστιαία αναλογία της παραγωγικής ηλικίας (από 15 έως& 64 ετών) επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω, και η ποσοστιαία αναλογία των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού (ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
58,9

58,0

56,4

56,0

55,6

55,6

55,4

54,5

53,6

53,3

ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
52,3

51,6

51,3

50,7

50,0

49,7

49,4

48,9

689

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

20,8

17,0

20,9

16,7

21,2
20,4

41,1
2002

42,0

2003

19,9

15,5

20,9

20,4

15,3

20,4

20,3

14,9

20,3

20,0

15,0

20,6

19,6

14,9

20,8

43,6

44,0

44,4

44,5

44,7

2004

2005

2006

2007

2008

από 15 έως& 24 ετών

19,1

14,3

21,1

45,5

2009

18,9

13,7

21,1

18,4

13,3

21,6

46,4

46,7

2010

2011

από 25 έως& 49 ετών

18,0

17,8

17,6

17,9

18,1

17,9

18,2

18,4

12,4

12,0

11,6

10,9

10,7

11,2

11,0

10,5

21,9

21,9

22,1

21,9
21,2

47,7

48,4

48,7

49,3

2012

2013

2014

2015

από 50 έως& 64 ετών

20,6

20,3

19,9

50,0

50,3

50,6

51,2

2016

2017

2018

2019

από 65 ετών &άνω

Πηγή: Eurostat - Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα (2.136
χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 48,9% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην Ελλάδα (4.374 χιλ. κάτοικοι).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην Ελλάδα διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως
προς τις 4 επί μέρους διακριτές ηλικιακές ομάδες των
κατοίκων που την απαρτίζουν.
Πιο συγκεκριμένα το 2019:
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 15
έως& 24 ετών (807 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο
18,4% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα,
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 25
έως& 49 ετών (459 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο
10,5% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα,
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 50
έως& 64 ετών (871 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο
19,9% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα, και
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 65
ετών & άνω (2.237 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο
51,2% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει ικανή μείωση κα-
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τά -17,1% (ή κατά 10,1 ποσ. μονάδες) από 58,9% το
2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 48,9% το 2019, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο η ποσοστιαία αναλογία επί
του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα:
 στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως& 24 ετών καταγράφει μείωση κατά -11,2% (ή κατά 2,3 ποσ. μονάδες από
20,8% το 2002, σε 18,4% το 2019. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2003 (20,9%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2014 (17,6%),
 στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως& 49 ετών καταγράφει σημαντική μείωση κατά -38,2% (ή κατά 6,5 ποσ.
μονάδες από 17,0% το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
10,5% το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.
 στην ηλικιακή ομάδα από 50 έως& 64 ετών καταγράφει μείωση κατά -6,0% (ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες από
21,2% το 2002, σε 19,9% το 2019, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (22,1%).
 και στην ηλικιακή ομάδα από 65 ετών& άνω καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 24,5% (ή κατά 10,1 ποσ.
μονάδες από 41,1% το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 51,2% το 2019, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

9.3.2.1 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 64 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός (economically inactive

population) της ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 9.38: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι
84.918 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός οικονομικά μηενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην
Ελλάδα είναι 2.136 χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης
συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση
κατά -16,8% (ή κατά 17.183 χιλ. κατοίκους), από
102.101 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 84.918 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός οι-

κονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως&
64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -18,1%
(ή κατά 472 χιλ. κατοίκους), από 2.609 χιλ. κατοίκους
το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2.136 χιλ. κατοίκους
το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως&
64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 9.39: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι
84.918 χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 47,5% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(178.740 χιλ. κάτοικοι). Την ίδια χρονιά, ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως&
64 ετών στην Ελλάδα (2.136 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί
στο 48,8% του συνολικού οικονομικά μη- ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω της χώρας
(4.374 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά
1,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της

ΕΕ-28, κατέχοντας την 12η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 56,1% είναι: το Λουξεμβούργο
(59,6%), η Ιρλανδία (58,3%), η Σλοβακία (54,9%), η
Ρουμανία (54,6%), και το Βέλγιο (52,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 40,8%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία (39,0%), η Φινλανδία (39,4%), η
Γερμανία (41,3%), η Ολλανδία (42,0%), και η Δανία
(42,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bot-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

κους) από 2.249 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 2.136 χιλ.
κατοίκους το 2019.

tom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά 6,1% (ή κατά 5.528 χιλ. κατοίκους) από 90.446 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 84.918 χιλ. κατοίκους το 2019. Την
ίδια περίοδο, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -5,0% (ή κατά 113 χιλ. κατοί-

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα
τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 9.40: Τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του ως
προς το συνολικό οικονομικά μη-ενεργό πληθυσμό ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μηενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64 ετών επί
του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 48,8%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου (52,9% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (51,2% επί οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,4 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (50,6% επί
του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,8 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (50,5%
επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (49,3% επί του οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ιονίων νήσων (47,7% επί του οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (47,7% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (47,2% επί του οικονο-
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μικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (46,7%
επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (46,5% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ηπείρου (44,1% επί του οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 4,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (43,4% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 5,4 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Βορείου Αιγαίου
(41,7% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 7,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 10 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη
να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής
(κατά 66,9 χιλ. κατοίκους ή κατά -8,2%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου (κατά 14,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -32,0%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 8,2 χιλ. κατοίκους ή
κατά -6,4%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 7,7 χιλ. κατοίκους ή
κατά -10,8%), Κρήτης (κατά 6,4 χιλ. κατοίκους ή κατά
5,1%), Ηπείρου (κατά 4,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -6,1%),
Δυτικής Μακεδονίας (κατά 4,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 7,1%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 4,0 χιλ. κατοίκους
ή κατά -1,0%), Θεσσαλίας (κατά 2,9 χιλ. κατοίκους ή
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κατά -2,0%), και Ιονίων νήσων (κατά 0,5 κατοίκους ή
κατά -1,3%). Την ίδια περίοδο, σε 3 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του
συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (κατά
3,9 χιλ. κατοίκους ή κατά 3,7%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά

2,7 χιλ. κατοίκους ή κατά 1,9%), και οριακά Πελοποννήσου (κατά 0,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 0,3%).
9.3.2.2 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 24 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως&
24 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα
για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 9.41: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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ο δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -12,2% (ή κατά 112 χιλ. κατοίκους), από
919 χιλ. κατοίκους το 2002, σε 807 χιλ. κατοίκους το
2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (921 χιλ. κάτοικοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2014 (786 χιλ. κάτοικοι).

Το 2019, ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 είναι 31.316
χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα
είναι 807 χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης
συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση
κατά -7,9% (ή κατά 2.692 χιλ. κατοίκους), από 34.008
χιλ. κατοίκους το 2002, σε 31.316 χιλ. κατοίκους το
2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2003 (34.518 χιλ. κάτοικοι). Τη συγκεκριμένη περίοδο,

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως&
24 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 9.42: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 είναι 31.316 χιλ.
κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 17,5% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (178.740 χιλ. κάτοικοι). Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά μη-

ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην
Ελλάδα (807 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 18,4% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 ετών & άνω της χώρας (9.104 χιλ. κάτοικοι), τιμή του
δείκτη υπερέχουσα κατά 0,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 14η υψη-
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λότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 21,8% είναι: το Λουξεμβούργο
(23,0%), η Ιρλανδία (22,2%), η Κύπρος (21,7%), η Σλοβακία (21,5%), και το Βέλγιο (20,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 14,1%, και συγκεκριμένα:
η Ολλανδία (12,5%), η Αυστρία (13,9%), η Μάλτα
(14,3%), η Φινλανδία (14,6%), και η Γερμανία (15,2%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως&

24 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -2,9% (ή
κατά 929 χιλ. κατοίκους) από 32.244 χιλ. κατοίκους το
2015, σε 31.316 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο,
o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση
κατά 1,3% (ή κατά 11 χιλ. κατοίκους) από 796 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 807 χιλ. κατοίκους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019
και 2015.

Γράφημα 9.43: Τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του ως
προς το συνολικό οικονομικά μη-ενεργό πληθυσμό ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μηενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24 ετών επί
του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 18,4%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από
15 έως & 24 ετών επί του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται
στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (21,8% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,4 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (21,4% επί του οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(19,8% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (18,6% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπερέχουσα οριακά κατά 0,2 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής
(18,5% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (18,3%
επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού του συνό-
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λου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου
(18,2% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (17,7% επί του οικονομικά
μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (17,5% επί
του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (15,3% επί του οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (14,9% επί του
οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων
νήσων (14,6% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Πελοποννήσου (13,3% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 5,1 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 4 από
στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
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πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια
Αττικής (κατά 7,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,7%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου (κατά 3,0 χιλ. κατοίκους ή κατά -21,1%),
και οριακά Νοτίου Αιγαίου (κατά 0,1 χιλ. κατοίκους ή
κατά -0,5%), και Ηπείρου (κατά 0,1 χιλ. κατοίκους ή
κατά -0,4%). Την ίδια περίοδο, σε 9 από στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση
του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας (κατά 7,5 χιλ. κατοίκους ή κατά 5,0%), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά 7,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 12,7%),

Πελοποννήσου (κατά 2,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 8,3%),
Στερεάς Ελλάδας (κατά 1,9 χιλ. κατοίκους ή κατά
5,6%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 1,7 χιλ. κατοίκους ή
κατά 8,5%), Θεσσαλίας (κατά 0,8 χιλ. κατοίκους ή κατά 1,5%), Ιονίων νήσων (κατά 0,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 1,7%), και οριακά Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 0,1 χιλ. κατοίκους ή κατά 0,2%). Τη συγκεκριμένη περίοδο, τέλος, στη διοικητική περιφέρεια
Κρήτης καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
9.3.2.3 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ ΚΑΙ 64 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως&
64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα
για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Γράφημα 9.44: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι
53.602 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός οικονομικά μηενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην
Ελλάδα είναι 1.330 χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας
από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή
μείωση κατά -21,3% (ή κατά 14.492 χιλ. κατοίκους),
από 68.094 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
53.602 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη
συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός οικονομικά

μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
στην Ελλάδα καταγράφει αντίστοιχη ισχυρή μείωση κατά -21,3% (ή κατά 360 χιλ. κατοίκους), από 1.690 χιλ.
κατοίκους το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.330 χιλ.
κατοίκους το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25
έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 9.45: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 53.602 χιλ.
κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 30,0% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (178.740 χιλ. κάτοικοι). Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά μηενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην
Ελλάδα (1.330 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 30,4% του
συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας
από 15 ετών & άνω της χώρας (4.374 χιλ. κάτοικοι), τιμή
του δείκτη υπερέχουσα ελαφρά κατά 0,4 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 11η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 35,6% είναι: το Λουξεμβούργο
(36,6%), η Ιρλανδία (36,1%), η Μάλτα (35,2%), η Πολωνία (35,1%), και η Ρουμανία (34,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 24,0%, και συγκεκριμένα:
η Σουηδία (20,4%), η Λιθουανία (24,2%), η Φινλανδία
(24,8%), η Πορτογαλία (24,9%), και η Τσεχία (25,9%). Ας

σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως&
64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -7,9% (ή
κατά 4.599 χιλ. κατοίκους) από 58.201 χιλ. κατοίκους το
2015, σε 53.602 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο,
o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας
από 25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση
κατά -8,5% (ή κατά 123 χιλ. κατοίκους) από 1.453 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 1.330 χιλ. κατοίκους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα
τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 9.46: Τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του ως
προς το συνολικό οικονομικά μη-ενεργό πληθυσμό ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μηενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64 ετών επί
του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 30,4%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως&
64 ετών επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (34,7% επί του οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 4,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ιονίων νήσων (33,1%
επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής
(31,9% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (31,5% επί του οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Πελοποννήσου (30,1% επί του οικονομικά
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μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (29,8% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (29,4% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (29,4%
επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,0
ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Ελλάδας (28,8% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Θεσσαλίας (28,8% επί του οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (28,6%
επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (26,8% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυ-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

κους ή κατά -8,4%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 5,9 χιλ.
κατοίκους ή κατά -15,0%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 4,3 χιλ.
κατοίκους ή κατά -5,0%), Ηπείρου (κατά 4,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -9,5%), Θεσσαλίας (κατά 3,7 χιλ. κατοίκους ή
κατά -4,0%), Πελοποννήσου (κατά 2,0 χιλ. κατοίκους ή
κατά -2,9%), και Ιονίων νήσων (κατά 0,7 χιλ. κατοίκους
ή κατά -2,5%).
Την ίδια περίοδο, καταγράφεται αύξηση του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
25 έως& 64 ετών στη διοικητική περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας (κατά 2,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 2,8%).

σμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και Ηπείρου (26,6% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 12 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη
να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής
(κατά 59,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -11,1%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου (κατά 11,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -36,9%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 11,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -4,7%),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 8,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -10,1%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 7,6 χιλ.
κατοίκους ή κατά -15,4%), Κρήτης (κατά 6,4 χιλ. κατοί-

9.3.2.4 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 65 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 65 ετών &
άνω (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για
την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 9.47: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 65 ετών & άνω ν (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι
93.822 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός οικονομικά μηενεργός πληθυσμός ηλικίας από 65 ετών & άνω στην
Ελλάδα είναι 2.237 χιλ. κάτοικοι.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός από 65 ετών & άνω
στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 23,0%
(ή κατά 419 χιλ. κατοίκους), από 1.819 χιλ. κατοίκους
το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2.237 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης
συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας
από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή
αύξηση κατά 27,6% (ή κατά 20.267 χιλ. κατοίκους),
από 73.555 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 93.822 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 65 ετών &
άνω (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά
μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 9.48: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι
93.822 χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 52,5% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(178.740 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα
(2.237 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 51,2% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 ετών & άνω της χώρας (4.374 χιλ. κάτοικοι), τιμή
του δείκτη υπολειπόμενη κατά 1,3 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από
65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
4,9% (ή κατά 4.424 χιλ. κατοίκους) από 89.398 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 93.822 χιλ. κατοίκους το 2019. Την
ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων
ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει
μικρή αύξηση κατά 2,2% (ή κατά 48 χιλ. κατοίκους)
από 2.190 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 2.237 χιλ. κατοίκους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 59,2% είναι: η Σουηδία (61,0%),
η Φινλανδία (60,6%), η Γερμανία (58,7%), η Ολλανδία
(58,0%), και η Δανία (57,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 43,9%, και συγκεκριμένα: το
Λουξεμβούργο (40,4%), η Ιρλανδία (41,7%), η Σλοβακία (45,1%), η Ρουμανία (45,4%), και το Βέλγιο (47,1%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά
μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα
έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 9.49: Τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του ως
προς το συνολικό οικονομικά μη-ενεργό πληθυσμό ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μηενεργός πληθυσμός ηλικίας από 65 ετών & άνω επί του
συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 51,2%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 65 ετών
& άνω επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου (58,3% επί του οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 7,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (56,6%
επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 5,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου
(55,9% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 4,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Θεσσαλίας (53,5% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια

698

υπερέχουσα κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (53,3% επί του οικονομικά
μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (52,8%
επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων
νήσων (52,3% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (52,3% επί
του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού από 15 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (50,7% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Αττικής (49,5% επί του οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 1,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (49,4% επί του οικονο-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική
περιφέρεια Αττικής (κατά 28,4 χιλ. κατοίκους ή κατά
4,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 13,6 χιλ. κατοίκους ή
κατά 3,5%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 3,4 χιλ. κατοίκους ή
κατά 6,4%), Ηπείρου (κατά 2,6 χιλ. κατοίκους ή κατά
3,1%), Κρήτης (κατά 2,5 χιλ. κατοίκους ή κατά 2,2%),
Πελοποννήσου (κατά 1,9 χιλ. κατοίκους ή κατά 1,5%),
Στερεάς Ελλάδας (κατά 1,4 χιλ. κατοίκους ή κατά 1,1%),
Θεσσαλίας (κατά 0,7 χιλ. κατοίκους ή κατά 0,4%), και οριακά Δυτικής Ελλάδας (κατά 0,2 χιλ. κατοίκους ή κατά
0,1%).
9.3.3 Οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός με
αλλοδαπή υπηκοότητα

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπη3
κοότητα (foreign countries citizenship) ηλικίας από 15
ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
3
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μικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,8 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (48,8% επί του
οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Νοτίου Αιγαίου (47,1% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 4 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 65 ετών & άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
(κατά 2,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -6,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 1,9 χιλ. κατοίκους ή κατά 1,4%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 1,2 χιλ. κατοίκους ή
κατά -1,9%), και Ιονίων νήσων (κατά 1,1 χιλ. κατοίκους ή
κατά -2,5%).
Την ίδια περίοδο, σε 9 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 65 ετών &

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς (foreign countries citizenship)

Γράφημα 9.50: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ
την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός
με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 είναι 10.827 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι
133 χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης
συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
76,3% (ή κατά 4.687 χιλ. κατοίκους), από 6.140 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 10.827 χιλ.
κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει ι-

διαίτερα σημαντική αύξηση κατά 48,0% (ή κατά 43 χιλ.
κατοίκους), από 90 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 133 χιλ. κατοίκους το 2019. Σημειώνεται ότι
αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2009 (182 χιλ. κάτοικοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 102,8% (ή κατά
92 χιλ. κατοίκους), ενώ την επόμενη περίοδο 2009-2019
καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη κατά -27,0% (ή
κατά 49 χιλ. κατοίκους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα (foreign country citizenship) ηλικίας από 15
ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στα 27 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομι-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

κά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 το 2019.

άνω στην ΕΕ-28 είναι 10.827 χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 6,1% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά (178.740 χιλ. κάτοικοι).

Το 2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών &

Γράφημα 9.51: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15
ετών & άνω στην Ελλάδα (133 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί
στο 3,0% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω της χώρας (4.374 χιλ.
κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 3,1 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 20,4% είναι: το Λουξεμβούργο
(36,9%), η Λετονία (19,3%), η Εσθονία (17,9%), η Κύπρος
(15,4%), και η Αυστρία (12,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: η
Σλοβακία (0,2%), η Βουλγαρία (0,2%), η Πολωνία (0,3%),
η Κροατία (0,3%), και η Ουγγαρία (0,6%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (63,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή

υπηκοότητα από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 9,7% (ή κατά 959 χιλ. κατοίκους) από
9.868 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 10.827 χιλ. κατοίκους
το 2019.Την ίδια περίοδο, o συνολικός οικονομικά μηενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -6,2% (ή κατά 9 χιλ. κατοίκους) από 142 χιλ.
κατοίκους το 2015, σε 133 χιλ. κατοίκους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός με
αλλοδαπή υπηκοότητα (foreign countries citizenship)
ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη
2019 και 2015.
Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μηενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω επί του συνολικού οικονομικά
μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην Ελλάδα είναι 3,0%.

Γράφημα 9.52: Τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό οικονομικά μη-ενεργό πληθυσμό ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα
έτη 2019 και 2015

Αν.Μακεδονίας
& Θράκης

Βορείου
Αιγαίου

Κεντρικής
Μακεδονίας

Δυτικής
Μακεδονίας

Δυτικής
Ελλάδας

2015

Ηπείρου

2019

Κρήτης

Πελοποννήσου

Αττικής

Στερεάς
Ελλάδας

Νοτίου
Αιγαίου

5

6,1

2

7

5,4

11

11

4,5

8

62

4,2

69

10

4,2

10

8

8

3

5

4

5

Θεσσαλίας

4

2,5

1,9

1,7

6

2

1,5

2

12

1,5

15

1

1,3

3

3

2

1,2

3,4

Ιονίων
νήσων

2019 (%)

Πηγή: Eurostat - Population by sex, age, citizenship, labour status and NUTS 2 regions [lfst_r_lfsd2pwn]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή
υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας
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από 15 ετών & άνω στις 13 διοικητικές περιφέρειες
της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ιονίων νήσων (6,1% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέ-
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κεδονίας & Θράκης (1,2% επί του οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,8 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 7 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση
του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού με
αλλοδαπή υπηκοότητα από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 7,1 χιλ. κατοίκους ή κατά -10,3%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου
(κατά 4,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -40,4%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 3,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -22,8%), Βορείου
Αιγαίου (κατά 1,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -60,0%), Θεσσαλίας (κατά 1,0 χιλ. κατοίκους ή κατά -16,1%), Πελοποννήσου (κατά 0,9 χιλ. κατοίκους ή κατά -8,7%), και Δυτικής
Μακεδονίας (κατά 0,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -15,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 6 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες
της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα
ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Ιονίων νήσων (κατά
3,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 177,8%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 3,1 χιλ. κατοίκους ή κατά 14,3%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 1,8 χιλ. κατοίκους ή κατά 50,0%), Ηπείρου (κατά 1,1
χιλ. κατοίκους ή κατά 40,7%), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 0,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 25,0%), και Κρήτης (κατά 0,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 3,9%).

Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

χουσα κατά 3,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (5,4% επί
του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς
Ελλάδας (4,5% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (4,2% επί του οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (4,2% επί
του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(3,4% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ηπείρου (2,5% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (1,9% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(1,7% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (1,5% επί του οικονομικά
μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (1,5% επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (1,3% επί του οικονομικά
μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,7 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ανατολικής Μα-

9.3.3.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΝΤΟΣ ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15
ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα εξαιρουμένης της χώρας αναφοράς (EU-28 countries citizenship except reporting country) σε χιλ. κατοίκους στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο
αναφοράς 2006-2019.

Γράφημα 9.53: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28
και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2006-2019
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, ο δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 3.981
χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα είναι 29
χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2006-2019), για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15
ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 49,1% (ή κατά 1.311 χιλ. κατοίκους), από
2.671 χιλ. κατοίκους το 2006, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 3.981 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός οι-

κονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών
& άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα
στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -14,5% (ή κατά
5,0 χιλ. κατοίκους), από 34 χιλ. κατοίκους το 2006, σε
29 χιλ. κατοίκους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (42 χιλ. κάτοικοι), ενώ η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2017 (27 χιλ. κάτοικοι).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών
& άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε
χιλ. κατοίκους) στα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15
ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 9.54: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 3.981 χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 36,8% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά (10.827 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα (29 χιλ.
κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 22,1% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω της χώρας (133
χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη σημαντικά κατά 14,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 19η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 68,0% είναι: το Λουξεμβούργο
(87,2%), η Ιρλανδία (68,2%), η Κύπρος (64,4%), το Βέλγιο (63,0%), και η Μάλτα (57,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 14,8%, και συγκεκριμένα: η Εσθονία (3,9%), η Σλοβενία (10,4%), η Πορτογαλία
(21,2%), η Πολωνία (21,2%), και η Ελλάδα (22,1%). Ας
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σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (14,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από
15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 8,8% (ή
κατά 322 χιλ. κατοίκους) από 3.660 χιλ. κατοίκους το
2015, σε 3.981 χιλ. κατοίκους το 2019.Την ίδια περίοδο, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της
ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα καταγράφει μικρή
μείωση κατά -3,0% (ή κατά 1,0 χιλ. κατοίκους) από 30
χιλ. κατοίκους το 2015, σε 29 χιλ. κατοίκους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα (σε χιλ. κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15
ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην
Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 9.55: Τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό οικονομικά μη-ενεργό πληθυσμό με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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ρεια υπολειπόμενη κατά 1,9 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και Νοτίου Αιγαίου (17,2% επί
του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή
καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,9
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 4 από τις 9
διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας
από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη
διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 1,6
χιλ. κατοίκους ή κατά -41,0%), και κατά φθίνουσα σειρά
ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (κατά 1,0
χιλ. κατοίκους ή κατά -47,6%), Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης (κατά 0,9 χιλ. κατοίκους ή κατά -45,0%), και
Αττικής (κατά 0,7 χιλ. κατοίκους ή κατά -5,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τις 12 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά
στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών
& άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα,
με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική
περιφέρεια Ιονίων νήσων (κατά 1,1 χιλ. κατοίκους ή
κατά 110,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν
οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 1,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 62,5%), Κρήτης (κατά 0,8 χιλ. κατοίκους ή
κατά 40,0%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 0,4 χιλ. κατοίκους ή κατά 26,8%). Τη συγκεκριμένη περίοδο, στη διοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφεται
μηδενική μεταβολή του δείκτη.

Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μηενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα επί του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι
22,1%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από
15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15
ετών & άνω στις 9 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες
της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία,
καταγράφεται στην περιφέρεια Ιονίων νήσων (42,0%
επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
19,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (35,2% επί του
συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 13,1 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(35,0% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με
αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 12,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (36,7% επί
του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή
καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 14,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (25,3% επί του συνόλου των συνομηλίκων
κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 3,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (24,8% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (21,1% επί
του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή
καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (20,2% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέ-

9.3.3.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΚΤΟΣ ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών
& άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα εξαιρουμένης της χώρας αναφοράς (non EU-28 countries
citizenship nor reporting country) σε χιλ. κατοίκους στην
ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 20062019.
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Γράφημα 9.56: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους)
στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2006-2019
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 6.838 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα είναι 104 χιλ.
κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2006-2019), για την οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην
ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
46,8% (ή κατά 2.179 χιλ. κατοίκους), από 4.660 χιλ. κατοίκους το 2006, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 6.838 χιλ.
κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην

Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 7,1% (ή κατά 7,0 χιλ.
κατοίκους), από 97 χιλ. κατοίκους το 2006, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς σε 104 χιλ. κατοίκους το 2019. Σημειώνεται
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (141 χιλ. κάτοικοι). Πιο συγκεκριμένα,
κατά την περίοδο 2006-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 45,9% (ή κατά 44
χιλ. κατοίκους), ενώ την επόμενη περίοδο 2009-2019
καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη κατά -26,5%
(ή κατά 37 χιλ. κατοίκους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών
& άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε
χιλ. κατοίκους) στα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 9.57: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 6.838 χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 63,2% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά (10.827 χιλ. κάτοικοι).
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Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή
(εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα (104 χιλ.
κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 77,9% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω της χώρας (133
χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα σημαντικά

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 10,3%
(ή κατά 639 χιλ. κατοίκους) από 6.199 χιλ. κατοίκους
το 2015, σε 6.838 χιλ. κατοίκους το 2019.Την ίδια περίοδο, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -7,0% (ή κατά 7 χιλ. κατοίκους) από 111 χιλ.
κατοίκους το 2015, σε 104 χιλ. κατοίκους το 2019.

κατά 14,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 7η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 90,7% είναι: η Λετονία
(98,5%), η Εσθονία (96,1%), η Λιθουανία (90,3%), η
Σλοβενία (89,6%), και η Πολωνία (78,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 31,9%, και
συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (12,9%), η Ιρλανδία
(31,8%), η Κύπρος (35,6%), το Βέλγιο (37,0%), και η
Ουγγαρία (42,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας
από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 9.58: Τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό οικονομικά μη-ενεργό πληθυσμό με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Πηγή: Eurostat - Population by sex, age, citizenship, labour status and NUTS 2 regions [lfst_r_lfsd2pwn]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά μηενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα επί του συνολικού
οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι
77,9%.Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα
επί συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού με
αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω
στις 12 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας
για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, (100,0% επί του συνόλου
των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 22,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες:
Νοτίου Αιγαίου (84,6% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 6,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (81,7% επί του
συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (78,9%
επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλο-

δαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,0
ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς
Ελλάδας (75,5% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Πελοποννήσου (74,7% επί του συνόλου των
συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,2 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (66,7% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 11,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κρήτης (65,0% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 12,9 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (64,8% επί του
συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 13,1 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ιονίων νήσων (58,0% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 19,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 7 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του
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συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας
από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη
διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 13,1 χιλ. κατοίκους
ή κατά -7,4%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι
περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (κατά 3,3 χιλ. κατοίκους ή
κατά -37,5%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 1,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -14,5%), Βορείου Αιγαίου (κατά 1,3 χιλ.
κατοίκους ή κατά -65,0%), Πελοποννήσου (κατά 0,9 χιλ.
κατοίκους ή κατά -11,3%), Κρήτης (κατά 0,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -8,8%), και Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,2
χιλ. κατοίκους ή κατά -11,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 6 από τις 12 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού οικονομικά
μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με
αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, με την υψη-

λότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας (κατά 2,1 χιλ. κατοίκους ή κατά
25,6%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ιονίων νήσων (κατά 1,9 χιλ. κατοίκους ή κατά
190,0%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 1,5 χιλ. κατοίκους ή
κατά 75,0%), Ηπείρου (κατά 1,2 χιλ. κατοίκους ή κατά
48,0%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 0,5
χιλ. κατοίκους ή κατά 33,3%), και Θεσσαλίας (κατά 0,1
χιλ. κατοίκους ή κατά 2,0%).
9.3.3.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα ανά φύλο στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 9.59: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
75,2 73,6 73,5 70,0
67,1 66,9 66,7 66,2 65,9 65,3 65,3 65,1 64,8 64,4 63,4 63,0 63,0 63,0 61,2 61,2 60,8
60,1 60,0 59,7 58,0
51,6 53,6
48,4 46,4
39,9 40,0 40,3 42,0
32,9 33,1 33,3 33,8 34,1 34,7 34,7 34,9 35,2 35,6 36,6 37,0 37,0 37,0 38,8 38,8 39,2
30,0
26,5
26,4
24,8

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
με αλλοδαπή υπηκοότητα στην ΕΕ-28 (35,6%), υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (64,4%) κατά
28,8 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 25 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 50,4 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν:
η Σλοβενία (κατά 47,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 47,0
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 40,0 ποσ. μονάδες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 34,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 33,8 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 33,4 ποσ.
μονάδες), η Μάλτα (κατά 32,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 31,8 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 30,6 ποσ.
μονάδες), η Λετονία (κατά 30,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 30,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 29,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 26,8 ποσ. μονάδα), η Γαλλία (κατά
26,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 26,0 ποσ. μονάδες), η
Ολλανδία (κατά 26,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
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22,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 22,4 ποσ. μονάδες),
η Γερμανία (κατά 21,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά
20,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 19,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 16,0 ποσ. μονάδες), και η Λιθουανία (κατά
3,2 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των ανδρών του
συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας
από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα υπερέχει
οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, στη Ρουμανία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες).
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά φύλο στα 22 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην
ΕΕ-28 (39,1%), υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών (60,9%) κατά 21,8 ποσ. μονάδες).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 9.60: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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τά 11,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Γαλλία (κατά
8,8 ποσ. μονάδες), και η Φινλανδία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 2 από τα 22 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα υπερέχει από ελαφρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στην Κροατία (κατά 4,8
ποσ. μονάδες), και οριακά η Σουηδία (κατά 1,0 ποσ. μονάδα).

Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Την ίδια χρονιά, σε 20 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία
(κατά 57,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 51,0
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 50,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 40,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 36,6
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 29,4 ποσ.
μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 28,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 21,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 21,4
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 21,0 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 19,2
ποσ. μονάδα), η Μάλτα (κατά 17,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 17,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 16,8
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 14,0 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 11,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κα-

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά φύλο στα 22 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
το 2019.

Γράφημα 9.61: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην
ΕΕ-28 (24,8%), υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών (66,5%) κατά 33,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναι-

κών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κροατία (κατά
60,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Μάλτα (κατά 51,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 50,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 50,2 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 47,4 ποσ.
μονάδες), η Ιταλία (κατά 45,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 39,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 38,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 38,2 ποσ. μονάδες),
η Κύπρος (κατά 36,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
34,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 34,2 ποσ. μονάδες),
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το Βέλγιο (κατά 33,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά
33,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 32,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 31,2 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
(κατά 30,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 29,6 ποσ. μονάδα), η Εσθονία (κατά 29,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 27,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 24,0 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 22,8 ποσ. μονάδες). Τη συγκεκριμένη χρονιά,
το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα υπερέχει σημα-

ντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, στην Ουγγαρία (κατά 34,8 ποσ. μονάδες), ενώ στη Λιθουανία καταγράφεται απόλυτη ισορροπία των φύλων.
9.3.4 Οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από
15 έως & 74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως&
74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση (not seeking
employment) σε χιλ. κατοίκους στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 9.62: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την
ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που δεν αναζητά
απασχόληση στην ΕΕ-28 είναι 130.279 χιλ. κάτοικοι, ενώ
ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση
στην Ελλάδα είναι 3.168 χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από
15 έως& 74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην
ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -6,3% (ή κατά 8.709 χιλ.
κατοίκους), από 138.988 χιλ. κατοίκους το 2002, σε
130.279 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (139.571 χιλ. κάτοικοι). Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός οι-

κονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως&
74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -13,4% (ή κατά 489 χιλ. κατοίκους), από 3.656 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3.168 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που δεν αναζητά απασχόληση (not seeking employment) σε χιλ. κατοίκους στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και
η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 9.63: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 είναι 130.279 χιλ. κάτοικοι, που αντι-
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στοιχεί στο 72,9% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά (178.740 χιλ. κάτοικοι).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα (3.168 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 72,4% του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω της χώρας (4.374 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη
κατά 0,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 79,9% είναι: η Σλοβακία (81,5%),
η Πολωνία (80,1%), η Μάλτα (80,0%), η Ιρλανδία
(79,0%), και η Ρουμανία (78,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 64,6%, και συγκεκριμένα:
η Σουηδία (53,4%), η Γερμανία (66,2%), η Εσθονία
(67,0%), η Λιθουανία (68,3%), και η Λετονία (68,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως&
74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 κατα-

γράφει μείωση κατά -2,4% (ή κατά 3.166 χιλ. κατοίκους)
από 133.446 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 130.279 χιλ. κατοίκους το 2019.
Την ίδια περίοδο, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -2,4% (ή κατά 77 χιλ. κατοίκους) από 3.245 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 3.168 χιλ. κατοίκους το 2019.
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που θα ήθελε να εργαστεί αλλά δεν αναζητά απασχόληση (would like to work but is not seeking employment) σε χιλ. κατοίκους στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά
μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
που δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που θα ήθελε να εργαστεί
αλλά δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 είναι 14.095
χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 10,9% του συνολικού
οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(130.279 χιλ. κάτοικοι).
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Γράφημα 9.64: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που θα ήθελε να εργαστεί αλλά δεν αναζητά απασχόληση (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Inactive population not seeking employment by sex, age and willingness to work (1 000) [lfsa_igaww]]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που θα ήθελε
να εργαστεί αλλά δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα (152 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 4,8% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
έως& 74 ετών της χώρας (3.168 χιλ. κάτοικοι), τιμή του
δείκτη υπολειπόμενη κατά 6,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 24η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 21,1% είναι: η Σουηδία (27,4%), η
Ιρλανδία (22,1%), η Ιταλία (19,0%), η Αυστρία (19,0%),
και η Εσθονία (17,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 4,2%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία
(3,3%), η Τσεχία (3,7%), η Λιθουανία (4,4%), η Σλοβακία
(4,7%), και η Ελλάδα (4,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,0 φορές),

που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός από 15 έως& 74 ετών που θα ήθελε να εργαστεί αλλά δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -14,6% (ή
κατά 2.414 χιλ. κατοίκους) από 16.509 χιλ. κατοίκους το
2015, σε 14.095 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο,
o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών που θα ήθελε να εργαστεί αλλά
δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -5,5% (ή κατά 9 χιλ. κατοίκους) από 161 χιλ.
κατοίκους το 2015, σε 152 χιλ. κατοίκους το 2019.
9.3.4.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ
15 ΕΩΣ& 24 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15
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έως& 24 ετών που δεν αναζητά απασχόληση (not
seeking employment) σε χιλ. κατοίκους στην ΕΕ-28

και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 20022019.

Γράφημα 9.65: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24 ετών που δεν αναζητά απασχόληση (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την
ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά 11,8% (ή κατά 108 χιλ. κατοίκους), από 910 χιλ. κατοίκους το 2002, σε 802 χιλ. κατοίκους το 2019. Σημειώνεται ότι μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, καταγράφεται το 2003 (915 χιλ. κάτοικοι),
ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2014 (778 χιλ. κάτοικοι).

Το 2019, ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24 ετών που δεν αναζητά
απασχόληση στην ΕΕ-28 είναι 30.442 χιλ. κάτοικοι,
ενώ ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα είναι 802 χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης
συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών που δεν αναζητά απασχόληση
στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -6,8% (ή κατά
2.205 χιλ. κατοίκους), από 32.646 χιλ. κατοίκους το
2002, σε 30.442 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005
(33.381 χιλ. κατοίκους). Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24
ετών που δεν αναζητά απασχόληση (not seeking employment) σε χιλ. κατοίκους στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και
η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 24 στην
ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 9.66: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24 ετών που δεν αναζητά απασχόληση (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24 ετών που δεν αναζητά
απασχόληση στην ΕΕ-28 είναι 30.442 χιλ. κάτοικοι, που
αντιστοιχεί στο 97,2% του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών
στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (31.316 χιλ. κάτοικοι). Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά μηενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24 ετών που
δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα (802 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 99,5% του συνολικού οικονομικά
μη- ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών
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της χώρας (807 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 2,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 9η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 99,8% είναι: η Ουγγαρία
(99,9%), η Ρουμανία (99,9%), η Τσεχία (99,7%), η Σλοβακία (99,7%), και η Ιταλία (99,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 83,1%, και συγκε-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

κριμένα: η Σουηδία (50,6%), η Φινλανδία (85,5%), το
Λουξεμβούργο (92,8%), η Δανία (93,1%), και η Ολλανδία (93,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός από 15 έως& 24
ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -3,0% (ή κατά 3.166 χιλ. κατοίκους) από 133.446 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 130.279
χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έ-

ως& 24 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -2,4% (ή κατά 954 χιλ.
κατοίκους) από 31.396 χιλ. κατοίκους το 2015, σε
30.442 χιλ. κατοίκους το 2019.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24
ετών που θα ήθελε να εργαστεί αλλά δεν αναζητά απασχόληση (would like to work but is not seeking employment) σε χιλ. κατοίκους στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά
μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών
που δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 9.67: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24 ετών που θα ήθελε να εργαστεί αλλά δεν αναζητά απασχόληση (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Inactive population not seeking employment by sex, age and willingness to work (1 000) [lfsa_igaww]]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών που θα ήθελε να εργαστεί
αλλά δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 είναι 3.153
χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 10,4% του συνολικού
οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως
& 24 ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (30.442 χιλ.
κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24 ετών που θα ήθελε
να εργαστεί αλλά δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα (17 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 2,1% του συνολικού
οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών της χώρας (802 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 8,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 32,1% είναι: η Σουηδία (48,2%), η
Δανία (36,2%), η Αυστρία (27,5%), το Λουξεμβούργο
(25,2%), και η Ιρλανδία (23,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,9%, και συγκεκριμένα:
η Ελλάδα (2,1%), η Ρουμανία (2,4%), η Τσεχία (2,9%), η
Κύπρος (3,2%), και η Βουλγαρία (3,7%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(11,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός από 15 έως& 24 ετών που θα ήθελε να εργαστεί αλλά δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -16,0% (ή
κατά 600 χιλ. κατοίκους) από 3.752 χιλ. κατοίκους το
2015, σε 3.153 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο,
o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών που θα ήθελε να εργαστεί αλλά
δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -53,2% (ή κατά 19 χιλ.
κατοίκους) από 39 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 17 χιλ. κατοίκους το 2019.

9.3.4.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ
25 ΕΩΣ& 49 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως&
49 ετών που δεν αναζητά απασχόληση (not seeking
employment) σε χιλ. κατοίκους στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 25 έως& 49 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 είναι 21.568 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25
έως& 49 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα είναι 432 χιλ. κάτοικοι.
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Γράφημα 9.68: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 49 ετών που δεν αναζητά απασχόληση (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την
ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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κατοίκους), από 733 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 432 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από
25 έως& 49 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ28 καταγράφει μείωση κατά -15,7% (ή κατά 4.002 χιλ. κατοίκους), από 25.570 χιλ. κατοίκους το 2002, σε 21.568
χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται
ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2005 (25.611 χιλ. κατοίκους). Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός οικονομικά μηενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 49 ετών που
δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -41,0% (ή κατά 300 χιλ.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 49
ετών που δεν αναζητά απασχόληση (not seeking employment) σε χιλ. κατοίκους στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και
η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 49 ετών
στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 9.69: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 49 ετών που δεν αναζητά απασχόληση (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 49 ετών στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 49 ετών που δεν αναζητά
απασχόληση στην ΕΕ-28 είναι 21.568 χιλ. κάτοικοι, που
αντιστοιχεί στο 94,7% του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 49 ετών στην
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (22.778 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 49 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα (432 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 94,3% του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 49 ετών της
χώρας (459 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη
κατά 0,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 98,9% είναι: η Ρουμανία (100,0%),
η Ουγγαρία (99,2%), η Μάλτα (98,7%), η Τσεχία (98,2%),
και η Ιταλία (98,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 86,6%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία (75,1%),
το Λουξεμβούργο (86,0%), η Ολλανδία (88,6%), η Φινλανδία (91,7%), και η Δανία (91,7%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός από 25 έως& 49 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -6,4% (ή κατά 1.486 χιλ. κατοίκους) από
23.054 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 21.568 χιλ. κατοίκους το
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2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός οικονομικά μηενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 49 ετών που
δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -5,3% (ή κατά 25 χιλ. κατοίκους) από 457 χιλ.
κατοίκους το 2015, σε 432 χιλ. κατοίκους το 2019.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25

έως& 49 ετών που θα ήθελε να εργαστεί αλλά δεν
αναζητά απασχόληση (would like to work but is not
seeking employment) σε χιλ. κατοίκους στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 25 έως& 49 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 9.70: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 49 ετών που θα ήθελε να εργαστεί αλλά δεν αναζητά απασχόληση (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 49 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 25 έως& 49 ετών που θα ήθελε να εργαστεί
αλλά δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 είναι 6.610
χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 30,6% του συνολικού
οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 49 ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (21.568
χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 49 ετών που θα ήθελε
να εργαστεί αλλά δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα (81 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 18,7% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 25
έως& 49 ετών της χώρας (432 χιλ. κάτοικοι), τιμή του
δείκτη υπολειπόμενη ισχυρά κατά 11,9 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
20η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 47,1% είναι: η Σουηδία (52,3%), η
Αυστρία (50,4%), η Ιταλία (47,5%), το Λουξεμβούργο
(45,2%), και η Λετονία (40,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 12,6%, και συγκεκριμένα: η
Ρουμανία (9,6%), η Τσεχία (10,9%), η Σλοβακία (11,9%),

η Λιθουανία (14,5%), και η Κύπρος (16,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (3,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός από 25 έως& 49 ετών που θα ήθελε να εργαστεί αλλά δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -15,9% (ή
κατά 1.253 χιλ. κατοίκους) από 7.862 χιλ. κατοίκους το
2015, σε 6.610 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο,
o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας
από 25 έως& 49 ετών που θα ήθελε να εργαστεί αλλά
δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 4,1% (ή κατά 3 χιλ. κατοίκους) από
78 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 81 χιλ. κατοίκους το 2019.
9.3.4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ
50 ΕΩΣ& 74 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 50 έως&
74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση (not seeking
employment) σε χιλ. κατοίκους στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 9.71: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 50 έως& 74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την
ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 50 έως& 74 ετών που δεν αναζητά
απασχόληση στην ΕΕ-28 είναι 78.720 χιλ. κάτοικοι, ενώ
ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 50 έως& 74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα είναι 1.933 χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας
από 50 έως& 74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση
στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -3,1% (ή κατά
2.502 χιλ. κατοίκους), από 80.772 χιλ. κατοίκους το
2002, σε 78.270 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004
(80.867 χιλ. κατοίκους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 50 έως& 74
ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -4,0% (ή κατά 81 χιλ. κατοίκους),

από 2.014 χιλ. κατοίκους το 2002, σε 1.933 χιλ. κατοίκους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2014
(2.018 χιλ. κάτοικοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010
(1.924 χιλ. κάτοικοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2010 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά
4,5% (ή κατά 90 χιλ. κατοίκους), την επόμενη περίοδο
2010-2014 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 4,9%
(ή κατά 94 χιλ. κατοίκους), ενώ την περίοδο 2014-2019
καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά 4,2% (ή κατά 8,5
χιλ. κατοίκους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 50 έως& 74
ετών που δεν αναζητά απασχόληση (not seeking employment) σε χιλ. κατοίκους στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και
η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 50 έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 9.72: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 50 έως& 74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 50 έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 50 έως& 74 ετών που δεν αναζητά
απασχόληση στην ΕΕ-28 είναι 78.220 χιλ. κάτοικοι, που
αντιστοιχεί στο 43,8% του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 50 έως& 74 ετών
στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (78.937 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός ηλικίας από 50 έως& 74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα (1.933 χιλ. κάτοικοι)
αντιστοιχεί στο 44,2% του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 50 έως& 74 ετών της
χώρας (1.942 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα οριακά κατά 0,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 11η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 99,9% είναι: η Ρουμανία
(100,0%), η Ουγγαρία (99,9%), η Τσεχία (99,8%), η Ιταλία (99,8%), και η Πολωνία (99,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 95,9%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία (85,5%), η Λιθουανία (98,4%), η
Ολλανδία (98,5%), η Ιρλανδία (98,5%), και η Κύπρος
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(98,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σχετικά υψηλή (1,0 φορά), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός από 50 έως& 74
ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -0,9% (ή κατά 726 χιλ. κατοίκους) από 78.996 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 78.270
χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 50 έως& 74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -3,3% (ή κατά 67 χιλ.
κατοίκους) από 2.000 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 1.933
χιλ. κατοίκους το 2019.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 50
έως& 74 ετών που θα ήθελε να εργαστεί αλλά δεν
αναζητά απασχόληση (would like to work but is not
seeking employment) σε χιλ. κατοίκους στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 50 έως& 74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 9.73: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 50 έως& 74 ετών που θα ήθελε να εργαστεί αλλά δεν αναζητά απασχόληση (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 50 έως& 74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Inactive population not seeking employment by sex, age and willingness to work (1 000) [lfsa_igaww]]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,9 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός από 50 έως& 74 ετών που θα ήθελε να εργαστεί αλλά δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -11,5% (ή
κατά 562 χιλ. κατοίκους) από 4.894 χιλ. κατοίκους το
2015, σε 4.333 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο,
o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός ηλικίας
από 50 έως& 74 ετών που θα ήθελε να εργαστεί αλλά
δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 14,5% (ή κατά 7 χιλ. κατοίκους) από 48 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 55 χιλ. κατοίκους το 2019.

Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 50 έως& 74 ετών που θα ήθελε να εργαστεί
αλλά δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 είναι 4.333
χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 5,5% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 50 έως&
74 ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (78.270 χιλ.
κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός ηλικίας από 50 έως& 74 ετών που θα ήθελε
να εργαστεί αλλά δεν αναζητά απασχόληση στην Ελλάδα (55 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 2,8% του συνολικού
οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 50 έως& 74 ετών της χώρας (1.933 χιλ. κάτοικοι), τιμή του
δείκτη υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 23η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 13,0% είναι: η Σουηδία (16,3%), η
Εσθονία (15,3%), η Ιρλανδία (14,6%), η Αυστρία (9,8%),
και η Φινλανδία (8,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 2,2%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία
(1,7%), η Τσεχία (1,9%), η Λιθουανία (2,2%), η Σλοβακία
(2,5%), και το Βέλγιο (2,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του

9.3.4.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που δεν αναζητά
απασχόληση (not seeking employment) ανά φύλο στα
26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 9.74: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
62,5 62,4 62,1 61,3 60,9 60,8 60,8 60,3 59,9 59,6 59,6
58,9 58,8 58,7 58,5 58,4 58,0 57,9 57,9 57,8 57,3 57,2 56,9 56,2 56,1
55,4 55,3 54,2 53,7

44,6 44,7 45,8 46,3
41,1 41,2 41,3 41,5 41,6 42,0 42,1 42,1 42,2 42,7 42,8 43,1 43,8 43,9
37,5 37,6 37,9 38,7 39,1 39,2 39,2 39,7 40,1 40,4 40,4

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat – Inactive population not seeking employment by sex, age and willingness to work (1 000) [lfsa_igaww]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 (39,2%),
υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών
(60,8%) κατά 21,6 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των αν-

δρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση υπολείπεται από ισχυρά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Μάλτα (κατά 24,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

(κατά 24,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 24,2 ποσ.
μονάδες), η Πολωνία (κατά 22,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 21,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 21,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 21,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά
20,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 59,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 19,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 19,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 17,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 17,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 17,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 16,8 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 16,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 15,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 15,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 15,6 ποσ.
μονάδες), η Λιθουανία (κατά 14,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 14,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 13,8 ποσ.

μονάδες), η Δανία (κατά 12,4 ποσ. μονάδα), η Γαλλία (κατά 12,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 10,8 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 10,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σλοβενία (κατά 8,4 ποσ. μονάδες), και η
Φινλανδία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες).
9.3.4.4.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ
15 ΕΩΣ ΚΑΙ 24 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών που δεν αναζητά
απασχόληση (not seeking employment) ανά φύλο στα
26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 9.75: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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51,8 51,8 51,3 51,1 51,1 51,1 51,1 51,0 51,0 50,9 50,7
50,6 50,4 50,3 50,3 50,2 50,0 50,3 50,4 50,8 50,9 51,6
49,3 49,4 49,6 49,7 49,7 49,8 50,0 49,7 49,6 49,2 49,1 48,4
48,1 48,2 48,2 48,7 48,9 48,9 48,9 48,9 49,0 49,0 49,1
48,0
46,7 47,0 47,5
45,3 46,0

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat – Inactive population not seeking employment by sex, age and willingness to work (1 000) [lfsa_igaww]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 24
ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 (48,9%),
υπολείπεται οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (51,1%) κατά 21,6 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών που δεν αναζητά απασχόληση υπολείπεται από ελαφρά έως οριακά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στην Αυστρία (κατά 9,4 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 8,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 6,0
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα η Κύπρος (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 3,6 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 2,2 ποσ.
μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), η
Εσθονία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες), και η Ελλάδα (κατά
2,0 ποσ. μονάδες). Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 2 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετι-
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κά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως&
24 ετών που δεν αναζητά απασχόληση υπερέχει από
ελαφρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Δανία (κατά 4,0
ποσ. μονάδες), και ακολουθεί η Ολλανδία (κατά 3,2 ποσ.
μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στη Λετονία, την Ιταλία, την Πορτογαλία,
την Ιρλανδία, το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Λιθουανία, τη
Φινλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, τη Σλοβενία, και τη Μάλτα, οριακά καταγράφεται ισορροπία
των φύλων στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
9.3.4.4.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ
25 ΕΩΣ ΚΑΙ 49 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 49 ετών που δεν αναζητά απασχόληση (not seeking employment) ανά φύλο στα 26
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 9.76: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 49 ετών που δεν αναζητά απασχόληση ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
87,0 83,1 79,0 77,3 76,8 76,0 75,1 74,4 73,5
73,0 72,9 72,5 72,3 71,9 71,2 70,7 70,1 68,3 67,9 66,7 66,2 65,8 65,7
63,4 63,4 62,9 62,0 61,6 57,9

42,1
31,7 32,1 33,3 33,8 34,2 34,3 36,6 36,6 37,1 38,0 38,4
22,7 23,2 24,0 24,9 25,6 26,5 27,0 27,1 27,5 27,7 28,1 28,8 29,3 29,9
13,0 16,9 21,0

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat – Inactive population not seeking employment by sex, age and willingness to work (1 000) [lfsa_igaww]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Ιρλανδία (κατά 44,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
42,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 41,4 ποσ. μονάδες),
το Λουξεμβούργο (κατά 40,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 36,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 35,8 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 33,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 32,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 31,6
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 31,4 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 26,8 ποσ. μονάδα), η Σλοβενία (κατά 26,8
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 25,8 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 24,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 23,2 ποσ. μονάδες), και η Λιθουανία (κατά 15,8 ποσ.
μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης των φύλων στο συγκεκριμένο δείκτη.

Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 49
ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 (48,9%),
υπολείπεται οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (51,1%) κατά 21,6 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 49 ετών που δεν αναζητά
απασχόληση υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Μάλτα (κατά 74,0 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 66,2 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 58,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
54,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 53,6 ποσ. μονάδες),
η Ουγγαρία (κατά 52,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά
50,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 48,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 47,0 ποσ. μονάδες), η
Κύπρος (κατά 46,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 45,8
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 45,0 ποσ. μονάδες), η

9.3.4.4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ
50 ΕΩΣ ΚΑΙ 74 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 50 έως& 74 ετών που δεν αναζητά
απασχόληση (not seeking employment) ανά φύλο στα
26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 9.77: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 50 έως& 74 ετών που δεν αναζητά απασχόληση ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
62,4 61,3 61,2 61,1 60,9 60,7 60,4 60,4 60,3 59,7 59,0 58,9 58,7 58,5 58,3 58,0 57,5 57,3
57,1 57,0 57,0 56,8 56,8 56,2 55,0 54,9 54,6 54,0
52,8

45,4 46,0 47,2
41,5 41,7 42,0 42,5 42,7 42,9 43,0 43,0 43,2 43,2 43,8 45,0 45,1
37,6 38,7 38,8 38,9 39,1 39,3 39,6 39,6 39,7 40,3 41,0 41,1 41,3
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Πηγή: Eurostat – Inactive population not seeking employment by sex, age and willingness to work (1 000) [lfsa_igaww]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 50 έως& 74
ετών που δεν αναζητά απασχόληση στην ΕΕ-28 (42,0%),
υπολείπεται ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (58,0%) κατά 16,0 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 50 έως& 74 ετών που δεν αναζητά
απασχόληση υπολείπεται από ισχυρά έως ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να κα-

ταγράφεται στην Ουγγαρία (κατά 52,0 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 22,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία
(κατά 22,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 22,2 ποσ.
μονάδες), η Κύπρος (κατά 21,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 21,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 20,8 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 20,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 20,6 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 19,4
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 18,0 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 17,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 17,4
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 17,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 16,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 15,0
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ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 14,6 ποσ. μονάδες), η
Εσθονία (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
14,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 14,0 ποσ. μονάδες),
η Δανία (κατά 13,6 ποσ. μονάδα), η Σλοβακία (κατά 13,6
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 12,4 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Γαλλία (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία
(κατά 9,2 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 8,0
ποσ. μονάδες), και η Φινλανδία (κατά 5,6 ποσ. μονάδες)
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης των
φύλων στο συγκεκριμένο δείκτη.
9.3.4.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Στη μελέτη της Eurostat για τον οικονομικά μη-ενεργό
πληθυσμό καταγράφονται πέντε κύριοι λόγοι που για
τους οποίους δεν αναζητά εργασία και συγκεκριμένα λόγω: (α) συμμετοχής στην εκπαίδευση ή στην κατάρτιση
(education or training), (β) ασθένειας ή αναπηρίας του ιδίου (own illness or disability), (γ) φροντίδας ενηλίκων με

αναπηρία ή παιδιών, και άλλων οικογενειακών ή προσωπικών λόγων (care of adults with disabilities or children
and other family or personal reasons), (δ) της πεποίθησής
του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες δουλειές (believing no
job available), και (ε) σύνταξης (retirement).
9.3.4.5.1 ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω συμμετοχής στην εκπαίδευση ή κατάρτιση ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω συμμετοχής
στην εκπαίδευση ή κατάρτιση ηλικίας από 15 έως & 74
ετών στην ΕΕ-28 είναι 29.313 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός λόγω συμμετοχής στην εκπαίδευση ή κατάρτιση ηλικίας από 15 έως
& 74 ετών στην Ελλάδα είναι 779 χιλ. κάτοικοι.

Γράφημα 9.78: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω συμμετοχής του στην εκπαίδευση ή κατάρτιση ηλικίας από 15
έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Inactive population not seeking employment by sex, age and main reason [lfsa_igar]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω συμμετοχής στην εκπαίδευση
ή κατάρτιση ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28
καταγράφει αύξηση κατά 3,4% (ή κατά 959 χιλ. κατοίκους), από 28.354 χιλ. κατοίκους το 2002, σε 29.313 χιλ.
κατοίκους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2014 (30.471 χιλ. κάτοικοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007
(24.077 χιλ. κάτοικοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2007 ο δείκτης καταγράφει ικανή μείωση κατά
-15,1% (ή κατά 4.277 χιλ. κατοίκους), την επόμενη περίοδο 2007-2014 ο δείκτης καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά
26,6% (ή κατά 6.394 χιλ. κατοίκους), και την περίοδο
2014-2019 ο δείκτης καταγράφει μείωση κατά -3,8% (ή
κατά 1.158 χιλ. κατοίκους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω συμμετοχής στην εκπαίδευση ή κατάρτιση
ηλικίας 15 έως & 74 ετών στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -9,7% (ή κατά 84 χιλ. κατοίκους), από 863
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χιλ. κατοίκους το 2002, σε 779 χιλ. κατοίκους το 2019.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003 (880 χιλ. κάτοικοι),
ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (750 χιλ. κάτοικοι).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω συμμετοχής στην εκπαίδευση ή κατάρτιση ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση ηλικίας από
15 έως & 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός
που δεν αναζητά απασχόληση λόγω συμμετοχής στην
εκπαίδευση ή κατάρτιση ηλικίας από 15 έως & 74 ετών
στην ΕΕ-28 είναι 29.284 χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο
22,5% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση ηλικίας από 15 έως
& 74 ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (130.279
χιλ. κάτοικοι).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 9.79: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω συμμετοχής στην εκπαίδευση ή κατάρτιση ηλικίας από 15 έως &
74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας που δεν αναζητά απασχόληση από ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Inactive population not seeking employment by sex, age and main reason [lfsa_igar]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά
απασχόληση λόγω συμμετοχής στην εκπαίδευση ή κατάρτιση ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -3,0% (ή κατά 896 χιλ. κατοίκους)
από 30.180 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 29.284 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός οικονομικά
μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση
λόγω συμμετοχής στην εκπαίδευση ή κατάρτιση ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 2,2% (ή κατά 17 χιλ. κατοίκους) από 763 χιλ.
κατοίκους το 2015, σε 779 χιλ. κατοίκους το 2019.

Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω συμμετοχής στην εκπαίδευση ή κατάρτιση ηλικίας από 15
έως & 74 ετών στην Ελλάδα (779 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 24,6% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση ηλικίας από
15 έως & 74 ετών της χώρας (3.168 χιλ. κάτοικοι), τιμή
του δείκτη υπερέχουσα κατά 2,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 9η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 26,5% είναι: η Πορτογαλία
(27,4%), το Βέλγιο (27,1%), η Ιρλανδία (26,4%), η Λιθουανία (26,4%), και η Σλοβακία (25,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 17,8%, και συγκεκριμένα:
η Ολλανδία (14,4%), η Μάλτα (17,2%), η Φινλανδία
(18,7%), η Αυστρία (19,3%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(19,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω συμμετοχής στην εκπαίδευση ή κατάρτιση ηλικίας από 15 έως&
74 ετών ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 9.80: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω συμμετοχής στην εκπαίδευση ή
κατάρτιση ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Inactive population not seeking employment by sex, age and main reason [lfsa_igar]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω συμμετοχής στην εκπαίδευση ή κατάρτιση ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 (49,4%),
υπολείπεται οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (50,6%) κατά 1,2 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω συμ-

μετοχής στην εκπαίδευση ή κατάρτιση ηλικίας από 15
έως& 74 ετών υπολείπεται από ελαφρά έως οριακά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 7,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 2,9
ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 2,6 ποσ. μονά-
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δες), η Ιταλία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά
2,3 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), και
η Εσθονία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη- ενεργού πληθυσμού λόγω συμμετοχής στην εκπαίδευση ή
κατάρτιση ηλικίας από 15 έως& 74 ετών υπερέχει από
ελαφρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά
2,6 ποσ. μονάδες), και ακολουθεί η Σλοβενία (κατά 2,2
ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στη Λετονία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Λιθουανί-

α, τη Φινλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, , τη Γερμανία,
τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, και την Τσεχία, οριακά καταγράφεται ισορροπία
των φύλων στην τιμή του δείκτη της συγκεκριμένης
πληθυσμιακής ομάδας (απόκλιση μικρότερη των 2,0
ποσ. μονάδων).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή που δεν αναζητά απασχόληση του συνολικού
οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού λόγω συμμετοχής
στην εκπαίδευση ή κατάρτιση ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στις 3 διακριτές ηλικιακές ομάδες επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
έως & 74 ετών στη συγκεκριμένη κατηγορία, και η σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας ηλικίας από 15 έως&
74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 9.81: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω συμμετοχής στην εκπαίδευση ή
κατάρτιση ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στις 3 διακριτές ηλικιακές ομάδες στη συγκεκριμένη κατηγορία, και η σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων
της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το ποσοστό του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω συμμετοχής στην εκπαίδευση ή κατάρτιση ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 (29.026 χιλ. κάτοικοι)
επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
που δεν αναζητά απασχόληση ηλικίας από 15 έως & 74
ετών στην ΕΕ-28 (130.279 χιλ. κάτοικοι) είναι 22,5%, με
τη σταθμισμένη μέση ηλικία να είναι τα 21,2 έτη.
Πιο συγκεκριμένα:
 το 90,8% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (26.363 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από
15 έως& 24 ετών,
 το 8,8% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (2.546χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από
25 έως& 49 ετών, και
 το 0,4% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (117 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 50
έως& 74 ετών.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό του συνολικού οικονομικά
μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση
λόγω συμμετοχής στην εκπαίδευση ή κατάρτιση ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα (783 χιλ. κάτοικοι)
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επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
ηλικίας που δεν αναζητά απασχόληση από 15 έως & 74
ετών στην Ελλάδα (3.168 χιλ. κάτοικοι) είναι 24,7%, με
τη σταθμισμένη μέση ηλικία να είναι τα 20,6 έτη.
Πιο συγκεκριμένα:
 το 93,5% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (732 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 15
έως& 24 ετών,
 το 6,5% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (51 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 25
έως& 49 ετών, ενώ
 καταγράφεται μηδενικό ποσοστό των κατοίκων της
συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας στην ηλικιακή ομάδα από 50 έως& 74 ετών.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη σταθμισμένη μέση ηλικία των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (top 5) και με μέση
τιμή δείκτη 23,8 έτη είναι: η Σουηδία (25,9 έτη), η Φινλανδία (25,1 έτη), η Δανία (23,9 έτη), η Ολλανδία (22,0
έτη), και η Γερμανία (21,8 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη σταθμισμένη
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απασχόληση λόγω ασθένειας ή αναπηρίας του ιδίου
ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην
ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς
2002-2019.

μέση ηλικία των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 20,0
έτη, είναι: η Λιθουανία (19,8 έτη), η Πολωνία (19,9 έτη), η
Ρουμανία (20,1 έτη), η Τσεχία (20,2 έτη), και η Σλοβακία
(20,2έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
9.3.4.5.2 ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Η ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ

Το 2019, ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω ασθένειας ή
αναπηρίας του ιδίου ηλικίας από 15 έως & 74 ετών
στην ΕΕ-28 είναι 14.852 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός λόγω ασθένειας ή
αναπηρίας του ιδίου ηλικίας από 15 έως & 74 ετών
στην Ελλάδα είναι 162 χιλ. κάτοικοι.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά

Γράφημα 9.82: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω ασθένειας ή αναπηρίας του ιδίου ηλικίας από 15 έως & 74 ετών
(σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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ταγράφεται το 2011 (168 χιλ. κάτοικοι), ενώ αντίστοιχα η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2004 (138 χιλ. κάτοικοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την
περίοδο 2002-2004 ο δείκτης καταγράφει μείωση κατά
-12,3% (ή κατά 19 χιλ. κατοίκους), ενώ την επόμενη περίοδο 2004-2011 ο δείκτης καταγράφει ισχυρή αύξηση
κατά 21,8% (ή κατά 30 χιλ. κατοίκους). Τέλος, την περίοδο 2011-2019 ο δείκτης καταγράφει μείωση κατά -3,8%
(ή κατά 6,3 χιλ. κατοίκους).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν
αναζητά απασχόληση λόγω ασθένειας ή αναπηρίας
του ιδίου ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 22,8% (ή κατά 2.760 χιλ.
κατοίκους), από 12.092 χιλ. κατοίκους το 2002, σε 14.852
χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι
αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2006 (11.042 χιλ. κάτοικοι).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά
απασχόληση λόγω ασθένειας ή αναπηρίας του ιδίου
ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
που δεν αναζητά απασχόληση ηλικίας από 15 έως & 74
ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω ασθένειας ή αναπηρίας του ιδίου ηλικίας 15
έως & 74 ετών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
2,8% (ή κατά 4,4 χιλ. κατοίκους), από 157 χιλ. κατοίκους
το 2002, σε 162 χιλ. κατοίκους το 2019. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς κα-
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Γράφημα 9.83: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω ασθένειας ή αναπηρίας του ιδίου ηλικίας από 15 έως & 74 ετών
(σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας που δεν αναζητά απασχόληση από ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός
που δεν αναζητά απασχόληση λόγω ασθένειας ή αναπηρίας του ιδίου ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ28 είναι 14.854 χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 11,4%
του συνολικού οικονομικά μη- ενεργού πληθυσμού που
δεν αναζητά απασχόληση ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (130.279 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω ασθένειας ή αναπηρίας του ιδίου ηλικίας από 15 έως & 74
ετών στην Ελλάδα (162 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο
5,1% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
που δεν αναζητά απασχόληση ηλικίας από 15 έως & 74
ετών της χώρας (3.168 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη
υπολειπόμενη κατά 6,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 21,3% είναι: η Ολλανδία (22,9%),
η Πορτογαλία (22,9%), η Εσθονία (22,1%), η Δανία
(20,9%), και η Ιρλανδία (17,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 5,6%, και συγκεκριμένα:

η Τσεχία (3,6%), η Ελλάδα (5,1%), η Ιταλία (6,1%), η
Μάλτα (6,4%), και το Λουξεμβούργο (7,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (3,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά
απασχόληση λόγω ασθένειας ή αναπηρίας του ιδίου
ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει
μικρή αύξηση κατά 0,9% (ή κατά 135 χιλ. κατοίκους) από
14.719 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 14.854 χιλ. κατοίκους
το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός οικονομικά μηενεργός πληθυσμός λόγω ασθένειας ή αναπηρίας του
ιδίου ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 10,6% (ή κατά 16 χιλ. κατοίκους)
από 146 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 162 χιλ. κατοίκους το
2019.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω ασθένειας ή αναπηρίας του ιδίου ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 9.84: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω ασθένειας ή αναπηρίας του ιδίου ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω ασθένειας ή αναπηρίας του ιδίου ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 (48,5%), υπολείπεται
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (51,5%)
κατά 2,9 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω ασθένειας ή αναπηρίας του ιδίου ηλικίας από 15 έως& 74
ετών υπολείπεται από ισχυρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 34,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 17,3
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 16,9 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 11,0 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 6,5
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), και
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ελαφρότερα το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), και η Γερμανία (κατά
3,6 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη- ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω
ασθένειας ή αναπηρίας του ιδίου ηλικίας από 15 έως&
74 ετών υπερέχει από ελαφρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 18,0 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Λιθουανία (κατά 13,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά
11,9 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 9,5 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 7,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 7,0
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα η Βουλγαρία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 3,1
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ποσ. μονάδες), και η Ισπανία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 6 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στην Ιρλανδία, τη Φινλανδία, τη Μάλτα, την
Κροατία, την Ιταλία, και την Τσεχία, οριακά καταγράφεται ισορροπία των φύλων στην τιμή του δείκτη της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας (απόκλιση μικρότερη
των 2,0 ποσ. μονάδων).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού

πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω
ασθένειας ή αναπηρίας του ιδίου ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στις 3 διακριτές ηλικιακές ομάδες επί
του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στη συγκεκριμένη κατηγορία, και η σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) των
κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
το 2019.

Γράφημα 9.85: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω ασθένειας ή αναπηρίας του ιδίου ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στις 3 διακριτές ηλικιακές ομάδες στη συγκεκριμένη κατηγορία, και η σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της
συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
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Το 2019, το ποσοστό του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω ασθένειας ή αναπηρίας του ιδίου ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 (14.848 χιλ. κάτοικοι) επί του
συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν
αναζητά απασχόληση ηλικίας από 15 έως & 74 ετών
στην ΕΕ-28 (130.279 χιλ. κάτοικοι) είναι 11,4%, με τη
σταθμισμένη μέση ηλικία να είναι τα 52,8 έτη.
Πιο συγκεκριμένα:
 το 4,5% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (674 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 15
έως& 24 ετών,
 το 29,2% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (4.332 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από
25 έως& 49 ετών, και
 το 66,3% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (9.842 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από
50 έως& 74 ετών.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού λόγω ασθένειας ή αναπηρίας του ιδίου ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
Ελλάδα (161 χιλ. κάτοικοι) επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην Ελλάδα
(3.168 χιλ. κάτοικοι) είναι 5,1%, με τη σταθμισμένη
μέση ηλικία να είναι τα 51,1 έτη.
Πιο συγκεκριμένα:

 το 3,5% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμια-

κής κατηγορίας (5,6 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 15
έως& 24 ετών,
 το 37,8% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (61 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 25
έως& 49 ετών, και
 το 58,7% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (95 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 50
έως& 74 ετών.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη σταθμισμένη μέση ηλικία των κατοίκων
της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (top 5)
και με μέση τιμή δείκτη 56,6 έτη είναι: η Πορτογαλία
(57,3 έτη), η Ρουμανία (57,3 έτη), το Λουξεμβούργο
(56,4 έτη), η Κροατία (56,1 έτη), και η Εσθονία (55,8
έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με την χαμηλότερη σταθμισμένη μέση ηλικία των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας
(bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη 50,3 έτη, είναι: η
Τσεχία (49,1 έτη), το Ηνωμένο Βασίλειο (50,4 έτη), η
Δανία (50,4 έτη), η Αυστρία (50,5 έτη), και η Σλοβακία (50,9 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι σχετικά υψηλή (1,0 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σχετικά σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
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Το 2019, ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω φροντίδας
ενηλίκων με αναπηρία ή παιδιών, και άλλων οικογενειακών ή προσωπικών λόγων ηλικίας από 15 έως &
74 ετών στην ΕΕ-28 είναι 15.373 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο
συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός λόγω
φροντίδας ενηλίκων με αναπηρία ή παιδιών, και άλλων οικογενειακών ή προσωπικών λόγων ηλικίας από
15 έως & 74 ετών στην Ελλάδα είναι 368 χιλ. κάτοικοι.

ΛΟΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά
απασχόληση λόγω φροντίδας ενηλίκων με αναπηρία
ή παιδιών, και άλλων οικογενειακών ή προσωπικών
λόγων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 9.86: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω φροντίδας ενηλίκων με αναπηρία ή παιδιών, και άλλων οικογενειακών ή προσωπικών λόγων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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την περίοδο αναφοράς, σε 368 χιλ. κατοίκους το 2019.
Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (340 χιλ. κάτοικοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20022016 ο δείκτης καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -51,3% (ή κατά 358 χιλ. κατοίκους), ενώ την
επόμενη περίοδο 2016-2019 ο δείκτης καταγράφει
αύξηση κατά 8,0% (ή κατά 27 χιλ. κατοίκους).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν
αναζητά απασχόληση λόγω φροντίδας ενηλίκων με
αναπηρία ή παιδιών, και άλλων οικογενειακών ή προσωπικών λόγων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ28 καταγράφει μείωση κατά -13,6% (ή κατά 2.418 χιλ.
κατοίκους), από 17.791 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 15.373 χιλ. κατοίκους το 2019. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (14.177 χιλ. κάτοικοι).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω φροντίδας ενηλίκων με αναπηρία ή
παιδιών, και άλλων οικογενειακών ή προσωπικών
λόγων ηλικίας 15 έως & 74 ετών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -47,4% (ή
κατά 331 χιλ. κατοίκους), από 698 χιλ. κατοίκους το
2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά
απασχόληση λόγω φροντίδας ενηλίκων με αναπηρία ή
παιδιών, και άλλων οικογενειακών ή προσωπικών λόγων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση ηλικίας από 15
έως & 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 9.87: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω φροντίδας ενηλίκων με αναπηρία ή παιδιών, και άλλων οικογενειακών ή προσωπικών λόγων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω φροντίδας ενηλίκων με αναπηρία ή παιδιών, και άλλων οικογενειακών ή προσωπικών λόγων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην
ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,5% (ή κατά
379 χιλ. κατοίκους) από 15.035 χιλ. κατοίκους το 2015,
σε 15.415 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο, o
συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που
δεν αναζητά απασχόληση λόγω φροντίδας ενηλίκων
με αναπηρία ή παιδιών, και άλλων οικογενειακών ή
προσωπικών λόγων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών
στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 5,8% (ή κατά
20 χιλ. κατοίκους) από 347 χιλ. κατοίκους το 2015, σε
367 χιλ. κατοίκους το 2019.

Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός
που δεν αναζητά απασχόληση λόγω φροντίδας ενηλίκων με αναπηρία ή παιδιών, και άλλων οικογενειακών
ή προσωπικών λόγων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην
ΕΕ-28 είναι 15.415 χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο
11,8% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας που δεν αναζητά απασχόληση από 15 έως
& 74 ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (130.279
χιλ. κάτοικοι). Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά
μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση
λόγω φροντίδας ενηλίκων με αναπηρία ή παιδιών, και
άλλων οικογενειακών ή προσωπικών λόγων ηλικίας από
15 έως & 74 ετών στην Ελλάδα (367 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 11,6% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση ηλικίας από
15 έως & 74 ετών της χώρας (3.168 χιλ. κάτοικοι), τιμή
του δείκτη υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 14η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 20,1% είναι: η Κύπρος (22,9%), η
Ιρλανδία (21,8%), η Μάλτα (21,2%), η Ιταλία (18,3%),
και η Πολωνία (16,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 4,2%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία
(2,5%), η Δανία (2,5%), η Γαλλία (4,9%), η Φινλανδία
(5,6%), και η Ολλανδία (5,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,7
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω φροντίδας ενηλίκων με αναπηρία ή παιδιών, και άλλων οικογενειακών ή προσωπικών λόγων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω φροντίδας ενηλίκων με αναπηρία ή
παιδιών, και άλλων οικογενειακών ή προσωπικών
λόγων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην ΕΕ-28
(8,0%), υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (92,0%) κατά 84,0 ποσ.
μονάδες.

Γράφημα 9.88: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω φροντίδας ενηλίκων με αναπηρία ή παιδιών, και άλλων οικογενειακών ή προσωπικών λόγων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
που δεν αναζητά απασχόληση λόγω φροντίδας ενηλίκων με αναπηρία ή παιδιών, και άλλων οικογενειακών
ή προσωπικών λόγων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στην Τσεχία (κατά 96,2
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Μάλτα (κατά 93,3 ποσ. μονάδες),
η Ρουμανία (κατά 91,9 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά
91,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 91,0 ποσ. μονάδες), η

Γαλλία (κατά 89,3 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 88,8
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 88,0 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 87,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 87,1
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 86,7 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 84,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 82,9
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 82,4 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 79,1 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά
78,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 77,7 ποσ. μονάδες),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 76,8 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 76,8 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά
76,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 73,9 ποσ. μονάδες),
η Φινλανδία (κατά 71,9 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
71,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 67,2 ποσ. μονά-
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δες), η Κροατία (κατά 66,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία
(κατά 57,7 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 56,8 ποσ.
μονάδες), και η Δανία (κατά 51,0 ποσ. μονάδα) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης των φύλων στο
συγκεκριμένο δείκτη.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω φροντίδας ενηλίκων με αναπηρία ή παιδιών, και άλλων

οικογενειακών ή προσωπικών λόγων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στις 3 διακριτές ηλικιακές ομάδες επί
του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στη συγκεκριμένη κατηγορία, και η σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
2019.

Γράφημα 9.89: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω φροντίδας ενηλίκων με αναπηρία ή παιδιών, και άλλων οικογενειακών ή προσωπικών λόγων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στις 3 διακριτές ηλικιακές ομάδες στη συγκεκριμένη κατηγορία, και η σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το ποσοστό του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω φροντίδας ενηλίκων με αναπηρία ή παιδιών, και
άλλων οικογενειακών ή προσωπικών λόγων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 (15.176 χιλ. κάτοικοι)
επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
που δεν αναζητά απασχόληση ηλικίας από 15 έως & 74
ετών στην ΕΕ-28 (130.279 χιλ. κάτοικοι) είναι 11,6%, με
τη σταθμισμένη μέση ηλικία να είναι τα 45,0 έτη.
Πιο συγκεκριμένα:
 το 6,2% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (935 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 15
έως& 24 ετών,
 το 57,6% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (8.741 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από
25 έως& 49 ετών, και
 το 36,2% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (5.500 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από
50 έως& 74 ετών.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό του συνολικού οικονομικά
μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση
λόγω φροντίδας ενηλίκων με αναπηρία ή παιδιών, και
άλλων οικογενειακών ή προσωπικών λόγων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα (360 χιλ. κάτοικοι)
επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
που δεν αναζητά απασχόληση ηλικίας από 15 έως &
74 ετών στην Ελλάδα (3.168 χιλ. κάτοικοι) είναι
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11,4%, με τη σταθμισμένη μέση ηλικία να είναι τα
49,2 έτη.
Πιο συγκεκριμένα:
 το 3,1% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (11 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 15
έως& 24 ετών,
 το 46,0% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (166 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 25
έως& 49 ετών, και
 το 50,9% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (184 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 50
έως& 74 ετών.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη σταθμισμένη μέση ηλικία των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (top 5) και με μέση
τιμή δείκτη 49,8 έτη είναι: η Πορτογαλία (51,7 έτη), η
Ισπανία (49,6 έτη), η Ιταλία (49,4 έτη), η Ελλάδα (49,2
έτη), και το Λουξεμβούργο (49,0 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη σταθμισμένη μέση ηλικία των κατοίκων της συγκεκριμένης
πληθυσμιακής κατηγορίας (bottom 5) και με μέση τιμή
δείκτη 37,7 έτη, είναι: η Τσεχία (36,1 έτη), η Ουγγαρία
(38,0 έτη), η Σλοβακία (38,3 έτη), η Δανία (38,6 έτη), και
η Φινλανδία (38,8 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

9.3.4.5.4 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙ-

Το 2019, ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω της πεποίθησης του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες δουλειές ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 είναι 3.387
χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός λόγω της πεποίθησης του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες δουλειές ηλικίας από 15 έως & 74
ετών στην Ελλάδα είναι 44,3 χιλ. κάτοικοι.

ΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά
απασχόληση λόγω της πεποίθησης του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες δουλειές ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για
την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 9.90: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω της πεποίθησης του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες δουλειές ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Inactive population not seeking employment by sex, age and main reason [lfsa_igar]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

203,4% (ή κατά 29,7 χιλ. κατοίκους), από 14,6 χιλ. κατοίκους το 2002, σε 44,3 χιλ. κατοίκους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2018 (48,0 χιλ. κάτοικοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2006 (10,5 χιλ. κάτοικοι). Πιο
συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2006 ο δείκτης
καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -28,1% (ή κατά 4,1 χιλ.
κατοίκους), την αμέσως επόμενη περίοδο 2006-2018 ο
δείκτης καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
357,1% (ή κατά 37,5 χιλ. κατοίκους), ενώ την περίοδο
2018-2019 ο δείκτης καταγράφει μείωση κατά -7,7% (ή
κατά 3,7 χιλ. κατοίκους).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν
αναζητά απασχόληση λόγω της πεποίθησης του ότι
δεν υπάρχουν διαθέσιμες δουλειές ηλικίας από 15 έως
& 74 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή μείωση κατά
-18,8% (ή κατά 782 χιλ. κατοίκους), από 4.170 χιλ. κατοίκους το 2002, σε 3.387 χιλ. κατοίκους το 2019. Σημειώνεται ότι, η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2014 (5.346 χιλ. κάτοικοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2008 (3.282 χιλ. κάτοικοι).
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2008 ο δείκτης καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -21,3% (ή κατά
888 χιλ. κατοίκους), την αμέσως επόμενη περίοδο 20082014 ο δείκτης καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 62,9% (ή κατά 2.064 χιλ. κατοίκους), ενώ την
περίοδο 2014-2019 ο δείκτης καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -36,6% (ή κατά 1.958 χιλ. κατοίκους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω της πεποίθησης του ότι δεν υπάρχουν
διαθέσιμες δουλειές ηλικίας 15 έως & 74 ετών στην
Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά
απασχόληση λόγω της πεποίθησης του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες δουλειές ηλικίας από 15 έως & 74
ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά
μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση
ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2019.
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Γράφημα 9.91: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω της πεποίθησης του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες δουλειές ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Inactive population not seeking employment by sex, age and main reason [lfsa_igar]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω της πεποίθησης του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες δουλειές ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 είναι 3.339
χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 2,6% του συνολικού
οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά
απασχόληση ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά (130.279 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω της
πεποίθησης του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες δουλειές ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην Ελλάδα (44,4
χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 1,4% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά
απασχόληση ηλικίας από 15 έως & 74 ετών της χώρας
(3.168 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη
κατά 0,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 5,7% είναι: η Πορτογαλία
(11,4%), η Ιταλία (7,5%), η Βουλγαρία (3,6%), η Κροατία
(3,2%), και η Ρουμανία (2,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: το
Ηνωμένο Βασίλειο (0,2%), η Τσεχία (0,2%), η Αυστρία
(0,3%), η Μάλτα (0,3%), και η Δανία (0,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (20,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαί-

τερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω της πεποίθησης του ότι δεν
υπάρχουν διαθέσιμες δουλειές ηλικίας από 15 έως &
74 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση κατά -31,2% (ή κατά 1.512 χιλ. κατοίκους) από 4.851 χιλ.
κατοίκους το 2015, σε 3.339 χιλ. κατοίκους το 2019.
Την ίδια περίοδο, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω της
πεποίθησης του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες δουλειές ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 36,7% (ή κατά 11,9
χιλ. κατοίκους) από 32,5 χιλ. κατοίκους το 2015, σε
44,4 χιλ. κατοίκους το 2019.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω της πεποίθησης του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες δουλειές
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά φύλο στα 26 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού λόγω της πεποίθησης
του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες δουλειές ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 (41,4%), υπολείπεται ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών
(58,6%) κατά 17,2 ποσ. μονάδες.

Γράφημα 9.92: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω της πεποίθησης του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες δουλειές ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, σε 15 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω της
πεποίθησης του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες δουλειές
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών υπολείπεται από ιδιαίτερα
σημαντικά έως ελαφρά του δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 77,8
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 39,3 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 36,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία
(κατά 35,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 30,5ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 25,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία
(κατά 22,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 18,9 ποσ. μο-
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νάδες), η Ιταλία (κατά 18,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 16,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 12,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 11,5 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 10,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 9,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ολλανδία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες). Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 10 από τα 26 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω της πεποίθησης του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες
δουλειές ηλικίας από 15 έως& 74 ετών υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 42,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθί-
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νουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 37,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 20,4 ποσ.
μονάδες), η Εσθονία (κατά 16,4 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 13,7 ποσ.
μονάδα), η Ιρλανδία (κατά 12,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σλοβακία (κατά 5,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), και η Ουγγαρία (κατά 2,5
ποσ. μονάδες), ενώ στη Φινλανδία, οριακά καταγράφεται ισορροπία των φύλων στην τιμή του δείκτη της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας (απόκλιση μικρότερη
των 2,0 ποσ. μονάδων).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω της πεποίθησης του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες δουλειές ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στις 3 διακριτές ηλικιακές ομάδες
επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στη συγκεκριμένη κατηγορία, και η σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων
της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας ηλικίας από
15 έως& 74 ετών στα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 9.93: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω της πεποίθησης του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες δουλειές ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στις 3 διακριτές ηλικιακές ομάδες στη συγκεκριμένη κατηγορία, και η σταθμισμένη μέση ηλικία
(σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
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Το 2019, το ποσοστό του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω της πεποίθησης του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες
δουλειές ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 (3.301
χιλ. κάτοικοι) επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση ηλικίας από
15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 (130.279 χιλ. κάτοικοι) είναι 2,5%, με τη σταθμισμένη μέση ηλικία να είναι τα 49,1
έτη.
Πιο συγκεκριμένα:
 το 9,6% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (316 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 15
έως& 24 ετών,
 το 35,5% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (1.229 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από
25 έως& 49 ετών, και
 το 55,2% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (1.821 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από
50 έως& 74 ετών.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό του συνολικού οικονομικά
μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση
λόγω της πεποίθησης του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες
δουλειές ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα (41
χιλ. κάτοικοι) επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση ηλικίας από
15 έως & 74 ετών στην Ελλάδα (3.168 χιλ. κάτοικοι) εί-

ναι 1,3%, με τη σταθμισμένη μέση ηλικία να είναι τα
54,8 έτη.
Πιο συγκεκριμένα:
 καταγράφεται μηδενικό ποσοστό των κατοίκων της
συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως& 24 ετών,
 το 28,7% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (12 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 25
έως& 49 ετών, και
 το 71,3% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (29 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 50
έως& 74 ετών.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με την υψηλότερη σταθμισμένη μέση ηλικία των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (top 5) και με μέση
τιμή δείκτη 61,4 έτη είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (62,0 έτη), η Κύπρος (62,0 έτη), η Αυστρία (62,0 έτη), η Δανία
(62,0 έτη), και η Σλοβενία (59,1 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με την χαμηλότερη σταθμισμένη μέση ηλικία των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (bottom 5) και με μέση τιμή δείκτη
42,0 έτη, είναι: η Σλοβακία (36,3 έτη), η Ουγγαρία (42,8
έτη), η Βουλγαρία (42,8 έτη), η Ρουμανία (43,1 έτη), και η
Σουηδία (45,1 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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απασχόληση λόγω σύνταξης ηλικίας από 15 έως & 74
ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα
για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

9.3.4.5.5 ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά

Γράφημα 9.94: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω σύνταξης ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην
ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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νταξης ηλικίας 15 έως & 74 ετών στην Ελλάδα καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,1% (ή κατά 1,1 χιλ. κατοίκους), από 1.170 χιλ. κατοίκους το 2002, σε 1.169 χιλ.
κατοίκους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2014 (1.293 χιλ. κάτοικοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007
(1.160 χιλ. κάτοικοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2007 ο δείκτης καταγράφει μικρή μείωση κατά
-0,9% (ή κατά 10,3 χιλ. κατοίκους), την αμέσως επόμενη
περίοδο 2007-2014 ο δείκτης καταγράφει αύξηση κατά
11,5% (ή κατά 132 χιλ. κατοίκους), ενώ την περίοδο
2014-2019 ο δείκτης καταγράφει μείωση κατά -9,6% (ή
κατά 124χιλ. κατοίκους).

Το 2019, ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω σύνταξης ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 είναι 51.460 χιλ.
κάτοικοι, ενώ ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω σύνταξης
ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην Ελλάδα είναι 1.169
χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν
αναζητά απασχόληση λόγω σύνταξης ηλικίας από 15
έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή αύξηση κατά 16,1% (ή κατά 7.123 χιλ. κατοίκους), από 44.337 χιλ.
κατοίκους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 51.460 χιλ.
κατοίκους το 2019. Σημειώνεται ότι, η μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010 (53.709
χιλ. κάτοικοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20022010 ο δείκτης καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 21,1% (ή
κατά 9.372 χιλ. κατοίκους), ενώ την αμέσως επόμενη περίοδο 2010-2019 ο δείκτης καταγράφει μικρή μείωση
κατά -4,2% (ή κατά 2.249 χιλ. κατοίκους). Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω σύ-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω σύνταξης ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά
μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση
ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2019.

Γράφημα 9.95: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω σύνταξης ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση ηλικίας από ηλικίας από
15 έως & 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Inactive population not seeking employment by sex, age and main reason [lfsa_igar]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω σύνταξης ηλικίας από 15 έως
& 74 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,3% (ή κατά 174 χιλ. κατοίκους) από 52.499 χιλ.
κατοίκους το 2015, σε 52.673 χιλ. κατοίκους το 2019.
Την ίδια περίοδο, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω σύνταξης ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -9,0% (ή κατά 116 χιλ. κατοίκους) από 1.285 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 1.169 χιλ.
κατοίκους το 2019.
ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω σύνταξης
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά φύλο στα 26 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Κεφάλαιο 9ο

Το 2019, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω σύνταξης ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 είναι 52.673
χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 40,4% του συνολικού
οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά
απασχόληση ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά (130.279 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός που δεν αναζητά απασχόληση λόγω σύνταξης ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην Ελλάδα
(1.169 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 36,9% του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση ηλικίας από 15 έως & 74 ετών που
δεν αναζητά απασχόληση της χώρας (3.168 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 3,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 20η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 53,4% είναι: η Τσεχία (57,8%), η
Σλοβενία (56,5%), η Αυστρία (55,7%), η Φινλανδία
(49,2%), και η Γαλλία (47,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 28,4%, και συγκεκριμένα: η
Πορτογαλία (25,2%), η Ιρλανδία (27,1%), η Ιταλία
(28,4%), η Ισπανία (30,5%), και η Ρουμανία (30,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υ-

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω σύνταξης ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην ΕΕ-28 (47,1%), υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (52,9%) κατά 5,8 ποσ.
μονάδες.

Γράφημα 9.96: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω σύνταξης ηλικίας από 15 έως&
74 ετών ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω σύνταξης ηλικίας από 15 έως& 74 ετών υπολείπεται από σημαντικά
έως ελαφρά του δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 28,3 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν:
η Πολωνία (κατά 25,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
25,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 23,7 ποσ. μονάδες),
η Εσθονία (κατά 21,3 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
20,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 16,5 ποσ. μονάδες),
η Τσεχία (κατά 16,4 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά
15,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 15,3 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 13,8 ποσ. μονάδα), η Αυστρία (κατά
12,3 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 10,9 ποσ.

μονάδες), η Ολλανδία (κατά 9,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 8,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία
(κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Κροατία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), και οριακά το Βέλγιο (κατά 2,2 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά μη- ενεργού
πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω σύνταξης ηλικίας από 15 έως& 74 ετών υπερέχει από σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 29,2 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 20,8 ποσ. μονάδες), η
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Ιταλία (κατά 16,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 12,4
ποσ. μονάδες), και το Λουξεμβούργο (κατά 7,1 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, τέλος, στην Πορτογαλία, καταγράφεται ισορροπία των φύλων στην τιμή του δείκτη της
συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πλη-

θυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω σύνταξης
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στις 3 διακριτές ηλικιακές
ομάδες επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στη συγκεκριμένη κατηγορία, και η σταθμισμένη μέση ηλικία (σε
έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής
κατηγορίας ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 9.97: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω σύνταξης ηλικίας από 15 έως&
74 ετών στις 3 διακριτές ηλικιακές ομάδες στη συγκεκριμένη κατηγορία, και η σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Inactive population not seeking employment by sex, age and main reason [lfsa_igar]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση λόγω σύνταξης ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην ΕΕ-28
(53.277 χιλ. κάτοικοι) επί του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας που δεν αναζητά απασχόληση από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 (130.279 χιλ. κάτοικοι) είναι 40,9%, με τη σταθμισμένη μέση ηλικία να
είναι τα 61,9 έτη.
Πιο συγκεκριμένα:
 καταγράφεται οριακά μηδενικό ποσοστό των κατοίκων
της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως& 24 ετών,
 το 0,4% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (212 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 25
έως& 49 ετών, και
 το 99,6% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (53.065 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από
50 έως& 74 ετών.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό του συνολικού οικονομικά
μη-ενεργού πληθυσμού που δεν αναζητά απασχόληση
λόγω φροντίδας ενηλίκων με αναπηρία ή παιδιών, και
άλλων οικογενειακών ή προσωπικών λόγων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα (1.177 χιλ. κάτοικοι)
επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
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που δεν αναζητά απασχόληση ηλικίας από 15 έως & 74
ετών στην Ελλάδα (3.168 χιλ. κάτοικοι) είναι 37,2%, με
τη σταθμισμένη μέση ηλικία να είναι τα 61,8 έτη.
Πιο συγκεκριμένα:
 καταγράφεται οριακά μηδενικό ποσοστό των κατοίκων
της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως& 24 ετών,
 το 0,7% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (8 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 25
έως& 49 ετών, και
 το 99,3% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας (1.170 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από
50 έως& 74 ετών.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, το 100,0% των κατοίκων της συγκεκριμένης
πληθυσμιακής κατηγορίας είναι ηλικίας από 50 έως&
74 ετών, στα υπόλοιπα 13 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 καταγράφονται μικρά έως οριακά ποσοστά (από
0,1% έως και 3,6%) των κατοίκων της συγκεκριμένης
πληθυσμιακής κατηγορίας με ηλικία από 25 έως& 49
ετών, ενώ στην Τσεχία το 0,4% των κατοίκων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής κατηγορίας είναι ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

9.4 Εργατικό δυναμικό - Οικονομικά ενεργός πληθυσμός στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού υιοθετώντας τις αντίστοιχες εννοιολογικές προσεγγίσεις και ορισμούς του
Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), αποδίδει με τον
όρο εργατικό δυναμικό (labour force, or workforce),
τον έως πρόσφατα χρησιμοποιούμενο όρο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (economically active population) ή κατ’ οικονομία του ενεργού πληθυσμού (active
population), ως το σύνολο (α) του πληθυσμού που εργάζεται/απασχολούμενοι (employed persons), στον
οποίο περιλαμβάνονται τόσο οι μισθωτοί (employees),
όσο και οι αυτοαπασχολούμενοι (self-employed persons), αλλά και (β) το σύνολο των ανέργων (unemployed persons).

Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Πιο συγκεκριμένα, και σε συμφωνία με τους ορισμούς
του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO):
 με τον όρο απασχολούμενοι/-ες (employed persons)
νοούνται τα άτομα ηλικίας από 15 ετών και άνω τα
οποία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς:
(α) παρείχαν εργασία, έστω και για μία ώρα την εβδομάδα, αποβλέποντας στην αμοιβή, το κέρδος, ή το οικογενειακό κέρδος, και
(β) που δεν ήταν παρόντα στην εργασία, αλλά έχουν
μια εργασία ή επιχείρηση, από την οποία προσωρινά
απουσιάζουν (λόγω ασθένειας, διακοπών, εργασιακής
διαμάχης, ή συμμετοχής τους στην εκπαίδευση και κατάρτιση).
Ο συγκεκριμένος ορισμός, ανταποκρίνεται στις περιπτώσεις των μισθωτών (employees), των αυτοαπασχολούμενους (self-employed), και των οικογενειακών εργατών (family workers), ασχέτως αν η αμοιβή καταβλήθηκε κατά την εβδομάδα εργασίας ή όχι.
 με τον όρο άνεργοι/-ες (unemployed persons) νοούνται τα άτομα ηλικίας από 15 ετών έως & 74 ετών τα
οποία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς ανταποκρίνονται στα ακόλουθα τρία κριτήρια:

(1) δεν είναι απασχολούμενοι σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό,
(2) είναι άμεσα διαθέσιμοι για αμειβόμενη εργασία ή
εργασία αυτοαπασχολούμενου κατά τη διάρκεια και
πριν το τέλος των επόμενων δύο εβδομάδων που έπονται της εβδομάδας αναφοράς, και
(3) αναζητούν ενεργά εργασία, έχοντας για παράδειγμα κάνει συγκεκριμένα βήματα (επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ανεύρεσης εργασίας, έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση πρόσληψης, δημοσιοποιώντας ή ανταποκρινόμενοι σε σχετικές αγγελίες
κ.λπ.) κατά τη διάρκεια και πριν τη λήξη των επόμενων
τεσσάρων εβδομάδων που έπονται της εβδομάδας
αναφοράς να αναζητήσουν αμειβόμενη εργασία ή εργασία αυτοαπασχολούμενου, ή έχουν ήδη βρει μια εργασία που μπορεί να έχει και μεταγενέστερη έναρξη,
όμως το πολύ εντός τριών μηνών από το τέλος της εβδομάδας αναφοράς.
Διευκρινίζεται, τέλος, ότι η συμμετοχή στην εκπαίδευση & κατάρτιση θεωρείται ως τρόπος βελτίωσης
της απασχολησιμότητας των ατόμων, αλλά δεν θεωρείται ως τρόπος αναζήτησης εργασίας. Ως εκ τούτου
τα άτομα εκτός απασχόλησης αλλά εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης κατηγοριοποιούνται ως άνεργοι/-ες
μόνον στην περίπτωση που είναι άμεσα διαθέσιμη για
απασχόληση (currently available for work) και ταυτόχρονα αναζητούν ενεργά εργασία (actively seeking
work), όπως αυτά περιγράφονται στα κριτήρια (2) και
(3) πιο πάνω.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός (economically active
population) ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 9.98: Συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2019, ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 248.250
χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι
4.730 χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15
ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 9,6%
(ή κατά 21.754 χιλ. κατοίκους), από 226.496 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 248.250 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω

στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -0,6% (ή
κατά 27 χιλ. κατοίκους), από 4.757 χιλ. κατοίκους το
2002, σε 4.730 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται, ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (5. χιλ.
κατοίκους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
οικονομικά ενεργός πληθυσμός (economically active
population) ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους)
στην ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 9.99: Συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 248.250
χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 58,1% του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά (426.989 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα (4.730
χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 52,0% του συνολικού
πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στη χώρα (9.104 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 6,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 26η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 64,2% είναι: η Σουηδία (66,3%),
η Ολλανδία (64,8%), η Εσθονία (63,7%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (63,2%), και η Κύπρος (63,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 52,5%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (49,9%), η Κροατία (51,1%), η Ελλάδα
(52,0%), το Βέλγιο (54,4%), και η Ρουμανία (55,1%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15
ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
1,8% (ή κατά 4.4301 χιλ. κατοίκους) από 243.820 χιλ.
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κατοίκους το 2015, σε 248.250 χιλ. κατοίκους το 2019.
Την ίδια περίοδο, o συνολικός οικονομικά ενεργός
πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα
καταγράφει μείωση κατά -1,6% (ή κατά 77,8 χιλ. κατοίκους) από 4.808 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 4.730
χιλ. κατοίκους το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού οικονομικά ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Πολωνία
(κατά 369,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,1%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η
Ρουμανία (κατά 125,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,4%), η
Κροατία (κατά 92,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 4,9%), η Ελλάδα (κατά 77,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,6%), και η Λετονία (κατά 22,9 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού οικονομικά ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 1.612,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 3,8%), και
κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1.020,9 χιλ. κατοίκους ή κατά 3,1%), η Ιταλία (κατά 443,4 χιλ. κατοίκους ή κατά 1,7%), η Ολλανδία (κατά 364,1 χιλ. κατοίκους ή κατά 4,1%), η Σουηδία (κατά 282,8 χιλ. κατοίκους ή κατά 5,4%), η Ιρλανδία (κατά 159,8 χιλ. κατοίκους ή κατά 7,0%), η Αυστρία (κατά 159,3 χιλ. κατοί-
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κους ή κατά 3,6%), η Ουγγαρία (κατά 153,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 3,4%), η Δανία (κατά 139,2 χιλ. κατοίκους
ή κατά 4,8%), το Βέλγιο (κατά 132,2 χιλ. κατοίκους ή
κατά 2,7%), η Γαλλία (κατά 129,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 0,4%), η Ισπανία (κατά 105,1 χιλ. κατοίκους ή κατά
0,5%), η Τσεχία (κατά 102,2 χιλ. κατοίκους ή κατά
1,9%), η Φινλανδία (κατά 60,8 χιλ. κατοίκους ή κατά
2,3%), η Πορτογαλία (κατά 57,4 χιλ. κατοίκους ή κατά
1,1%), η Μάλτα (κατά 54,7 χιλ. κατοίκους ή κατά
26,1%), η Βουλγαρία (κατά 38,9 χιλ. κατοίκους ή κατά
1,2%), το Λουξεμβούργο (κατά 30,4 χιλ. κατοίκους ή
κατά 11,0%), η Κύπρος (κατά 27,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 6,5%), η Σλοβενία (κατά 20,5 χιλ. κατοίκους ή κατά

2,0%), η Εσθονία (κατά 19,5 χιλ. κατοίκους ή κατά
2,9%), και οριακά η Σλοβακία (κατά 3,0 χιλ. κατοίκους
ή κατά 0,1%), και η Λιθουανία (κατά 1,5 χιλ. κατοίκους
ή κατά 0,1%).
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη οικονομικά ενεργός πληθυσμός (economically active population) ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και
2015.

Γράφημα 9.100: Τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς
το συνολικό πληθυσμό ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
Ελλάδα είναι 52,0%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω επί
του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (56,2% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της
τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης
(55,0% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,0 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (54,7% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,7 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (53,8%
επί του συνόλου των κατοίκων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Πελοποννήσου (51,6% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (51,6% επί του συνολικού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(50,5% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (50,4% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15

ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (50,2% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (49,8% επί του συνολικού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας (49,8% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (49,7% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ηπείρου (46,6% επί του
συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 5,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 11 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά
48,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,7%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 11,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,5%), Στερεάς
Ελλάδας (κατά 9,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,9%), Πελοποννήσου (κατά 8,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,4%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 5,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,9%),
Ηπείρου (κατά 4,7 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,4%), Θεσσαλίας (κατά 3,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,1%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 2,2 χιλ. κατοίκους ή
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κατά -0,9%), Ιονίων νήσων (κατά 2,1 κατοίκους ή κατά
-2,3%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 1,9 χιλ. κατοίκους ή
κατά -1,6%), και Νοτίου Αιγαίου (κατά 1,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,0%). Την ίδια περίοδο, σε 2 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (κατά 11,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 14,6%), και κατά

φθίνουσα σειρά ακολουθεί η περιφέρεια Κρήτης (κατά
10,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 3,7%).
9.4.1 Οικονομικά ενεργός πληθυσμός ανά φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού (economically active population) ηλικίας από 15
ετών & άνω ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019.

Γράφημα 9.101: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 (58,9%), υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (41,1%) κατά 17,7
ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω υπερέχει από ισχυρά
έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 19,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 14,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 14,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 11,4
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 11,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 10,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 9,8
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 9,6 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 8,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά
8,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 7,8 ποσ. μονάδες), η
Κροατία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 7,4
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), η
Ολλανδία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 6,6
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 6,0 ποσ.

μονάδα), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 5,6 ποσ. μονάδες),
η Κύπρος (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 4,8
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Φινλανδία (κατά 4,0
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), και η
Εσθονία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στην Πορτογαλία, την Λετονία, και την Λιθουανία οριακά καταγράφεται ισορροπία των φύλων (τιμή της απόκλισης των φύλων μικρότερη από 2,0 ποσ. μονάδες).
9.4.2 Οικονομικά ενεργός πληθυσμός ανά ηλικιακή
ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης ποσοστιαία αναλογία του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού της παραγωγικής ηλικίας (από 15
έως& 64 ετών) επί του συνολικού οικονομικά ενεργού
πληθυσμού ηλικίας 15 ετών & άνω, καθώς και η ποσοστιαία κατανομή των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδες του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού
ηλικίας 15 ετών & άνω (ηλικίας από 15 έως& 24 ετών,
από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64 ετών, και από
65 ετών & άνω) στην ΕΕ-28 την περίοδο 2002-2019.

Γράφημα 9.102: Ποσοστιαία αναλογία της παραγωγικής ηλικίας (από 15 έως& 64 ετών) επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών
& άνω, και η ποσοστιαία αναλογία των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού (ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, από
25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) στην ΕΕ-28 την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 (241.753 χιλ.
κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 97,4% του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 (248.250 χιλ. κάτοικοι).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η κατανομή του συνολικού
οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην ΕΕ-28 διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως
προς τις 4 επί μέρους διακριτές ηλικιακές ομάδες των
κατοίκων που την απαρτίζουν.
Πιο συγκεκριμένα το 2019:
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από
15 έως& 24 ετών (22.391 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί
στο 9,0% του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28,
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από
25 έως& 49 ετών (145.311 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί
στο 58,5% του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28,
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από
50 έως& 64 ετών (74.050 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί
στο 29,8% του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28, και
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από
65 ετών & άνω (6.947 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο
2,6% του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών επί του συνολικού
οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -1,1% (ή
κατά 1,0 ποσ. μονάδα) από 98,4% το 2002, σε 97,4%
το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δεί-

κτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (98,5%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο η ποσοστιαία αναλογία επί του
συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 ετών & άνω στην ΕΕ-28:
 στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως& 24 ετών καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -25,6% (ή κατά 3,1 ποσ. μονάδες) από 12,1% το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 9,0% το
2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.
 στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως& 49 ετών καταγράφει μείωση κατά -11,1% (ή κατά 7,3 ποσ. μονάδες) από
65,8% το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 58,5% το 2019,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.
 στην ηλικιακή ομάδα από 50 έως& 64 ετών καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 45,7% (ή κατά
9,4 ποσ. μονάδες) από 20,5% το 2002, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 29,8% το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
 και στην ηλικιακή ομάδα από 65 ετών& άνω καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 65,8% (ή κατά
1,0 ποσ. μονάδα) από 1,6% το 2002, σε 2,6% το 2019,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004
(1,5%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης
ποσοστιαία αναλογία του συνολικού οικονομικά
ενεργού πληθυσμού της παραγωγικής ηλικίας (από
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15 έως& 64 ετών) επί του συνολικού οικονομικά
ενεργού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών & άνω, καθώς
και η ποσοστιαία κατανομή των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδες του συνολικού οικονομικά ενεργού

πληθυσμού ηλικίας 15 ετών & άνω (ηλικίας από 15
έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως&
64 ετών, και από 65 ετών & άνω) στην Ελλάδα την
περίοδο 2002-2019.

Γράφημα 9.103: Ποσοστιαία αναλογία της παραγωγικής ηλικίας (από 15 έως& 64 ετών) επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών
& άνω, και η ποσοστιαία αναλογία των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού (ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, από
25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) στην Ελλάδα την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα (4.634 χιλ.
κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 98,0% του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην Ελλάδα (4.730 χιλ. κάτοικοι).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η κατανομή του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην Ελλάδα διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως
προς τις 4 επί μέρους διακριτές ηλικιακές ομάδες των
κατοίκων που την απαρτίζουν.
Πιο συγκεκριμένα το 2019:
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 15
έως& 24 ετών (234 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 4,9%
του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα,
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 25
έως& 49 ετών (3.047 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο
64,4% του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα,
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 50
έως& 64 ετών (1.353 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο
28,6% του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα, και
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 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 65

ετών & άνω (96 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 2,0%
του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην Ελλάδα καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,1%
(ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες) από 98,1% το 2002, σε 98,0%
το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013
(98,8%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο η ποσοστιαία αναλογία επί του
συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 ετών & άνω στην Ελλάδα:
 στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως& 24 ετών καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -55,0% (ή κατά
6,0 ποσ. μονάδες) από 11,0% το 2002, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 4,9% το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως& 49 ετών καταγρά-



 και στην ηλικιακή ομάδα από 65 ετών& άνω κατα-

φει μείωση κατά -4,1% (ή κατά 2,7 ποσ. μονάδες) από
67,2% το 2002, σε 64,4% το 2019, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (69,5%).
στην ηλικιακή ομάδα από 50 έως& 64 ετών καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 43,2% (ή κατά
8,6 ποσ. μονάδες) από 20,0% το 2002, σε 28,6% το
2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (19,8%).

γράφει κατά 8,0% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες) από 1,9%
το 2002, σε 2,0% το 2019, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2013 (1,2%).

9.4.2.1 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 64 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
οικονομικά ενεργός πληθυσμός (economically active
population) ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο
αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 9.104: Συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 241.753
χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα είναι 4.634 χιλ. κάτοικοι.

χιλ. κατοίκους), από 4.667 χιλ. κατοίκους το 2002, σε
4.634 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (4.953 χιλ. κάτοικοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2009
καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 6,1% (ή κατά 286
χιλ. κατοίκους), ενώ την επόμενη περίοδο 2009-2019 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -6,4% (ή κατά 319
χιλ. κατοίκους).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης
συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από
15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
8,4% (ή κατά 18.831 χιλ. κατοίκους), από 222.921 χιλ.
κατοίκους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 241.753
χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -0,7% (ή κατά 33

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64
ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά
ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 9.105: Συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 241.753 χιλ.
κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 97,4% του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (248.250 χιλ. κάτοικοι). Την ίδια χρονιά, ο συνολικός οικονομικά ενεργός
πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα
(4.634 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 98,0% του συνολικού
οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω της χώρας (4.730 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα ελαφρά κατά 0,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 10η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 98,9% είναι: το Λουξεμβούργο
(99,4%), η Ισπανία (99,0%), το Βέλγιο (98,8%), η Σλοβενία
(98,7%), και η Σλοβακία (98,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 95,5%, και συγκεκριμένα:
η Εσθονία (94,6%), η Πορτογαλία (94,9%), η Λετονία
(95,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (96,1%), και η Λιθουανία

(96,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι σχετικά υψηλή (1,0 φορά), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64
ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,3% (ή
κατά 3.161 χιλ. κατοίκους) από 238.592 χιλ. κατοίκους το
2015, σε 241.753 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει μικρή
μείωση κατά -2,2% (ή κατά 104 χιλ. κατοίκους) από 4.738
χιλ. κατοίκους το 2015, σε 4.634 χιλ. κατοίκους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά
ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά
διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη
2019 και 2015.

Γράφημα 9.106: Τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του ως
προς το συνολικό οικονομικά ενεργό πληθυσμό ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 64 ετών επί του
συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 98,0%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64
ετών επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας (98,7% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της
τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής
Μακεδονίας (98,3% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Αττικής (98,2% επί του οικονομικά ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπερέχουσα οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (98,2% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπερέχουσα οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες
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της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (98,0%
επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια ταυτόσημη της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κρήτης (97,9% επί οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (97,9% επί
του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά
0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (97,7% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (97,5%
επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (97,1% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Βορείου Αιγαίου (97,0% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής
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τολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 4,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,8%), Ηπείρου (κατά 4,1 χιλ. κατοίκους
ή κατά -3,0%), Ιονίων νήσων (κατά 3,4 κατοίκους ή κατά
-3,8%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 2,2 χιλ. κατοίκους ή
κατά -1,9%), και Νοτίου Αιγαίου (κατά 1,9 χιλ. κατοίκους
ή κατά -1,2%).Την ίδια περίοδο, σε 2 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του
συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στη διοικητική περιφέρεια Κρήτης (κατά 10,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 13,1%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθεί η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (κατά 8,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 2,9%).
9.4.2.2 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 24 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24
ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για
την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
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του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (96,8% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Θεσσαλίας
(96,3% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 11 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά
60,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,4%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 11,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,4%), Στερεάς
Ελλάδας (κατά 9,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -4,1%), Πελοποννήσου (κατά 8,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,5%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 8,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,0%),
Θεσσαλίας (κατά 7,2 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,3%), Ανα-

Γράφημα 9.107: Συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 είναι 22.391
χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα είναι 234 χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15
έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή μείωση κατά -18,5% (ή κατά 5.090 χιλ. κατοίκους), από 27.481 χιλ.
κατοίκους το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 22.391 χιλ.
κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24 ετών
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
κατά -55,2% (ή κατά 289 χιλ. κατοίκους), από 522 χιλ.

κατοίκους το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 234 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24
ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά
ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 είναι 22.391
χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 9,0% του συνολικού
οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (248.250 χιλ.
κάτοικοι).
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Γράφημα 9.108: Συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα
(234 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 4,9% του συνολικού
οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών
& άνω της χώρας (4.730 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη
υπολειπόμενη κατά 4,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 13,3% είναι: η Ολλανδία
(15,9%), η Δανία (14,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(12,3%), η Ιρλανδία (11,9%), και η Φινλανδία (11,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
5,3%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (4,4%), η Ελλάδα
(4,9%), η Τσεχία (5,3%), η Ιταλία (5,9%), και η Σλοβακία
(6,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την

ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24
ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -2,3% (ή κατά
515 χιλ. κατοίκους) από 22.907 χιλ. κατοίκους το 2015, σε
22.391 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15
έως& 24 ετών στην Ελλάδα καταγράφει ικανή μείωση
κατά -16,3% (ή κατά 45 χιλ. κατοίκους) από 279 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 234 χιλ. κατοίκους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από
15 έως& 24 ετών (σε χιλ. κατοίκους) και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική
περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 9.109: Τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του ως
προς το συνολικό οικονομικά ενεργό πληθυσμό ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 24 ετών επί του
συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 4,9%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15
έως & 24 ετών επί του συνολικού οικονομικά ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην
περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (8,0% επί του οικονομικά
ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά
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της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (6,9% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 2,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (5,9% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (5,9% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
του συνόλου των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,0 ποσ. μονάδα
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας
(5,8% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 12 από
στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, με την υψηλότερη
να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 9,7 χιλ. κατοίκους ή κατά -10,3%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 8,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -20,5%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 8,0 χιλ. κατοίκους ή κατά -37,4%), Πελοποννήσου (κατά 5,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -42,2%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 3,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -20,0%),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 3,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -18,0%), Θεσσαλίας (κατά 3,2 χιλ. κατοίκους ή κατά -16,5%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 2,3 χιλ.
κατοίκους ή κατά -28,0%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 1,3 χιλ.
κατοίκους ή κατά -10,8%), Ηπείρου (κατά 1,1 χιλ. κατοίκους ή κατά -18,3%), Ιονίων νήσων (κατά 0,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 10,9%), και οριακά Κρήτης (κατά 0,2 χιλ.
κατοίκους ή κατά -1,2%).
Την ίδια περίοδο, καταγράφεται αύξηση του συνολικού
οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως&
24 ετών στη διοικητική περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
(κατά 1,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 28,1%).
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από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ιονίων νήσων (5,6% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (5,2% επί του οικονομικά
ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (5,1%
επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα οριακά
κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Αττικής (4,8% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (4,7% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (4,2% επί του οικονομικά ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (3,6% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,9 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Πελοποννήσου
(3,1% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

9.4.2.3 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ ΚΑΙ 64 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64
ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για
την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 9.110: Συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι
145.311 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην
Ελλάδα είναι 3.047 χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης
συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας
από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή
μείωση κατά -2,5% (ή κατά 3.741 χιλ. κατοίκους), από
149.052 χιλ. κατοίκους το 2002, σε 145.311 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφε-

ται το 2008 (153.498 χιλ. κάτοικοι). Πιο συγκεκριμένα,
κατά την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται αύξηση
του δείκτη κατά 3,0% (ή κατά 4.446 χιλ. κατοίκους),
ενώ την επόμενη περίοδο 2008-2019 καταγράφεται
μείωση του δείκτη κατά -5,3% (ή κατά 8.187 χιλ. κατοίκους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64
ετών στην Ελλάδα καταγράφει αντίστοιχη μικρή μείωση κατά -4,6% (ή κατά 147 χιλ. κατοίκους), από 3.195
χιλ. κατοίκους το 2002, σε 3.047 χιλ. κατοίκους το
2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγι-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
(σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28
το 2019.

στη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2008 (3.443 χιλ. κάτοικοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την
περίοδο 2002-2008 καταγράφεται αύξηση του δείκτη
κατά 7,8% (ή κατά 249 χιλ. κατοίκους), ενώ την επόμενη περίοδο 2008-2019 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -11,5% (ή κατά 396 χιλ. κατοίκους).
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Γράφημα 9.111: Συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 219.362 χιλ.
κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 88,4% του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (248.250 χιλ. κάτοικοι). Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά ενεργός
πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα
(4.400 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 93,0% του συνολικού
οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω της χώρας (4.730 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 4,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 92,5% είναι: η Ελλάδα (93,0%), η
Βουλγαρία (92,7%), η Σλοβακία (92,4%), η Ισπανία
(92,3%), και η Τσεχία (91,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 83,2%, και συγκεκριμένα: η
Ολλανδία (80,8%), η Δανία (82,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (83,8%), η Ιρλανδία (84,6%), και η Σουηδία (84,8%).

Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64
ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 1,7% (ή κατά
3.676 χιλ. κατοίκους) από 215.685 χιλ. κατοίκους το
2015, σε 219.362 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας
από 25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση
κατά -1,3% (ή κατά 58 χιλ. κατοίκους) από 4.459 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 4.400 χιλ. κατοίκους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας
από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά
ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά
διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη
2019 και 2015.

Γράφημα 9.112: Τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του ως
προς το συνολικό οικονομικά ενεργό πληθυσμό ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015

Βορείου
Αιγαίου

Νοτίου
Αιγαίου

Θεσσαλίας

Ιονίων
νήσων

Κρήτης

Στερεάς
Ελλάδας

2015

2019

Δυτικής
Μακεδονίας

Δυτικής
Ελλάδας

Αττικής

Πελοποννήσου

Κεντρικής
Μακεδονίας

128

94,6

131

756

94,6

759

226

94,0

229

1.621

93,4

1.672

264

93,2

264

108

107

216

223

263

255

235

Αν.Μακεδονίας
& Θράκης

93,2

92,2

92,0

91,6

236

80

91,3

83

283

91,1

287

140

90,8

140

81

72

89,0

Ηπείρου

2019 (%)

Πηγή: Eurostat - Population by sex, age, citizenship, labour status and NUTS 2 regions [lfst_r_lfsd2pwn]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64 ετών επί του
συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 93,0%.
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Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64
ετών επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στις 13 διοικητικές πε-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

κά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Βορείου Αιγαίου (89,0%
επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού των κατοίκων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 10 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 25 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά
50,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,0%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας
(κατά 6,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,9%), Θεσσαλίας (κατά
4,0 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,4%), Πελοποννήσου (κατά
3,1 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,4%), Ηπείρου (κατά 3,0 χιλ.
κατοίκους ή κατά -2,3%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά
2,9 χιλ. κατοίκους ή κατά -0,4%), Ιονίων νήσων (κατά
2,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,4%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 1,2 χιλ. κατοίκους ή κατά -0,5%),
και οριακά Νοτίου Αιγαίου (κατά 0,6 χιλ. κατοίκους ή
κατά -0,6%), και Δυτικής Ελλάδας (κατά 0,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -0,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 3 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού
οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 25 έως&
64 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (κατά 8,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 11,9%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (κατά 8,2 χιλ. κατοίκους ή
κατά 3,2%), και οριακά Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,1
χιλ. κατοίκους ή κατά 0,1%).

Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ριφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια
Ηπείρου (94,6% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (94,6%
επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (94,0% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (93,4% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Ελλάδας (93,2% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (93,2%
επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς
Ελλάδας (92,2% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κρήτης (92,0% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(91,6% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων
νήσων (91,3% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Θεσσαλίας (91,1% επί του οικονομικά ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 1,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (90,8% επί του οικονομι-

9.4.2.4 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 65 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 65 ετών & άνω
(σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την
περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 9.113: Συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 65 ετών & άνω ν (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 93.822 χιλ.
κάτοικοι, ενώ ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυ-

σμός ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι
2.237 χιλ. κάτοικοι.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 65
ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 81,8% (ή κατά 2.923 χιλ. κατοίκους), από
3.574 χιλ. κατοίκους το 2002, σε 6.497 χιλ. κατοίκους το
2019, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2004 (3.366 χιλ. κάτοικοι).

κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα
η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (60 χιλ. κάτοικοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά
την περίοδο 2002-2013 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -33,5% (ή κατά 30 χιλ. κατοίκους), ενώ την επόμενη περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά
60,7% (ή κατά 36 χιλ. κατοίκους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 65 ετών &
άνω (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά
ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
ΕΕ-28 το 2019.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα
καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 6,9% (ή κατά 6 χιλ. κατοίκους), από 90 χιλ. κατοίκους το 2002, σε 96 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
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Γράφημα 9.114: Συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του
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Το 2019, o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 6.497 χιλ.
κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 2,6% του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (248.250 χιλ.
κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα (96
χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 2,0% του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω της χώρας (4.730 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη
υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 19η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 4,5% είναι: η Εσθονία (5,4%), η
Πορτογαλία (5,1%), η Λετονία (4,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (3,9%), και η Λιθουανία (3,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,1%, και συγκεκριμένα:
το Λουξεμβούργο (0,6%), η Ισπανία (1,0%), το Βέλγιο
(1,2%), η Σλοβενία (1,3%), και η Σλοβακία (1,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(4,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
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διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 65
ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση
κατά 24,3% (ή κατά 1.269 χιλ. κατοίκους) από 5.228
χιλ. κατοίκους το 2015, σε 6.497 χιλ. κατοίκους το
2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των
κατοίκων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 37,4% (ή κατά 26
χιλ. κατοίκους) από 70 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 96
χιλ. κατοίκους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας
από 65 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά
ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά
διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη
2019 και 2015.
Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 65 ετών & άνω επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 2,0%.
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Γράφημα 9.115: Τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς
το συνολικό οικονομικά ενεργό πληθυσμό ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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& άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κεντρικής
Μακεδονίας (1,3% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 2 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται οριακή μείωση του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 65 ετών & άνω, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Ηπείρου (κατά
0,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -20,0%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθεί η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
(κατά 0,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 3,5%),
Την ίδια περίοδο, σε 11 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού
οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 65 ετών &
άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική
περιφέρεια Αττικής (κατά 11,7 χιλ. κατοίκους ή κατά
61,3%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (κατά 3,6 χιλ. κατοίκους ή κατά
46,2%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 3,1 χιλ. κατοίκους ή κατά
114,8%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 2,3
χιλ. κατοίκους ή κατά 56,1%), Κρήτης (κατά 2,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 62,2%), Βορείου Αιγαίου (κατά 1,4 χιλ.
κατοίκους ή κατά 107,7%), Ιονίων νήσων (κατά 1,3 χιλ.
κατοίκους ή κατά 86,7%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 0,4 χιλ.
κατοίκους ή κατά 12,9%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,3
χιλ. κατοίκους ή κατά 17,6%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 0,2
χιλ. κατοίκους ή κατά 4,4%), και Πελοποννήσου (κατά 0,1
χιλ. κατοίκους ή κατά 1,45%).

Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 65 ετών &
άνω επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας (3,7% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ιονίων νήσων (3,2% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου
(3,0% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (2,9% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (2,5% επί του
οικονομικά ενεργού πληθυσμού από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (2,3% επί του
οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (2,1% επί
του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα οριακά κατά 0,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Ελλάδας (2,1% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (2,0% επί του οικονομικά
ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Αττικής (1,8% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ηπείρου 1,8% επί του οικονομικά ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (1,7% επί
του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών

9.4.3 Οικονομικά ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή
υπηκοότητα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότη4
τα (foreign countries citizenship) ηλικίας από 15 ετών
& άνω (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα
για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
4

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς (foreign countries citizenship)
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Γράφημα 9.116: Συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ
την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός με
αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 είναι 21.894 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός
οικονομικά ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 310
χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης
συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
125,6% (ή κατά 12.191 χιλ. κατοίκους), από 9.703 χιλ.
κατοίκους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 21.894 χιλ.
κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 23,3% (ή κατά 59 χιλ. κατοίκους),
από 252 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 310 χιλ. κατοίκους το 2019. Σημειώνεται ότι αντίστοι-

χα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010 (488 χιλ. κάτοικοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2010 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 93,8% (ή κατά 236 χιλ.
κατοίκους), ενώ την επόμενη περίοδο 2010-2019 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -36,4% (ή
κατά 177 χιλ. κατοίκους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα (foreign country citizenship) ηλικίας από 15 ετών &
άνω (σε χιλ. κατοίκους) στα 27 κράτη-μέλη από τα 28
της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός
με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 είναι 21.894 χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί
στο 8,8% του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (248.250 χιλ. κάτοικοι).

Γράφημα 9.117: Συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην Ελλάδα (310 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο
6,6% του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω της χώρας (4.730 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 2,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχο-
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ντας την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 26,5% είναι: το Λουξεμβούργο
(54,2%), η Μάλτα (24,3%), η Κύπρος (20,5%), η Αυστρία
(16,9%), και η Ιρλανδία (16,6%). Στον αντίποδα κατα-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

γράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,4%, και συγκεκριμένα:
η Βουλγαρία (0,1%), η Σλοβακία (0,3%), η Κροατία
(0,3%), η Πολωνία (0,7%), και η Ουγγαρία (0,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (60,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
οικονομικά ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 16,1% (ή κατά 3.043 χιλ. κατοίκους) από 18.851
χιλ. κατοίκους το 2015, σε 21.894 χιλ. κατοίκους το
2019.Την ίδια περίοδο, o συνολικός οικονομικά ενεργός

πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15
ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά 11,6% (ή κατά 41 χιλ. κατοίκους) από 351 χιλ. κατοίκους
το 2015, σε 310 χιλ. κατοίκους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα (foreign countries citizenship) ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη
2019 και 2015.
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Γράφημα 9.118: Τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό οικονομικά ενεργό πληθυσμό ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη
2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από
15 ετών & άνω επί του συνολικού οικονομικά ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα
είναι 6,6%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας,
καταγράφεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (13,2%
επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (8,9% επί του οικονομικά ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (8,2% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,6 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (7,9%
επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,3 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (7,6%
επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,0 ποσ.
μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (7,5% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),

Δυτικής Ελλάδας (4,4% επί του οικονομικά ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (4,0% επί του οικονομικά
ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,6 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (3,9% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (3,4% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Βορείου Αιγαίου (3,2% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,4 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (2,5%
επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (2,5% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 7 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση
του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής
(κατά 27,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -15,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (κατά
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7,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -25,4%), Κεντρικής Μακεδονίας
(κατά 6,1 χιλ. κατοίκους ή κατά -18,4%), Πελοποννήσου
(κατά 5,1 χιλ. κατοίκους ή κατά -21,2%), Βορείου Αιγαίου
(κατά 1,9 χιλ. κατοίκους ή κατά -39,6%), Θεσσαλίας (κατά
1,2 χιλ. κατοίκους ή κατά -8,9%), και Ηπείρου (κατά 0,7
χιλ. κατοίκους ή κατά -11,9%).
Την ίδια περίοδο, σε 6 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες
της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Ιονίων νήσων (κατά
2,7 χιλ. κατοίκους ή κατά 60,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης (κατά 1,9 χιλ. κατοίκους ή κατά 42,2%), Νοτίου

Αιγαίου (κατά 1,8 χιλ. κατοίκους ή κατά 9,7%), Δυτικής
Ελλάδας (κατά 1,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 8,8%), Δυτικής
Μακεδονίας (κατά 1,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 52,6%), και
Στερεάς Ελλάδας (κατά 0,5 χιλ. κατοίκους ή κατά 2,9%).
9.4.3.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
(ΕΝΤΟΣ ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών
& άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα
εξαιρουμένης της χώρας αναφοράς (EU-28 countries
citizenship except reporting country) σε χιλ. κατοίκους
στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς
2006-2019.

Γράφημα 9.119: Συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στην ΕΕ-28
και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2006-2019
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Το 2019, ο δείκτης συνολικός οικονομικά ενεργός
πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 10.216
χιλ. κάτοικοι, ενώ ο συνολικός οικονομικά ενεργός
πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα είναι 44
χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2006-2019), για την οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω
με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 84,8% (ή
κατά 4.688 χιλ. κατοίκους), από 5.528 χιλ. κατοίκους το
2006, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 10.216 χιλ. κατοίκους
το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω
με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -29,9% (ή κατά
19 χιλ. κατοίκους), από 63 χιλ. κατοίκους το 2006, σε 44
χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (90 χιλ. κάτοικοι).
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ.
κατοίκους) στα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού
με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 10.216 χιλ. κάτοικοι,
που αντιστοιχεί στο 46,7% του συνολικού οικονομικά
ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(21.894 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα (44 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 14,3% του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω της χώρας (310 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά
κατά 32,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 21η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Γράφημα 9.120: Συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28
το 2019

Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

κίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ28) υπηκοότητα στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή
μείωση κατά -26,7% (ή κατά 16 χιλ. κατοίκους) από 61
χιλ. κατοίκους το 2015, σε 44 χιλ. κατοίκους το 2019.
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Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 71,8% είναι: το Λουξεμβούργο
(88,7%), το Βέλγιο (74,2%), η Ιρλανδία (74,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (62,7%), και η Κύπρος (59,6%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 9,5%, και
συγκεκριμένα: η Λετονία (1,9%), η Εσθονία (5,2%), η
Σλοβενία (12,7%), η Λιθουανία (13,7%), και η Πολωνία
(13,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15
ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 16,5% (ή
κατά 1.445 χιλ. κατοίκους) από 8.771 χιλ. κατοίκους το
2015, σε 10.216 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλι-

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από
15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού με
αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά
διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019
και 2015.
Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα επί του οικονομικά
ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 14,3%.

Γράφημα 9.121: Τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό οικονομικά ενεργό πληθυσμό με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική
περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15
ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών
& άνω στις 7 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου (30,5%
επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
16,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολου-

θούν οι περιφέρειες: Κρήτης (27,6% επί του συνόλου
των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 13,3 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας
(22,0% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με
αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 7,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κεντρικής Μακεδονίας (15,2% επί του συνόλου των
συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (13,7% επί
του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή
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καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής
(13,1% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με
αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και Νοτίου Αιγαίου (12,3% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 4 από τις 7
διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα,
με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 12,1 χιλ. κατοίκους ή κατά -37,2%),
και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες:
Κρήτης (κατά 3,7 χιλ. κατοίκους ή κατά -38,1%), Πελοποννήσου (κατά 2,7 χιλ. κατοίκους ή κατά -31,8%), Δυτικής
Ελλάδας (κατά 0,2 χιλ. κατοίκους ή κατά -10,5%).

Την ίδια περίοδο, σε 3 από τις 7 διοικητικές περιφέρειες
της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού οικονομικά ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
(κατά 1,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 44,4%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου
(κατά 0,7 χιλ. κατοίκους ή κατά 38,9%), και Κεντρικής
Μακεδονίας (κατά 0,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 17,1%).
9.4.3.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
(ΕΚΤΟΣ ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα εξαιρουμένης της χώρας αναφοράς (non EU-28 countries
citizenship nor reporting country) σε χιλ. κατοίκους στην
ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 20062019.

Γράφημα 9.122: Συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. κατοίκους) στην
ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2006-2019

9.895
8.425

10.179

9.915

397

401

2002

2003

2004

2005

2006

10.089

9.989

9.851

330

322

10.075

10.230

11.124

11.676

9.033

332
264

10.031

10.593

368

350

289

2007

2008

2009

2010

ΕΕ-28

2011

2012

2013

2014

290

2015

268

2016

242

231

2017

2018

266

2019

ΕΛΛΑΔΑ

Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 11.676 χιλ. κάτοικοι,
ενώ ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα στην Ελλάδα είναι 266 χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2006-2019), για την οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω
με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28
καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 38,6% (ή κατά
3.251 χιλ. κατοίκους), από 8.425 χιλ. κατοίκους το 2006,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 11.676 χιλ. κατοίκους το 2019,
που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω
με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά 0,8% (ή κατά 2,0
χιλ. κατοίκους), από 264 χιλ. κατοίκους το 2006, σε 266
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χιλ. κατοίκους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2010 (401 χιλ. κάτοικοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018
(231 χιλ. κάτοικοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
2006-2010 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
του δείκτη κατά 52,0% (ή κατά 137 χιλ. κατοίκους), την
αμέσως επόμενη περίοδο 2010-2018 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -42,5% (ή
κατά 171 χιλ. κατοίκους), ενώ την περίοδο 2018-2019
καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 15,3% (ή κατά
35 χιλ. κατοίκους),
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε
χιλ. κατοίκους) στα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά ενεργού
πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15
ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 9.123: Συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. κατοίκους) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28
το 2019
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Κεφάλαιο 9ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

προς η (40,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην
ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 15,9% (ή κατά 1.601
χιλ. κατοίκους) από 10.075 χιλ. κατοίκους το 2015, σε
11.676 χιλ. κατοίκους το 2019.Την ίδια περίοδο, o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15
ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -8,4% (ή κατά
25 χιλ. κατοίκους) από 291 χιλ. κατοίκους το 2015, σε
266 χιλ. κατοίκους το 2019.

Το 2019, o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 11.676 χιλ. κάτοικοι,
που αντιστοιχεί στο 53,3% του συνολικού οικονομικά
ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(21.894 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα (266 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 85,7% του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω της χώρας (310 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά
κατά 32,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 6η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 90,5% είναι: η Λετονία (98,0%), η
Εσθονία (94,8%), η Σλοβενία (87,3%), η Λιθουανία
(86,3%), και η Πολωνία (86,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 28,2%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (11,3%), το Βέλγιο (25,8%), η Ιρλανδία (26,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (35,6%), και Κύ-

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από
15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 9.124: Τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό οικονομικά ενεργό πληθυσμό με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική
περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός οικονομικά ενεργός
πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλι-

κίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 85,7%.Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός ηλικίας από 15 ετών & άνω με
αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα επί συνολικού
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οικονομικά ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στην περιφέρεια Ηπείρου
(96,2% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με
αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 10,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (92,7% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 7,0 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (88,7%
επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (88,5% επί του συνόλου των συνομηλίκων
κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Αττικής (86,2% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (87,1% επί του
συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (86,2% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ιονίων νήσων (84,7% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (84,2% επί του
συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (82,8% επί του συνόλου των
συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,9 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (75,3% επί
του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή
καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 10,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(65,0% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με

αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 12,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και Βορείου Αιγαίου (72,4% επί του συνόλου των συνομηλίκων κατοίκων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 13,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 7 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του
συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας
από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη
διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 17,6 χιλ. κατοίκους
ή κατά -11,5%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν
οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 5,9 χιλ.
κατοίκους ή κατά -19,8%), Κρήτης (κατά 3,9 χιλ. κατοίκους ή κατά -19,8%), Βορείου Αιγαίου (κατά 1,7 χιλ. κατοίκους ή κατά -44,7%), Πελοποννήσου (κατά 1,5 χιλ.
κατοίκους ή κατά -9,5%), Θεσσαλίας (κατά 1,1 χιλ. κατοίκους ή κατά -8,8%), και Ηπείρου (κατά 0,7 χιλ. κατοίκους ή κατά -12,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 6 από τις 12 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται αύξηση του συνολικού οικονομικά
ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με
αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Ιονίων νήσων (κατά 2,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 74,3%), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 2,0 χιλ. κατοίκους
ή κατά 60,6%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 1,1 χιλ. κατοίκους
ή κατά 6,5%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 1,1 χιλ. κατοίκους
ή κατά 11,3%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,8 χιλ. κατοίκους ή κατά 47,1%), και Στερεάς Ελλάδας (κατά 0,2
χιλ. κατοίκους ή κατά 1,4%).
9.4.3.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα ανά φύλο στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 9.125: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
54,2

45,8

62,3 64,0 65,5
58,5 60,1 60,4 61,5
55,0 55,1 55,3 55,4 55,5 55,6 55,8 55,9 55,9 56,6 57,8 58,2
50,9 50,7 52,5 52,6 52,9 53,9 53,9
49,1 49,3 47,5 47,4 47,1 46,1 46,1
45,0 44,9 44,7 44,6 44,5 44,4 44,2 44,1 44,1 43,4 42,2 41,8
41,5 39,9 39,6 38,5
37,7 36,0 34,5

άνδρες
Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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(κατά 11,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 10,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 10,6 ποσ. μονάδα), η Ιταλία (κατά
10,2 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 7,8 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 7,8
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 5,0 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των ανδρών του
συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 ετών & άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα υπολείπεται
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών στην Κροατία (κατά 8,4 ποσ. μονάδες), ενώ στην Κύπρο και την
Πορτογαλία καταγράφεται οριακά ισορροπία των φύλων
(απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά φύλο στα 25 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2019.

Κεφάλαιο 9ο

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με
αλλοδαπή υπηκοότητα στην ΕΕ-28 (55,9%), υπερέχει του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (44,1%) κατά 11,8 ποσ.
μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 23 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα,
υπερέχει από σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σλοβενία (κατά 31,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά
28,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 24,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 23,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 20,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 20,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 17,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 16,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 15,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 13,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά
11,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 11,6 ποσ. μονάδες),
το Λουξεμβούργο (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία

Γράφημα 9.126: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
57,6 56,3 53,0 51,8 50,6 51,3 51,7 52,1 52,8 52,9 52,9 53,3 53,5 53,7 54,3 54,4 55,5 55,7 56,8 57,0 57,1 58,0 60,5
42,4 43,7 47,0 48,2 49,4 48,7 48,3 48,1 47,2 47,1 47,1 46,7 46,5 46,3 45,7 45,6 44,5 44,3 43,2 43,0 42,9 42,0 39,5

άνδρες
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28
(53,3%), υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών
(46,7%) κατά 6,7 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 20 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 72,6
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 60,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 55,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 21,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 16,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 14,0 ποσ. μονάδα), η Ουγγαρία (κατά 13,6 ποσ.
μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 11,4 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 11,0 ποσ. μονάδα), η Σλοβενία (κατά 8,8

ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 8,6 ποσ. μονάδες), η
Εσθονία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 7,0
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 5,6
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Κύπρος (κατά 4,0 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2,6 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 4 από τα 25 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα υπολείπεται από ικανά
έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κροατία (κατά 15,2 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 12,6 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), και η Ολλανδία (κατά 3,6
ποσ. μονάδες), ενώ στην Αυστρία καταγράφεται οριακά
ισορροπία των φύλων (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ.
μονάδων).
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ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυ-

σμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά φύλο στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 9.127: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
67,2 67,4
59,9 60,3 62,1 62,2 64,4
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45,6 48,0 48,2 47,6 46,4 46,3 45,5 45,5 45,0 44,8 42,6 42,5 42,2 41,9 41,7 41,6 41,5 41,5 41,0
40,1 39,7 37,9 37,8 35,6
32,8 32,6
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28
(58,1%), υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών
(41,9%) κατά 16,2 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 22 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ28) υπηκοότητα υπερέχει από ισχυρά έως ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ουγγαρία (κατά 34,8 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά 34,4 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο
(κατά 28,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 24,4 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 24,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 20,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 19,8
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 18,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 17,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 17,0
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ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 16,8 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 16,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 15,6
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 15,0 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 14,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 10,4
ποσ. μονάδα), η Τσεχία (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 7,4
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), και η
Λιθουανία (κατά 4,8 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 3 από τα 25 κράτη-μέλη της
ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα υπολείπεται του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Κύπρο (κατά 8,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κροατία
(κατά 4,0 ποσ. μονάδες), και η Πορτογαλία (κατά 3,6
ποσ. μονάδες).
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9.5 Δείκτης προσδόκιμης διάρκειας του εργασιακού βίου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Ο δείκτης προσδόκιμη διάρκεια του εργασιακού βίου
(working life indicator - DWL) μετρά τον αριθμό των ετών
που ένα άτομο με τρέχουσα ηλικία 15 ετών αναμένεται
να είναι οικονομικά ενεργό στην αγορά εργασίας (με αμειβόμενη εργασία, ή σε ανεργία) σε όλη τη διάρκεια της
ζωής του.
Ο συγκεκριμένος δείκτης έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί
ως εργαλείο για την ανάλυση και την εποπτεία (monitoring) στο πλαίσιο της στρατηγικής για την απασχόληση
«Ευρώπη 2020». Ο δείκτης αποβλέπει στο να συμπληρώσει του βασικούς δείκτες απασχόλησης, εστιάζοντας όμως
στο σύνολο του εργασιακού βίου των οικονομικά ενερ-

γών ατόμων και των εργαζόμενων, αντί να επικεντρώνεται σε επιμέρους καταστάσεις του εργασιακού βίου, όπως
είναι η ανεργία των νέων, ή η πρόωρη αποχώρηση από το
εργατικό δυναμικό. Η ανάπτυξη πολιτικών για το σύνολο
του εργασιακού βίου είναι σημαντική προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ευελιξία στον εργασιακό βίο ανάλογα με τα διαφορετικά στάδια του κύκλου της ζωής του
ατόμου.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή τoυ
δείκτη προσδόκιμη διάρκεια εργασιακού βίου (σε έτη)
στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς
2002-2019.
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Γράφημα 9.128: Κατανομή του δείκτη προσδόκιμη διάρκεια εργασιακού βίου (σε έτη) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019

33,2
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Πηγή: Eurostat – Duration of working life [lfsi_dwl_a]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η τιμή του δείκτη προσδόκιμη διάρκεια εργασιακού βίου στην ΕΕ-28 είναι 36,4 έτη, ενώ η τιμή του
δείκτη προσδόκιμη διάρκεια εργασιακού βίου στην
Ελλάδα είναι 33,2 έτη.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης
προσδόκιμη διάρκεια εργασιακού βίου στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 10,6% (ή κατά 3,5 έτη), από 32,9
έτη το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 36,4 έτη το
2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο

δείκτης προσδόκιμη διάρκεια εργασιακού βίου στην
Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 6,8% (ή κατά 2,1 έτη),
από 31,1 έτη το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 33,2
έτη το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή δείκτη
προσδόκιμη διάρκεια εργασιακού βίου (σε έτη) και
ενδεικτικά το πλήθος των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 9.129: Τιμή του δείκτη προσδόκιμη διάρκεια εργασιακού βίου (σε έτη) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Duration of working life [lfsi_dwl_a]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η τιμή του δείκτη προσδόκιμη διάρκεια εργασιακού βίου στην ΕΕ-28 είναι 36,4 έτη.
Την ίδια χρονιά, η τιμή του δείκτη προσδόκιμη διάρκεια εργασιακού βίου στην Ελλάδα είναι 33,2 έτη, τιμή
του δείκτη υπολειπόμενη κατά 3,2 έτη της αντίστοιχης

τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 26η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 40,3 έτη είναι: η Σουηδία (42,0
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έτη), η Ολλανδία (41,0 έτη), η Δανία (40,1 έτη), το Ηνωμένο Βασίλειο (39,4 έτη), και η Εσθονία (39,1 έτη). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 33,0 έτη,
και συγκεκριμένα: η Ιταλία (32,0 έτη), η Κροατία (32,6
έτη), η Ολλανδία (74,2 έτη), η Ρουμανία (75,6%), και το
Λουξεμβούργο (77,3 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-2019, ο δείκτης
προσδόκιμη διάρκεια εργασιακού βίου στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 10,6% (ή κατά 3,5 έτη) από 32,9
έτη το 2002, σε 36,4 έτη το 2019. Την ίδια περίοδο, ο
δείκτης προσδόκιμη διάρκεια εργασιακού βίου στην
Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 6,8% (ή κατά 2,1 έτη)
από 31,1 έτη το 2002, σε 33,2 έτη το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση ο δείκτης προσδόκιμη διάρκεια εργασιακού βίου, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 7,2 έτη ή κατά 24,7%), και
κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 7,0 έτη ή κατά 25,5%), η Εσθονία (κατά 6,7 έτη ή κατά 20,7%), η Λιθουανία (κατά 4,5

έτη ή κατά 13,8%), η Γερμανία (κατά 4,4 έτη ή κατά
12,7%), η Ισπανία (κατά 4,3 έτη ή κατά 13,8%), η Ολλανδία (κατά 4,3 έτη ή κατά 11,7%), το Λουξεμβούργο
(κατά 4,2 έτη ή κατά 14,1%), η Βουλγαρία (κατά 4,1 έτη
ή κατά 13,7%), η Ιρλανδία (κατά 4,1 έτη ή κατά 12,3%),
το Βέλγιο (κατά 3,9 έτη ή κατά 13,1%), η Λετονία (κατά
3,7 έτη ή κατά 11,1%), η Αυστρία (κατά 3,6 έτη ή κατά
10,6%), η Σλοβενία (κατά 3,6 έτη ή κατά 11,1%), η Σουηδία (κατά 3,6 έτη ή κατά 9,4%), η Γαλλία (κατά 3,3 έτη
ή κατά 10,3%), η Ιταλία (κατά 3,0 έτη ή κατά 10,3%), η
Πολωνία (κατά 2,9 έτη ή κατά 9,4%), η Τσεχία (κατά 2,9
έτη ή κατά 8,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2,4 έτη ή
κατά 6,5%), η Κύπρος (κατά 2,2 έτη ή κατά 6,2%), η Ελλάδα (κατά 2,1 έτη ή κατά 6,8%), η Κροατία (κατά 2,1
έτη ή κατά 6,9%), η Φινλανδία (κατά 2,1 έτη ή κατά
5,7%), η Σλοβακία (κατά 2,0 έτη ή κατά 6,2%), η Πορτογαλία (κατά 1,9 έτη ή κατά 5,2%), και ελαφρότερα η Δανία (κατά 1,6 έτη ή κατά 4,2%), και η Ρουμανία (κατά 1,6
έτη ή κατά 5,0%).
9.5.1.1 ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΒΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα η τιμή δείκτη προσδόκιμη
διάρκεια εργασιακού βίου (σε έτη) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 9.130: Τιμή του δείκτη προσδόκιμη διάρκεια εργασιακού βίου (σε έτη) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Duration of working life [lfsi_dwl_a]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η τιμή του δείκτη προσδόκιμη διάρκεια εργασιακού βίου των ανδρών στην ΕΕ-28 (38,7 έτη), υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (33,9 έτη) κατά 4,8 έτη.
Την ίδια χρονιά, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, η τιμή του
δείκτη προσδόκιμη διάρκεια εργασιακού βίου υπερέχει από ισχυρά έως ελαφρά, του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα
(κατά 9,8 έτη), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 9,1 έτη), η Ελλάδα
(κατά 7,0 έτη), η Ιρλανδία (κατά 6,8 έτη), η Ρουμανία
(κατά 6,7 έτη), η Ουγγαρία (κατά 6,2 έτη), η Τσεχία (κατά 6,1 έτη), η Κύπρος (κατά 6,0 έτη), η Πολωνία (κατά
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5,6 έτη), η Σλοβακία (κατά 5,1 έτη), η Ολλανδία (κατά
4,7 έτη), η Αυστρία (κατά 4,6 έτη), η Ισπανία (κατά 4,4
έτη), το Λουξεμβούργο (κατά 4,3 έτη), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 4,3 έτη), η Γερμανία (κατά 4,2 έτη), η Κροατία (κατά 4,0 έτη), το Βέλγιο (κατά 3,7 έτη), η Δανία
(κατά 3,6 ποσ. μονάδα), η Βουλγαρία (κατά 3,3 έτη), η
Γαλλία (κατά 3,2 έτη), η Πορτογαλία (κατά 2,9 έτη), η
Σλοβενία (κατά 2,3 έτη), και ελαφρότερα η Σουηδία
(κατά 1,9 έτη), η Φινλανδία (κατά 1,3 έτη), η Εσθονία
(κατά 1,2 έτη), και οριακά η Λετονία (κατά 0,2 έτη).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η τιμή του δείκτη προσδόκιμη
διάρκεια εργασιακού βίου υπολείπεται οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών στη Λιθουανία (κατά
0,6 έτη
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10.1 Απασχολούμενοι - Βασικά μεγέθη και δείκτες του πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 232.613 χιλ.
απασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα
είναι 3.911 χιλ. απασχολούμενοι.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων (employed persons)
ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. απασχολούμενους)
στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς
2002-2019.

Γράφημα 10.1: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. απασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013
(3.513 χιλ. απασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά
την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται αύξηση του
δείκτη κατά 7,7% (ή κατά 328 χιλ. απασχολούμενους),
την αμέσως επόμενη περίοδο 2008-2013 καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη κατά -23,8% (ή κατά
1.097 χιλ. απασχολούμενους), ενώ την περίοδο 20132019 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 11,3% (ή
κατά 398 χιλ. απασχολούμενους).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από
15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
12,8% (ή κατά 26.435 χιλ. απασχολούμενους), από
206.178 χιλ. απασχολούμενους το 2002, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 232.613 χιλ. απασχολούμενους το 2019,
που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -8,7% (ή κατά
371 χιλ. απασχολούμενους), από 4.282 χιλ. απασχολούμενους το 2002, σε 3.911 χιλ. απασχολούμενους το
2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (4.611
χιλ. απασχολούμενους), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων (employed persons)
ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. απασχολούμενους)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω (δείκτης απασχόλησης) στην
ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 10.2: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. απασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω (δείκτης απασχόλησης) στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 283.613
χιλ. απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 54,5% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (426.989 χιλ.

απασχολούμενοι). Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην Ελλάδα (3.911 χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί
στο 43,0% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω στη χώρα (9.104 χιλ. απασχο-
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χιλ. απασχολούμενους ή κατά 4,0%), η Γαλλία (κατά
690,5 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 2,6%), η Ολλανδία
(κατά 663,7 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 8,0%), η Πολωνία (κατά 377,0 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 2,3%),
η Πορτογαλία (κατά 364,4 χιλ. απασχολούμενους ή κατά
8,0%), η Ουγγαρία (κατά 301,6 χιλ. απασχολούμενους ή
κατά 7,2%), η Ελλάδα (κατά 300,3 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 8,3%), η Σουηδία (κατά 294,8 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 6,1%), το Βέλγιο (κατά 280,4 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 6,2%), η Ιρλανδία (κατά 265,2
χιλ. απασχολούμενους ή κατά 12,9%), η Τσεχία (κατά
261,2 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 5,2%), η Αυστρία
(κατά 206,6 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 5,0%), η
Βουλγαρία (κατά 201,2 χιλ. απασχολούμενους ή κατά
6,6%), η Δανία (κατά 168,7 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 6,2%), η Σλοβακία (κατά 159,6 χιλ. απασχολούμενους
ή κατά 6,6%), η Ρουμανία (κατά 144,9 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 1,7%), η Φινλανδία (κατά 128,8 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 5,3%), η Κροατία (κατά 94,2 χιλ.
απασχολούμενους ή κατά 5,9%), η Σλοβενία (κατά 65,2
χιλ. απασχολούμενους ή κατά 7,1%), η Κύπρος (κατά
58,3 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 16,3%), η Μάλτα
(κατά 56,4 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 28,4%), η Λιθουανία (κατά 43,5 χιλ. απασχολούμενους ή κατά
3,3%), το Λουξεμβούργο (κατά 31,6 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 12,3%), η Εσθονία (κατά 30,4 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 4,7%), και η Λετονία (κατά 13,9 χιλ.
απασχολούμενους ή κατά 1,6%).

λούμενοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 11,5 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 61,2% είναι: η Ολλανδία (62,6%),
η Σουηδία (61,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (60,9%), η Εσθονία (60,8%), και η Γερμανία (60,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 47,2%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (43,0%), η Ιταλία (44,9%), η Κροατία
(47,7%), η Ισπανία (49,7%), και η Γαλλία (50,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 5,3% (ή κατά
11.697,7 χιλ. απασχολούμενους) από 220.915 χιλ. απασχολούμενους το 2015, σε 232.613 χιλ. απασχολούμενους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός
των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 8,3% (ή κατά 300,3 χιλ.
απασχολούμενους) από 3.611 χιλ. απασχολούμενους το
2015, σε 3.911 χιλ. απασχολούμενους το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία
(κατά 2.189,2 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 5,4%), και
κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 1.913,3 χιλ. απασχολούμενους ή
κατά 10,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1.497,7 χιλ.
απασχολούμενους ή κατά 4,8%), η Ιταλία (κατά 895,1

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων (employed
persons) ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. απασχολούμενους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών
& άνω (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 10.3: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. απασχολούμενους) και ποσοστιαία αναλογία
του ως προς το συνολικό πληθυσμό των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα
έτη 2019 και 2015
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω επί του
συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15
ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 43,0%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών &
άνω επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
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χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Κρήτης (48,6% επί
του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 5,6 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της
τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (48,5% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από
15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 5,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοπον-
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ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά
106,5 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 8,0%), και κατά
φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης
(κατά 43,9 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 21,0%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 41,9 χιλ. απασχολούμενους
ή κατά 7,0%), Θεσσαλίας (κατά 23,4 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 10,2%), Πελοποννήσου (κατά 18,2 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 9,4%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 16,7 χιλ. απασχολούμενους ή κατά
8,4%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 13,2 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 7,3%), Βορείου Αιγαίου (κατά 9,8 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 15,1%), Δυτικής Ελλάδας (κατά
8,5 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 4,1%), Ηπείρου (κατά
7,4 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 7,0%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 5,9 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 7,3%),
Ιονίων νήσων (κατά 4,2 χιλ. απασχολούμενους ή κατά
5,8%), και οριακά Νοτίου Αιγαίου (κατά 0,7 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 0,5%).

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

νήσου (48,4% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από
15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (45,3% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,3 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου
(45,0% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,0 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (44,7%
επί του συνόλου των κατοίκων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (42,3% επί
του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (41,2%
επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (41,1% επί
του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,9 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(40,4% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (39,0%
επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας
(37,8% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 5,2 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Δυτικής Μακεδονίας (37,5% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
5,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), και στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων

10.1.1 Πληθυσμός των απασχολουμένων ανά φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων (employed persons) ηλικίας από 15 ετών & άνω
επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας
από 15 ετών & άνω (δείκτης απασχόλησης) ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019. Σημειώνεται ότι η
διάταξη των κρατών-μελών της ΕΕ-28 στο γράφημα είναι κατά φθίνουσα τιμή του δείκτη απασχόλησης των
ανδρών.
Το 2019, ο δείκτης απασχόλησης των ανδρών ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 (60,6%), υπερέχει του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (48,7%) κατά 7,8 ποσ.
μονάδες.

Γράφημα 10.4: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων
ηλικίας από 15 ετών & άνω (δείκτης απασχόλησης) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης απασχόλησης των ανδρών απασχολουμένων ηλικίας από 15
ετών & άνω υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 19,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 18,5

ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 17,2 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 17,1 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 16,8
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 16,6 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 16,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
14,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 12,9 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 12,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 12,1 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 11,7 ποσ.
μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 11,5 ποσ. μονάδες), η Ισπα-
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νία (κατά 11,3 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 10,5
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 10,4 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 10,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
9,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 9,7 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 9,1 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 9,0 ποσ.
μονάδες), η Δανία (κατά 8,7 ποσ. μονάδα), το Βέλγιο
(κατά 8,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 6,5 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία
(κατά 6,3 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή της απόκλισης του δείκτη ως προς το φύλο της συ-

γκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
10.1.2 Πληθυσμός των απασχολουμένων ανά ηλικιακή
ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης απασχόλησης του συνολικού πληθυσμού της παραγωγικής ηλικίας (από 15 έως& 64 ετών) και των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του συνολικού πληθυσμού
ηλικίας 15 ετών & άνω (ηλικίας από 15 έως& 24 ετών,
από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64 ετών, και από
65 ετών & άνω) στην ΕΕ-28 την περίοδο 2002-2019.

Γράφημα 10.5: Δείκτης απασχόλησης του συνολικού πληθυσμού της παραγωγικής ηλικίας (από 15 έως& 64 ετών) και των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του
συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών & άνω (ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) στην ΕΕ-28
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 (226.231 χιλ.
απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 69,3% του συνολικού
πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην ΕΕ-28 (326.671 χιλ. κάτοικοι).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η κατανομή του συνολικού
πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην ΕΕ-28 διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως
προς τις 4 επί μέρους διακριτές ηλικιακές ομάδες των
κατοίκων που την απαρτίζουν.
Πιο συγκεκριμένα το 2019:
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 15
έως& 24 ετών (19.175 χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 35,7% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων
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ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 (53.707 χιλ.
κάτοικοι).
η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 25
έως& 49 ετών (136.558 χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 81,2% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων
ηλικίας από 25 έως& 49 ετών στην ΕΕ-28 (168.089 χιλ.
κάτοικοι).
η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 50
έως& 64 ετών (70.498 χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 67,2% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων
ηλικίας από 50 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 (104.874 χιλ.
κάτοικοι), και
η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 65
ετών & άνω (6.382 χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί
στο 6,4% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλι-
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κίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 (100.319 χιλ. κάτοικοι).
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ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, ο δείκτης απασχόλησης των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 11,1% (ή κατά
6,9 ποσ. μονάδες) από 62,4% το 2002, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 69,3% το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, η μεταβολή του δείκτη απασχόλησης των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω
ανά επιμέρους ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 έχει ως εξής:
 ο δείκτης απασχόλησης των κατοίκων ηλικίας από
15 έως& 24 ετών καταγράφει μικρή μείωση κατά 2,5% (ή κατά 0,9 ποσ. μονάδες) από 36,6% το 2002,
σε 35,7% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (37,2%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013
(32,1%).
 ο δείκτης απασχόλησης των κατοίκων ηλικίας από
25 έως& 49 ετών καταγράφει μικρή αύξηση κατά
5,1% (ή κατά 4,0 ποσ. μονάδες) από 77,3% το 2002,
σε 81,2% το 2019, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή

του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (77,1%).
ο δείκτης απασχόλησης των κατοίκων ηλικίας από
50 έως& 64 ετών καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 34,2% (ή κατά 17,1 ποσ. μονάδες) από 50,1% το
2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 67,2% το 2019, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.
και ο δείκτης απασχόλησης των κατοίκων ηλικίας
από 65 ετών& άνω καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 38,9% (ή κατά 1,8 ποσ. μονάδες) από 4,6% το
2002, σε 6,4% το 2019, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2004 (4,2%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης απασχόλησης του συνολικού πληθυσμού της παραγωγικής ηλικίας (από 15 έως& 64 ετών) και των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του συνολικού πληθυσμού
ηλικίας 15 ετών & άνω (ηλικίας από 15 έως& 24 ετών,
από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64 ετών, και από
65 ετών & άνω) στην Ελλάδα την περίοδο 2002-2019.

Γράφημα 10.6: Δείκτης απασχόλησης του συνολικού πληθυσμού της παραγωγικής ηλικίας (από 15 έως& 64 ετών) και των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του
συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών & άνω (ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα (3.825 χιλ.
απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 56,5% του συνολικού

πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην Ελλάδα (6.771 χιλ. κάτοικοι). Τη συγκεκριμένη χρονιά, η κατανομή του συνολικού πληθυσμού των απα-
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σχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα
διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως προς τις 4 επί μέρους διακριτές ηλικιακές ομάδες των κατοίκων που την
απαρτίζουν.
Πιο συγκεκριμένα το 2019:
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από
15 έως& 24 ετών (151 χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 14,6% του συνολικού πληθυσμού των
κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα
(1.040 χιλ. κάτοικοι).
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από
25 έως& 49 ετών (2.497 χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 71,2% του συνολικού πληθυσμού των
κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 49 ετών στην Ελλάδα
(3.506 χιλ. κάτοικοι).
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από
50 έως& 64 ετών (1.176 χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 52,9% του συνολικού πληθυσμού των
κατοίκων ηλικίας από 50 έως& 64 ετών στην Ελλάδα
(2.224 χιλ. κάτοικοι), και
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από
65 ετών & άνω (86 χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί
στο 3,7% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων
ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα (2.333 χιλ.
κάτοικοι).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, ο δείκτης απασχόλησης των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -2,0% (ή κατά 1,2
ποσ. μονάδες) από 57,6% το 2002, σε 56,5% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2008 (61,4%), ενώ αντίστοιχα
η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (48,4%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, η μεταβολή του δείκτη απασχόλησης των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα έχει ως εξής:

 ο δείκτης απασχόλησης των κατοίκων ηλικίας από 15







έως& 24 ετών καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
κατά -45,9% (ή κατά 12,3 ποσ. μονάδες) από 26,9% το
2002, σε 14,6% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2004 (27,5%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (11,8%).
ο δείκτης απασχόλησης των κατοίκων ηλικίας από 25
έως& 49 ετών καταγράφει μικρή μείωση κατά -3,0% (ή
κατά 2,2 ποσ. μονάδες) από 73,4% το 2002, σε 71,2% το
2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (77,5%),
ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (62,3%).
ο δείκτης απασχόλησης των κατοίκων ηλικίας από 50
έως& 64 ετών καταγράφει αύξηση κατά 9,8% (ή κατά
4,7 ποσ. μονάδες) από 48,2% το 2002, σε 52,9% το
2019, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (43,0%).
και ο δείκτης απασχόλησης των κατοίκων ηλικίας από
65 ετών& άνω καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 20,6%
(ή κατά 1,0 ποσ. μονάδα) από 4,7% το 2002, σε 3,7% το
2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003 (4,8%),
ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (2,4%).

10.1.2.1 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 64 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων (employed persons)
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.7: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 226.231
χιλ. απασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα είναι 3.825 χιλ. απασχολούμενοι.
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
11,6% (ή κατά 23.586 χιλ. απασχολούμενους), από
202.645 χιλ. απασχολούμενους το 2002, που αποτελεί

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 7,9% (ή κατά 330 χιλ. απασχολούμενους), την
αμέσως επόμενη περίοδο 2008-2013 καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη κατά -23,5% (ή κατά 1.064 χιλ.
απασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 10,6% (ή κατά 366
χιλ. απασχολούμενους).

και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 226.231 χιλ. απασχολούμενους το 2019, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64
ετών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -8,8% (ή
κατά 369 χιλ. απασχολούμενους), από 4.193 χιλ. απασχολούμενους το 2002, σε 3.825 χιλ. απασχολούμενους
το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (4.523
χιλ. απασχολούμενοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013
(3.459 χιλ. απασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
64 ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
(δείκτης απασχόλησης) στην ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 10.8: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (δείκτης απασχόλησης) στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι
226.231 χιλ. απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο
69,3% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων από
15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(326.671 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα
(3.825 χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 56,5%
του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από
15 έως& 64 ετών της χώρας (4.730 χιλ. κάτοικοι), τιμή
του δείκτη υπολειπόμενη σημαντικά κατά 12,8 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 76,5% είναι: η Ολλανδία
(78,2%), η Σουηδία (77,1%), η Γερμανία (76,7%), η Εσθονία (75,3%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (75,2%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
61,2%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (56,6%), η Ιταλία
(59,0%), η Κροατία (62,1%), η Ισπανία (63,3%), και το
Βέλγιο (65,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι σχετικά υψηλή (1,2 φορές), που

υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
4,8% (ή κατά 10.448 χιλ. απασχολούμενους) από
215.784 χιλ. απασχολούμενους το 2015, σε 226.231
χιλ. απασχολούμενους το 2019. Την ίδια περίοδο, o
συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 7,8% (ή κατά 277 χιλ. απασχολούμενους) από
3.548 χιλ. απασχολούμενους το 2015, σε 3.825 χιλ.
απασχολούμενους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. απασχολούμενους)
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.
Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών επί του
συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15
έως& 64 ετών στην Ελλάδα είναι 56,5%.
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Γράφημα 10.9: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) και ποσοστιαία αναλογία
του ως προς το συνολικό πληθυσμό των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα
έτη 2019 και 2015
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Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου (61,9% επί του πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 5,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (61,8% επί πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 5,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (60,4% επί του πληθυσμού ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (60,4% επί του πληθυσμού ηλικίας από
15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
3,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων
νήσων (59,8% επί του πληθυσμού ηλικίας από 15 έως&
64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (57,6%
επί του πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (56,6% επί του πληθυσμού ηλικίας από 15 έως&
64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς
Ελλάδας (55,7% επί του πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου
(55,1% επί του πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (54,8% επί
του πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,7 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (53,7%
επί του πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,8 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας
(50,5% επί του πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 6,0 ποσ. μονάδες
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της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Δυτικής Ελλάδας
(49,7% επί του πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 6,8 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 12 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά
96,2 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 7,4%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής
Μακεδονίας (κατά 42,9 χιλ. απασχολούμενους ή κατά
7,3%), Κρήτης (κατά 41,6 χιλ. απασχολούμενους ή κατά
20,2%), Θεσσαλίας (κατά 19,7 χιλ. απασχολούμενους ή
κατά 8,9%), Πελοποννήσου (κατά 17,9 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 9,6%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 14,9 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 7,7%),
Στερεάς Ελλάδας (κατά 13,0 χιλ. απασχολούμενους ή
κατά 7,4%), Βορείου Αιγαίου (κατά 8,5 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 13,3%), Ηπείρου (κατά 8,0 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 7,8%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 5,7 χιλ.
απασχολούμενους ή κατά 2,8%), Δυτικής Μακεδονίας
(κατά 5,3 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 6,6%), και Ιονίων
νήσων (κατά 3,4 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 3,8%).
Την ίδια περίοδο, καταγράφεται οριακή μείωση του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (κατά 0,1 χιλ. απασχολούμενους ή κατά -0,1%).
10.1.2.2 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 24 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων (employed persons)
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 είναι 19.175
χιλ. απασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην
Ελλάδα είναι 151 χιλ. απασχολούμενοι.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 10.10: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο
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Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

ετών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -60,9% (ή κατά 236 χιλ. απασχολούμενους), από 387 χιλ. απασχολούμενους το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 151 χιλ. απασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (131 χιλ. απασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20022013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του
δείκτη κατά -66,1% (ή κατά 256 χιλ. απασχολούμενους),
ενώ την επόμενη περίοδο 2013-2019 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 15,2% (ή κατά 20 χιλ. απασχολούμενους).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή μείωση
κατά -14,8% (ή κατά 3.339 χιλ. απασχολούμενους), από
22.514 χιλ. απασχολούμενους το 2002, σε 19.175 χιλ.
απασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2007 (22.638 χιλ. απασχολούμενοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (18.044 χιλ. απασχολούμενοι). Πιο
συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2007 καταγράφεται μικρή αύξηση του δείκτη κατά 0,6% (ή κατά 124
χιλ. απασχολούμενους), την αμέσως επόμενη περίοδο
2007-2014 καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη κατά -20,3% (ή κατά 4.595 χιλ. απασχολούμενους), ενώ
την περίοδο 2014-2019 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 15,2% (ή κατά 1.131 χιλ. απασχολούμενους).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
24 ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών
(δείκτης απασχόλησης) στην ΕΕ-28 το 2019.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24

Γράφημα 10.11: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (δείκτης απασχόλησης) στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 είναι 19.175
χιλ. απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 35,7% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων από 15 έως& 24 ετών
στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (53.707 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα
(151 χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 14,6% του
συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15

έως& 24 ετών της χώρας (1.040 χιλ. κάτοικοι), τιμή του
δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 21,1
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 54,6% είναι: η Ολλανδία (65,3%), η
Δανία (55,0%), η Αυστρία (51,6%), η Μάλτα (50,7%), και
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

το Ηνωμένο Βασίλειο (50,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 20,4%, και συγκεκριμένα: η
Ελλάδα (14,6%), η Ιταλία (18,5%), η Βουλγαρία (21,8%), η
Ισπανία (22,3%), και η Ρουμανία (24,7%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι σχετικά υψηλή
(2,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
24 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 5,1% (ή κατά 938 χιλ. απασχολούμενους) από 18.237 χιλ. απασχολούμενους το 2015, σε 19.175 χιλ. απασχολούμενους το

2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 8,1% (ή κατά 11 χιλ. απασχολούμενους) από 140 χιλ. απασχολούμενους το 2015,
σε 151 χιλ. απασχολούμενους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. απασχολούμενους)
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 10.12: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) και ποσοστιαία αναλογία
του ως προς το συνολικό πληθυσμό των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα
έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών επί του
συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15
έως& 24 ετών στην Ελλάδα είναι 14,6%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
24 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ιονίων
νήσων (23,5% επί του πληθυσμού ηλικίας από 15 έως&
24 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 8,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες:
Νοτίου Αιγαίου (22,7% επί του πληθυσμού ηλικίας από
15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 8,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (22,7% επί του πληθυσμού ηλικίας από 15 έως&
24 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 8,1 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (17,6%
επί πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 5,3 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Αττικής (15,8% επί του πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (14,8% επί του
πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (14,3% επί
του πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (13,4% επί του πληθυ-
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σμού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Πελοποννήσου (13,1% επί του πληθυσμού
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (12,4% επί του πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (9,7% επί του πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (9,4% επί του πληθυσμού
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 5,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και Ηπείρου (9,4% επί του πληθυσμού ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 5,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 5 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 2,6
χιλ. απασχολούμενους ή κατά -26,8%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (κατά 1,4 χιλ. απασχολούμενους ή κατά -34,1%),
Πελοποννήσου (κατά 1,4 χιλ. απασχολούμενους ή κατά
-22,2%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 0,5 χιλ. απασχολούμενους ή κατά -6,6%), και Νοτίου Αιγαίου (κατά 0,5 χιλ. απασχολούμενους ή κατά -6,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 8 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες
της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυ-
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σμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική
περιφέρεια Αττικής (κατά 7,7 χιλ. απασχολούμενους ή
κατά 15,6%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι
περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 3,4 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 16,8%), Θεσσαλίας (κατά 1,7 χιλ.
απασχολούμενους ή κατά 22,1%), Ιονίων νήσων (κατά 1,5
χιλ. απασχολούμενους ή κατά 60,0%), Κρήτης (κατά 1,5
χιλ. απασχολούμενους ή κατά 14,6%), Βορείου Αιγαίου
(κατά 0,9 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 27,3%), Ανατολι-

κής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 0,6 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 7,1%), και Ηπείρου (κατά 0,5 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 20,0%).
10.1.2.3 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ ΚΑΙ 64 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων (employed persons)
ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.13: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 207.056
χιλ. απασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των
απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην
Ελλάδα είναι 3.673 χιλ. απασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από
25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
14,9% (ή κατά 26.925 χιλ. απασχολούμενους), από
180.131 χιλ. απασχολούμενους το 2002, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 207.056 χιλ. απασχολούμενους το 2019, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64
ετών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -3,5% (ή
κατά 369 χιλ. απασχολούμενους), από 3.806 χιλ. απασχολούμενους το 2002, σε 3.673 χιλ. απασχολούμενους

το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (4.230
χιλ. απασχολούμενοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013
(3.328 χιλ. απασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά
την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 11,1% (ή κατά 424 χιλ. απασχολούμενους), την
αμέσως επόμενη περίοδο 2008-2013 καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη κατά -21,3% (ή κατά 903 χιλ.
απασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 10,4% (ή κατά 346
χιλ. απασχολούμενους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως&
64 ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
(δείκτης απασχόλησης) στην ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 10.14: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (δείκτης απασχόλησης) στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 207.056
χιλ. απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 75,9% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (272.963 χιλ.
κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα
(3.673 χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 64,1% του
συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 25
έως& 64 ετών της χώρας (5.730 χιλ. κάτοικοι), τιμή του
δείκτη υπολειπόμενη σημαντικά κατά 11,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 82,4% είναι: η Σουηδία (84,4%), η
Τσεχία (82,8%), η Γερμανία (82,0%), η Εσθονία (81,4%),
και η Ολλανδία (81,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 61,2%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα
(64,1%), η Ιταλία (66,4%), η Κροατία (69,0%), η Ισπανία
(70,6%), και το Βέλγιο (73,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή

του λόγου top5/ bottom5 είναι σχετικά υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως&
64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 4,8% (ή
κατά 9.509 χιλ. απασχολούμενους) από 197.547 χιλ. απασχολούμενους το 2015, σε 207.056 χιλ. απασχολούμενους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64
ετών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 7,8% (ή κατά 265 χιλ. απασχολούμενους) από 3.408 χιλ. απασχολούμενους το 2015, σε 3.673 χιλ. απασχολούμενους το
2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. απασχολούμενους)
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 10.15: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) και ποσοστιαία αναλογία
του ως προς το συνολικό πληθυσμό των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα
έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών επί
του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από
25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα είναι 64,1%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 25
έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Κρήτης (70,7% επί πληθυσμού ηλικίας από 25
έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι
περιφέρειες: Πελοποννήσου (68,1% επί του πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 4,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (67,3% επί του πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 3,2 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (67,2% επί του
πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περι-
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φέρεια υπερέχουσα κατά 3,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (65,5% επί του
πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Αττικής (64,8% επί του πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(64,8% επί του πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 64
ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (63,8%
επί του πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (62,8%
επί του πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,3 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (62,7% επί του
πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (61,7%
επί του πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην
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(κατά 18,0 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 8,4%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 14,3 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 7,7%), Στερεάς Ελλάδας (κατά
13,5 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 8,0%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 8,3 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 4,3%),
Βορείου Αιγαίου (κατά 7,6 χιλ. απασχολούμενους ή
κατά 12,6%), Ηπείρου (κατά 7,5 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 7,5%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 6,7 χιλ.
απασχολούμενους ή κατά 8,8%), Ιονίων νήσων (κατά
1,4 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 2,0%), και οριακά
Νοτίου Αιγαίου (κατά 0,4 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 0,3%).
10.1.2.4 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 65 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων (employed persons)
ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. απασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,4 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας
(58,6% επί του πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 64
ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 5,5 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Δυτικής
Ελλάδας (58,5% επί του πληθυσμού ηλικίας από 25
έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
5,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), και στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη
να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής
(κατά 88,5 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 7,0%), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες:
Κρήτης (κατά 40,1 χιλ. απασχολούμενους ή κατά
20,5%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 39,5 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 6,9%), Πελοποννήσου (κατά
19,3 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 10,7%), Θεσσαλίας

Γράφημα 10.16: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. απασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 6.382 χιλ.
απασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα
είναι 86 χιλ. απασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από
65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 80,7% (ή κατά 2.850 χιλ. απασχολούμενους), από 3.531 χιλ. απασχολούμενους το 2002, σε 86
χιλ. απασχολούμενους το 2019, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (3.323 χιλ. απασχολούμενοι).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω
στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,8% (ή

κατά 3,0 χιλ. απασχολούμενους), από 89 χιλ. απασχολούμενους το 2002, σε 86 χιλ. απασχολούμενους το
2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003 (93 χιλ. απασχολούμενοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (54 χιλ. απασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20022013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του
δείκτη κατά -39,0% (ή κατά 35 χιλ. απασχολούμενους),
ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 59,4% (ή κατά 32χιλ.
απασχολούμενους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών &
άνω (σε χιλ. απασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 65 ετών & άνω
(δείκτης απασχόλησης) στην ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 10.17: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. απασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 65 ετών & άνω (δείκτης απασχόλησης) στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 6.382
χιλ. απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 6,4% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων από 65 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (100.319 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα (86
χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 3,7% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 65 ετών &
άνω της χώρας (2.333 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη
υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 11,8% είναι: η Εσθονία (14,2%),
η Ιρλανδία (12,0%), η Πορτογαλία (11,5%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (11,0%), και η Λετονία (10,4%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,8%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (2,3%), η Ισπανία (2,4%), το
Βέλγιο (2,9%), η Σλοβενία (3,1%), και η Γαλλία (3,3%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
σχετικά υψηλή (4,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρ-

ξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά
24,4% (ή κατά 1.250 χιλ. απασχολούμενους) από 5.132
χιλ. απασχολούμενους το 2015, σε 6.382 χιλ. απασχολούμενους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω
στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 37,8%
(ή κατά 24 χιλ. απασχολούμενους) από 63 χιλ. απασχολούμενους το 2015, σε 86 χιλ. απασχολούμενους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας
από 65 ετών & άνω (σε χιλ. απασχολούμενους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού
των κατοίκων ηλικίας από 65 ετών & άνω (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.
Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω επί του
συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 3,7%.

Γράφημα 10.18: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. απασχολούμενους) και ποσοστιαία αναλογία
του ως προς το συνολικό πληθυσμό των κατοίκων ηλικίας από 65 ετών & άνω (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη
2019 και 2015
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Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών
& άνω επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 65 ετών & άνω στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας (6,4% επί του πληθυσμού ηλικίας από 65 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,7 ποσ. μονά-
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δες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες:
Νοτίου Αιγαίου (6,0% επί του πληθυσμού ηλικίας από
65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,3
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων
νήσων (5,9% επί του πληθυσμού ηλικίας από 65 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,2 ποσ. μονά-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

10,2 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 65,8%), και κατά
φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (κατά 3,7 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 49,3%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 2,8 χιλ. απασχολούμενους ή κατά
112,0%), Κρήτης (κατά 2,3 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 67,6%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά
1,8 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 47,4%), Ιονίων νήσων
(κατά 1,3 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 92,9%), Βορείου
Αιγαίου (κατά 1,3 χιλ. απασχολούμενους ή κατά
100,0%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 0,8 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 28,6%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,6 χιλ.
απασχολούμενους ή κατά 46,2%), και οριακά Πελοποννήσου (κατά 0,3 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 4,7%),
και Στερεάς Ελλάδας (κατά 0,2 χιλ. απασχολούμενους ή
κατά 4,7%).
Την ίδια περίοδο, σε 11 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού
πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών
& άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 1,0 χιλ.
απασχολούμενους ή κατά -10,3%), και οριακά ακολουθεί η περιφέρεια Ηπείρου (κατά 0,6 χιλ. απασχολούμενους ή κατά -21,4%).

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

δες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου
(5,6% επί του πληθυσμού ηλικίας από 65 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,9 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (5,0% επί
του πληθυσμού ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (4,7% επί πληθυσμού ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (4,1% επί του πληθυσμού ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (3,6% επί του πληθυσμού
ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (3,4% επί του πληθυσμού
ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Αττικής (3,3% επί του πληθυσμού ηλικίας από 65
ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Μακεδονίας (3,0% επί του πληθυσμού ηλικίας από 65
ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου
(2,5% επί του πληθυσμού ηλικίας από 65 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κεντρικής Μακεδονίας (2,1% επί του πληθυσμού ηλικίας από 65 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 11 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά

10.1.3 Πληθυσμός των απασχολουμένων με αλλοδαπή
υπηκοότητα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπη1
κοότητα (foreign countries citizenship) ηλικίας από 15
ετών & άνω (σε χιλ. απασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και
την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
1

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς (foreign countries citizenship)

Γράφημα 10.19: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. απασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την
ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 είναι 19.559 χιλ. απασχολούμενοι, ενώ
o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
Ελλάδα είναι 228 χιλ. απασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων με αλλοδαπή

υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 130,8% (ή
κατά 11.085 χιλ. απασχολούμενους), από 8.474 χιλ. απασχολούμενους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 19.559
χιλ. απασχολούμενους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
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επόμενη περίοδο 2009-2018 καταγράφεται ιδιαίτερα
σημαντική μείωση του δείκτη κατά -53,5% (ή κατά 233
χιλ. απασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2018-2019
καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 12,7% (ή κατά
26 χιλ. απασχολούμενους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα (foreign country citizenship) ηλικίας από 15
ετών & άνω (σε χιλ. απασχολούμενους) στα 27 κράτημέλη από τα 28 της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει
οριακή αύξηση κατά 0,4% (ή κατά 1,0 χιλ. απασχολούμενους), από 227 χιλ. απασχολούμενους το 2002, σε
228 χιλ. απασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2009 (435 χιλ. απασχολούμενοι), ενώ
αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2018 (202 χιλ. απασχολούμενοι). Πιο
συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά
91,7% (ή κατά 208 χιλ. απασχολούμενους), την αμέσως

Γράφημα 10.20: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. απασχολούμενους) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 είναι 19.559 χιλ. απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 8,4% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά (232.613 χιλ. απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15
ετών & άνω στην Ελλάδα (228 χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 5,8% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω της χώρας
(3.911 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 2,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 26,1% είναι: το Λουξεμβούργο
(53,5%), η Μάλτα (23,8%), η Κύπρος (20,7%), η Ιρλανδία
(16,5%), και η Αυστρία (16,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,4%, και συγκεκριμένα: η
Βουλγαρία (0,1%), η Σλοβακία (0,3%), η Κροατία (0,3%),
η Πολωνία (0,7%), και η Ουγγαρία (0,8%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (59,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 22,1% (ή κατά 3.544 χιλ. απασχολούμενους) από 16.015 χιλ. απασχολούμενους το 2015,
σε 19.559 χιλ. απασχολούμενους το 2019.Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων με
αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -6,1% (ή
κατά 15 χιλ. απασχολούμενους) από 243 χιλ. απασχολούμενους το 2015, σε 228 χιλ. απασχολούμενους το
2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα (foreign countries citizenship) ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. απασχολούμενους) και
η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω
ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη
2019 και 2015.
Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας
από 15 ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 6,6%.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 10.21: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. απασχολούμενους)
και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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νων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(2,2% επί του πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 6 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής
(κατά 17,4 χιλ. απασχολούμενους ή κατά -13,6%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 4,7 χιλ. απασχολούμενους ή κατά -20,3%), Πελοποννήσου (κατά 1,3 χιλ. απασχολούμενους ή κατά -16,0%), Βορείου Αιγαίου (κατά 1,3 χιλ. απασχολούμενους ή κατά -36,1%), και οριακά Κρήτης (κατά
0,3 χιλ. απασχολούμενους ή κατά -1,6%), και Θεσσαλίας
(κατά 0,1 χιλ. απασχολούμενους ή κατά -1,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 7 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες
της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα
ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Ιονίων νήσων (κατά
2,9 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 82,9%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου
(κατά 2,5 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 18,9%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 2,2 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 88,0%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 1,4 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 10,4%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 1,4
χιλ. απασχολούμενους ή κατά 22,6%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 1,1 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 122,2%), και
οριακά Ηπείρου (κατά 0,5 χιλ. απασχολούμενους ή κατά
14,3%).
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ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων με αλλοδαπή
υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15
ετών & άνω στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας,
καταγράφεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (13,2%
επί του πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από
15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι
περιφέρειες: Ιονίων νήσων (8,3% επί του πληθυσμού
των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (7,6% επί του πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας
(7,6% επί του πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (7,6% επί του πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 1,7 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (7,2% επί του πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (3,5% επί του πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,3 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (3,5% επί του
πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,2 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (3,1% επί του πληθυσμού των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Θεσσαλίας (3,0% επί του πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (2,9% επί του
πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,9 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (2,3% επί του πληθυσμού των απασχολουμέ-

10.1.3.1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
(ΕΝΤΟΣ ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών
& άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα
εξαιρουμένης της χώρας αναφοράς (EU-28 countries
citizenship except reporting country) σε χιλ. απασχολούμενους στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο
αναφοράς 2006-2019.
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Γράφημα 10.22: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. απασχολούμενους)
στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2006-2019
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Το 2019, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 9.513
χιλ. απασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα
είναι 33 χιλ. απασχολούμενοι.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην
Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά
-43,6% (ή κατά 26 χιλ. απασχολούμενους), από 59 χιλ.
απασχολούμενους το 2006, σε 33 χιλ. απασχολούμενους το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (80 χιλ. απασχολούμενοι).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2006-2019), για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών
& άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα
στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 89,7% (ή κατά 4.499 χιλ. απασχολούμενους), από
5.015 χιλ. απασχολούμενους το 2006, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 9.513 χιλ. απασχολούμενους το 2019,
που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών
& άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε
χιλ. απασχολούμενους) στα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των
απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.23: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. απασχολούμενους)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού οικονομικά ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15
ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 9.513 χιλ. απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 48,6% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά (19.559 χιλ. απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (ε-
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ντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα (33 χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 14,5% του συνολικού
πληθυσμού των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω της χώρας (228
χιλ. απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη
ιδιαίτερα σημαντικά κατά 34,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 21η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 73,1% είναι: το Λουξεμβούργο
(89,4%), το Βέλγιο (76,7%), η Ιρλανδία (74,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (63,6%), και η Σλοβακία (61,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 11,9%, και
συγκεκριμένα: η Εσθονία (5,3%), η Σλοβενία (12,3%), η
Πολωνία (13,4%), η Λιθουανία (14,2%), και η Ελλάδα
(14,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών
& άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην
ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 20,9% (ή κατά
1.647 χιλ. απασχολούμενους) από 7.867 χιλ. απασχο-

λούμενους το 2015, σε 9.513 χιλ. απασχολούμενους το
2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -27,6% (ή κατά 13 χιλ. απασχολούμενους) από 46 χιλ. απασχολούμενους το 2015,
σε 33 χιλ. απασχολούμενους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. απασχολούμενους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 10.24: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. απασχολούμενους) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω
ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων με αλλοδαπή
υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα
είναι 14,5%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα επί του
συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στις 7 από
τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες
διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στην περιφέρεια Κρήτης (34,2% επί του συνόλου των συνομηλίκων
απασχολουμένων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 19,7 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του
δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας
(26,3% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 11,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (24,3% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 9,8 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (16,9% επί του
συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,4 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (13,8%

επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων με
αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου
Αιγαίου (10,2% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 4,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Κεντρικής Μακεδονίας (8,2% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων με αλλοδαπή
καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 6,3 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 5 από τις 7
διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από
15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 8,9 χιλ. απασχολούμενους
ή κατά -36,9%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι
περιφέρειες: Πελοποννήσου (κατά 3,8 χιλ. απασχολούμενους ή κατά -50,7%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά
0,9 χιλ. απασχολούμενους ή κατά -37,5%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 0,3 χιλ. απασχολούμενους ή κατά -15,8%),
και οριακά Κρήτης (κατά 3,7 χιλ. απασχολούμενους ή
κατά -38,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 2 από τις 7 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά
στοιχεία, καταγράφεται ελαφρά αύξηση του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (κατά 0,9 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 56,3%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθεί η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά
0,5 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 33,3%).

άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα εξαιρουμένης της χώρας αναφοράς (non EU-28 countries citizenship nor reporting country) σε χιλ. απασχολούμενους
στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς
2006-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 10.042 χιλ. απασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα είναι 195 χιλ. απασχολούμενοι.

10.1.3.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
(ΕΚΤΟΣ ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών &

Γράφημα 10.25: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. απασχολούμενους)
στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2006-2019
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2006-2019), για την
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από
15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 41,3% (ή κατά 2.935 χιλ. απασχολούμενους), από 7.107 χιλ. απασχολούμενους το
2006, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 10.042 χιλ. απασχολούμενους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω
με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -19,7% (ή κατά 48
χιλ. απασχολούμενους), από 243 χιλ. απασχολούμενους
το 2006, σε 195 χιλ. απασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2009 (356 χιλ. απασχολού-

μενοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018 (167 χιλ. απασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20062009 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του
δείκτη κατά 46,4% (ή κατά 113 χιλ. απασχολούμενους),
την αμέσως επόμενη περίοδο 2010-2018 καταγράφεται
ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -52,9% (ή
κατά 188 χιλ. απασχολούμενους), ενώ την περίοδο
2018-2019 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 16,5%
(ή κατά 28 χιλ. απασχολούμενους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών
& άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε
χιλ. απασχολούμενους) στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των
απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.26: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. απασχολούμενους)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Σλοβακία (38,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,4 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων από 15 ετών & άνω
με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28
καταγράφει αύξηση κατά 23,3% (ή κατά 1.899 χιλ. απασχολούμενους) από 8.144 χιλ. απασχολούμενους το
2015, σε 10.042 χιλ. απασχολούμενους το 2019.Την ίδια
περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ28) υπηκοότητα στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,0% (ή κατά 2,0 χιλ. απασχολούμενους) από
197 χιλ. απασχολούμενους το 2015, σε 195 χιλ. απασχολούμενους το 2019.

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 10.042 χιλ. απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 51,3% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (19.559 χιλ. απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα (195 χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 85,6% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω της χώρας (228 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 34,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 6η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 90,6% είναι: η Λετονία (98,4%), η
Εσθονία (94,7%), η Σλοβενία (87,7%), η Πολωνία
(86,6%), και η Λιθουανία (85,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 26,9%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (10,7%), το Βέλγιο (23,3%), η Ιρλανδία (25,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (36,4%), και η

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από
15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. απασχολούμενους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 10.27: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. απασχολούμενους) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω
ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα επί του συνολικού
πληθυσμού των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι
85,6%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα επί
συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στην περιφέρεια
Ηπείρου (92,5% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,9 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής
του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας
(92,0% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολου-

μένων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (91,8% επί του συνόλου
των συνομηλίκων απασχολουμένων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου
(89,8% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Ελλάδας (88,2% επί του συνόλου των
συνομηλίκων απασχολουμένων με αλλοδαπή καταγωγή
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,6 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (87,4% επί του
συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων
νήσων (84,4% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 1,2 ποσ. μονάδα της τιμής του δεί-
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κτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (83,1% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων με αλλοδαπή
καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (83,0% επί του συνόλου
των συνομηλίκων απασχολουμένων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (80,0% επί του συνόλου των συνομηλίκων
απασχολουμένων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 5,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (76,3% επί του
συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
9,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (73,9% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 11,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κρήτης (72,6% επί του
συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
13,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 4 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες
διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ28) υπηκοότητα, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 8,2 χιλ. απασχολούμενους ή κατά -7,8%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονί-

ας (κατά 3,9 χιλ. απασχολούμενους ή κατά -18,8%),
Βορείου Αιγαίου (κατά 1,1 χιλ. απασχολούμενους ή
κατά -39,3%), και οριακά Θεσσαλίας (κατά 0,1 χιλ. απασχολούμενους ή κατά -1,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 9 από τις 12 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία,
καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, με την υψηλότερη
να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Ιονίων νήσων (κατά 2,7 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 100,0%),
και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες:
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 2,1 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 116,7%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 19
χιλ. απασχολούμενους ή κατά 15,6%), Δυτικής Ελλάδας
(κατά 1,4 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 26,4%), Κρήτης
(κατά 1,1 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 8,7%), Δυτικής
Μακεδονίας (κατά 0,9 χιλ. απασχολούμενους ή κατά
128,6%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 0,5 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 4,2%), Πελοποννήσου (κατά 0,4 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 3,6%), και Ηπείρου (κατά 0,3 χιλ.
απασχολούμενους ή κατά 8,8%).
10.1.3.3 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα ανά φύλο στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
2019.

Γράφημα 10.28: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω
με αλλοδαπή υπηκοότητα στην ΕΕ-28 (56,5%), υπερέχει
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (43,5%) κατά 12,9
ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 24 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή
υπηκοότητα, υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σλοβενία (κατά 35,4 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύ-
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λων ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 31,6 ποσ. μονάδες),
η Πολωνία (κατά 29,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
24,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 24,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 19,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 19,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 18,4 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 18,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 17,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 14,8 ποσ.
μονάδες), η Λιθουανία (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 12,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 12,2 ποσ.
μονάδες), η Δανία (κατά 11,8 ποσ. μονάδα), το Λουξεμβούργο (κατά 11,6 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 11,2
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 11,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 8,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 7,8
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), η
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Ολλανδία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 5,6 ποσ. μονάδες), και η Πορτογαλία (κατά
2,5 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 2 από τα 26 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή
υπηκοότητα υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην
Κροατία (κατά 21,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα

σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθεί η Κύπρος (κατά
2,0 ποσ. μονάδες).
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά φύλο στα 25 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 10.29: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
61,5
61,3 53,0 52,0
51,3 50,8 51,5 52,0 52,5 52,8 53,2 53,3 53,6 53,8 53,9 54,4 55,7 56,0 56,9 57,6 58,0 58,2 58,4

Κεφάλαιο 10ο

άνδρες

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην
ΕΕ-28 (53,9%), υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (46,1%) κατά 7,8 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 20 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα υπερέχει από ιδιαίτερα
σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Πολωνία
(κατά 72,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά
60,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 55,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 23,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 16,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 16,4 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 16,0 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 15,2 ποσ. μονάδα), η Εσθονία (κατά 13,8
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 12,0 ποσ. μονάδα), το
Λουξεμβούργο (κατά 11,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία
(κατά 8,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 7,6 ποσ.
μονάδες), η Γαλλία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο
(κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 5,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία
(κατά 5,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,0 ποσ. μονάδες).

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 4 από τα 25 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα υπολείπεται από
ισχυρά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κροατία (κατά 22,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 6,0
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), και η
Ολλανδία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), ενώ στην Αυστρία
καταγράφεται οριακά ισορροπία των φύλων (απόκλιση
μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά φύλο στα 25 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω
με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28
(58,9%), υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών
(41,1%) κατά 17,8 ποσ. μονάδες).
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Γράφημα 10.30: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, σε 18 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της
ΕΕ-28) υπηκοότητα υπερέχει από ισχυρά έως ελαφρά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σλοβενία (κατά 39,4 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 33,4 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο
(κατά 30,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 30,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 24,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 23,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 22,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 20,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία
(κατά 20,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 19,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία
(κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 17,2 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 16,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
(κατά 16,2 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 12,8
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 11,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 11,4 ποσ. μονάδα), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
10,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η
Λετονία (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), και η Λιθουανία (κατά
5,8 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 2 από τα 25 κράτη-μέλη της
ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού πληθυσμού οικονομικά ε-

νεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα υπολείπεται του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κροατία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθεί η
Κύπρος (κατά 10,8 ποσ. μονάδες), ενώ στην Πορτογαλία
καταγράφεται οριακά ισορροπία των φύλων (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
10.1.4

Πληθυσμός των απασχολουμένων με πλήρη
και μερική απασχόληση

Η διάκριση πλήρους (full-time) και μερικής (part-time)
απασχόλησης στην κύρια εργασία δηλώνεται από τον
ερωτώμενο, εκτός από τη Γερμανία, την Ιρλανδία και την
Ολλανδία, στις οποίες χρησιμοποιούνται τα κατώτατα
όρια για τις συνήθεις ώρες εργασίας.
10.1.4.1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) που απασχολούνται με
πλήρη απασχόληση στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 10.31: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση
στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται
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με πλήρη απασχόληση στην ΕΕ-28 είναι 184.540 χιλ.
απασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των α-
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νους το 2002, σε 3.547 χιλ. απασχολούμενους το 2019.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (4.341 χιλ. απασχολούμενοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (3.197
χιλ. απασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 6,2% (ή κατά 253,0 χιλ. απασχολούμενους), την αμέσως επόμενη περίοδο 2008-2014 καταγράφεται ισχυρή
μείωση του δείκτη κατά -26,4% (ή κατά 1.144 χιλ. απασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2014-2019 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 10,9% (ή κατά 350,1 χιλ.
απασχολούμενους).

πασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που
απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στην Ελλάδα
είναι 3.547 χιλ. απασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 6,7% (ή
κατά 11.705 χιλ. απασχολούμενους), από 172.030 χιλ.
απασχολούμενους το 2002, σε 185.540 χιλ. απασχολούμενους το 2019, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται
ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (171.206 χιλ. απασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2013
καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 5,9% (ή κατά
10.152 χιλ. απασχολούμενους), ενώ την περίοδο 20132019 καταγράφεται μικρή αύξηση του δείκτη κατά 1,8%
(ή κατά 3.358 χιλ. απασχολούμενους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στην
Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -5,9% (ή κατά 221,7
χιλ. απασχολούμενους), από 4.088 χιλ. απασχολούμε-
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ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) που απασχολούνται
με πλήρη απασχόληση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των συνομηλίκων που συνολικά απασχολούνται με πλήρη και μερική απασχόληση, στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.32: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων απασχολουμένων που συνολικά απασχολούνται με πλήρη και μερική απασχόληση στην ΕΕ-28 το 2019
80,0

97,9 95,1 94,8 94,6 93,2 92,9 92,8 92,6 91,2 90,8 90,8 90,4
89,0 87,3 86,9 85,4 82,9 82,8 82,0 81,1
79,7 75,6 74,9 74,7 74,2 72,2 71,7

4.383

30.255

3.131

24.111

3.602

2.155

3.880

1.841

18.876

22.219

237

2.125

16.875

221

586

369

4.386

826

3.547

894

4.897

1.273

8.061

15.314

1.584

4.279

2.454

3.162

185.540

49,0

Πηγή: Eurostat – Full-time and part-time employment by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_epgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται με
πλήρη απασχόληση στην ΕΕ-28 είναι 185.540 χιλ. απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 80,0% του συνολικού
πληθυσμού των συνομηλίκων απασχολουμένων που
συνολικά απασχολούνται με πλήρη και μερική απασχόληση στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (231.873 χιλ.
απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στην Ελλάδα (3.547 χιλ.
απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 90,8% του συνολικού
πληθυσμού των συνομηλίκων απασχολουμένων που
συνολικά απασχολούνται με πλήρη και μερική απασχόληση (3.905 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη
υπερέχουσα ισχυρά κατά 10,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 10η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 95,1% είναι: η Βουλγαρία

(97,9%), η Σλοβακία (95,1%), η Ουγγαρία (94,8%), η
Κροατία (94,6%), και η Πολωνία (93,2%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 68,4%, και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (49,0%), η Γερμανία (71,7%), η
Αυστρία (72,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (74,2%), και το
Βέλγιο (74,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 5,7% (ή κατά
10.050,9 χιλ. απασχολούμενους) από 175.489 χιλ. απασχολούμενους το 2015, σε 185.540 χιλ. απασχολούμενους το 2019.
Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 8,7% (ή κατά 238,8 χιλ. απασχολούμε-

787

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

νους) από 3.263 χιλ. απασχολούμενους το 2015, σε
3.547 χιλ. απασχολούμενους το 2019.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση ανά φύλο στα 28 κράτη-

μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση
στην ΕΕ-28 (45,2%), υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (54,8%) κατά 9,6 ποσ.
μονάδες.

Γράφημα 10.33: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, το ποσοστό των ανδρών απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται με πλήρη
απασχόληση υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως
οριακά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 53,2
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 31,8 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 31,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 30,0 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 27,4
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 26,2 ποσ. μονάδες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 24,2 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 23,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 20,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 19,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 18,4 ποσ. μονάδες), η Δανία
(κατά 18,2 ποσ. μονάδα), η Σουηδία (κατά 17,0 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 15,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 14,6
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 13,8 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 12,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
12,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 11,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 10,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 10,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Φινλανδία (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 8,6 ποσ.
μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), και οριακά η Λετονία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, τέλος, στη Λιθουανία καταγράφεται
οριακή ισορροπία της τιμής του δείκτη ως προς το φύλο (απόκλιση του δείκτη μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων που απασχολούνται με
πλήρη απασχόληση στις 3 ηλικιακές ομάδες των απασχολουμένων (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64
ετών, και από 65 έως& 74 ετών), και ενδεικτικά η μέση
ηλικία (σε έτη) των απασχολουμένων ηλικίας 15 έως&
74 ετών που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των απασχολουμένων που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στην ΕΕ-28 είναι 41,8 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των απασχολουμένων που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στην Ελλάδα είναι
43,4 έτη, τιμή υπερέχουσα κατά 1,6 έτη της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 43,3 έτη είναι: η
Ιταλία (44,3 έτη), η Ελλάδα (43,4 έτη), η Ισπανία (43,1
έτη), η Βουλγαρία (43,0 έτη), και η Πορτογαλία (42,9
έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
39,6 έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (37,2 έτη), το Λουξεμβούργο (39,3 έτη), η Κύπρος (40,0 έτη), το Ηνωμένο
Βασίλειο (40,4 έτη), και η Αυστρία (40,5 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
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Γράφημα 10.34: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στις 3 ηλικιακές ομάδες των απασχολουμένων (από
15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 έως& 74 ετών), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των απασχολουμένων ηλικίας 15 έως& 74 ετών που
απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
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από 40 έως& 64 ετών
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από 15 έως& 39 ετών

μέση ηλικία (σε έτη)
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Το 2019, στο σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στην ΕΕ-28 (185.540 χιλ. απασχολούμενοι) και
στην Ελλάδα (3.546,6 χιλ. απασχολούμενοι) και ως προς
τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες των απασχολουμένων
σημειώνεται ότι:
 το 41,8% (ή 77.511 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας
από 15 έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
35,9% (ή 1.274,5 χιλ. απασχολούμενοι) είναι απασχολούμενοι της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το
2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων,
με μέση τιμή δείκτη 50,1% είναι: η Μάλτα (56,2%), το
Λουξεμβούργο (50,9%),η Κύπρος (49,3%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (47,6%), και η Πολωνία (46,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 36,1%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (32,6%), η Ελλάδα (35,9%), η Ισπανία (36,3%), η Βουλγαρία (37,7%), και η Πορτογαλία (38,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 56,83% (ή 105.364 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 40 έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
το 62,1% (ή 2.201,6 χιλ. απασχολούμενοι) είναι απασχολούμενοι της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το
2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων,
με μέση τιμή δείκτη 62,0% είναι: η Ιταλία (65,1%), η Ισπανία (62,8%), η Ελλάδα (62,1%), η Τσεχία (60,1%),
και η Βουλγαρία (59,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολου-

μένων, με μέση τιμή δείκτη 48,6%, και συγκεκριμένα: η
Μάλτα (43,0%), η Κύπρος (48,9%), το Λουξεμβούργο
(49,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (50,7%), και η Ιρλανδία
(51,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 και το 1,4% (ή 2.665 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 65 έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 2,0% (ή 70,5 χιλ. απασχολούμενοι) είναι απασχολούμενοι της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το
2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 3,1% είναι: η Εσθονία (4,1%),
η Λετονία (3,5%), η Βουλγαρία (2,7%), η Λιθουανία
(2,6%), και η Πορτογαλία (2,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 0,5%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (0,1%), το Βέλγιο (0,5%), η Αυστρία (0,5%), η Σλοβενία (0,6%), και η Μάλτα (0,8%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (6,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
10.1.4.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) που απασχολούνται με
μερική απασχόληση στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
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Γράφημα 10.35: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) που απασχολούνται με μερική απασχόληση
στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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σχολούμενους το 2002, σε 358 χιλ. απασχολούμενους
το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2017 (367 χιλ.
απασχολούμενοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (179 χιλ.
απασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
2002-2003 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -3,9%
(ή κατά 7,3 χιλ. απασχολούμενους), την αμέσως επόμενη περίοδο 2003-2017 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 85,6% (ή κατά 153,1 χιλ.
απασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2017-2019 καταγράφεται μικρή μείωση του δείκτη κατά -2,4% (ή κατά
8,9 χιλ. απασχολούμενους).

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται
με μερική απασχόληση στην ΕΕ-28 είναι 46.333 χιλ.
απασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που
απασχολούνται με μερική απασχόληση στην Ελλάδα
είναι 358 χιλ. απασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών που απασχολούνται με μερική απασχόληση στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 10,8% (ή
κατά 4.528 χιλ. απασχολούμενους), από 32.829 χιλ. απασχολούμενους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
46.333 χιλ. απασχολούμενους το 2019, που αποτελεί
αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που απασχολούνται με μερική απασχόληση στην
Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 30,0% (ή
κατά 82,7 χιλ. απασχολούμενους), από 186 χιλ. απα-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) που απασχολούνται
με μερική απασχόληση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των συνομηλίκων που συνολικά απασχολούνται με πλήρη και μερική απασχόληση, στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.36: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. απασχολούμενους) που απασχολούνται με μερική απασχόληση
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων απασχολουμένων που συνολικά απασχολούνται με πλήρη και μερική απασχόληση στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται
με μερική απασχόληση στην ΕΕ-28 είναι 46.333 χιλ.
απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 20,0% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων απασχολουμένων που συνολικά απασχολούνται με πλήρη και μερι-
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κή απασχόληση στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(231.873 χιλ. απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται με μερική απασχόληση στην Ελλάδα (358 χιλ.
απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 9,2% του συνολικού

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών που απασχολούνται με μερική απασχόληση στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 3,6% (ή
κατά 1.605,6 χιλ. απασχολούμενους) από 44.728 χιλ.
απασχολούμενους το 2015, σε 46.333 χιλ. απασχολούμενους το 2019.
Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται με μερική απασχόληση στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 5,2% (ή κατά 17,8 χιλ. απασχολούμενους) από 340 χιλ. απασχολούμενους το 2015,
σε 358 χιλ. απασχολούμενους το 2019.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται με μερική απασχόληση ανά φύλο στα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

πληθυσμού των συνομηλίκων απασχολουμένων που
συνολικά απασχολούνται με πλήρη και μερική απασχόληση (3.905 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη
υπολειπόμενη ισχυρά κατά 10,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 31,6% είναι: η Ολλανδία
(51,0%), η Γερμανία (28,3%), η Αυστρία (27,8%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (25,8%), και το Βέλγιο (25,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
4,9%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (2,1%), η Σλοβακία (4,9%), η Ουγγαρία (5,2%), η Κροατία (5,4%),
και η Πολωνία (6,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,5 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

Γράφημα 10.37: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται με μερική απασχόληση ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που απασχολούνται με μερική απασχόληση στην
ΕΕ-28 (26,3%), υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (73,7%) κατά 47,4
ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
το ποσοστό των ανδρών απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών που απασχολούνται με μερική απασχόληση υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως
ελαφρά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά
62,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 60,2 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 56,6 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 53,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 53,0
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 48,8 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 48,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 47,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 43,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 42,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 38,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 35,0
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 34,4 ποσ. μονάδες), η

Μάλτα (κατά 33,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 32,6
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 32,4 ποσ. μονάδες), η
Λετονία (κατά 31,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
30,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 29,4 ποσ. μονάδα), η
Κύπρος (κατά 28,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
27,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 27,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 25,8 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 24,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 24,0 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 23,2 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα η Βουλγαρία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες) που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων που απασχολούνται με
μερική απασχόληση στις 3 ηλικιακές ομάδες των απασχολουμένων (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64
ετών, και από 65 έως& 74 ετών), και ενδεικτικά η μέση
ηλικία (σε έτη) των απασχολουμένων ηλικίας 15 έως&
74 ετών που απασχολούνται με μερική απασχόληση στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 10.38: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων που απασχολούνται με μερική απασχόληση στις 3 ηλικιακές ομάδες των απασχολουμένων (από
15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 έως& 74 ετών), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των απασχολουμένων ηλικίας 15 έως& 74 ετών που
απασχολούνται με μερική απασχόληση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
46,6 46,6 46,7
45,5 45,6 46,1
44,1 44,1 44,3 44,4 44,8
43,8
43,0 43,1
42,1 42,6 42,7 42,9
41,2 41,3 41,7 41,8 41,9
40,4 40,9
40,2
39,0 39,1 39,6

7,2

2,6

5,7 1,8

4,5 12,2 6,3

9,4

3,6

8,7 11,0 1,6

2,6

4,2

6,5

3,5

8,7 12,3 15,7 12,2 13,2 6,7 10,1 17,3 12,7 15,0 18,8 16,3 17,1

35,8 44,1 40,9 49,8 46,0 35,0 46,4 41,2 52,9
44,4 40,9 57,8 57,9 55,5 52,5 58,2 49,6 46,6
42,0 48,0 47,1 58,5 54,3 45,0 53,1 51,1 46,7 51,2 50,0

57,1 53,3 53,5 48,3 49,5 52,8 47,3 49,3 43,5 46,8 48,0 40,6 39,5 40,3 41,0 38,3 41,7 41,2 42,3 39,8 39,6 34,8 35,6 37,7 34,2 33,9 34,6 32,5 32,9

από 15 έως& 39 ετών

από 40 έως& 64 ετών

από 65 έως& 74 ετών

μέση ηλικία (σε έτη)

Πηγή: Eurostat – Full-time and part-time employment by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_epgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των απασχολουμένων που απασχολούνται με μερική απασχόληση στην ΕΕ-28 είναι 42,9 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των απασχολουμένων που απασχολούνται με μερική απασχόληση στην Ελλάδα είναι
39,1 έτη, τιμή υπολειπόμενη κατά 3,9 έτη της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 46,3 έτη είναι: η
Ρουμανία (46,7 έτη), η Ουγγαρία (46,6 έτη), η Πορτογαλία (46,6 έτη), η Λιθουανία (46,1 έτη), και η Λετονία
(45,6 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 39,7 έτη και συγκεκριμένα: η Δανία (39,0 έτη), η
Ελλάδα (39,1 έτη), η Σλοβενία (39,6 έτη), η Ισπανία
(40,2 έτη), και η Ολλανδία (40,4 έτη). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών που απασχολούνται με μερική απασχόληση στην ΕΕ-28 (46.333 χιλ. απασχολούμενοι) και
στην Ελλάδα (358 χιλ. απασχολούμενοι) και ως προς τις
επιμέρους ηλικιακές ομάδες των απασχολουμένων σημειώνεται ότι:
 το 41,0% (ή 18.982 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας
από 15 έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
το 53,3% (ή 190,7 χιλ. απασχολούμενοι) είναι απασχολούμενοι της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το
2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 53,2% είναι: η Δανία
(57,1%), η Σλοβενία (53,5%), η Ελλάδα (53,3%), η
Φινλανδία (52,8%), και η Ολλανδία (49,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμη-
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λότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 33,6%,
και συγκεκριμένα: η Ουγγαρία (32,5%), η Ρουμανία
(32,9%), η Λιθουανία (33,9%), η Λετονία (34,2%), και
η Πορτογαλία (34,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 52,5% (ή 24.323 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 40 έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 44,1% (ή 157,9 χιλ. απασχολούμενοι) είναι
απασχολούμενοι της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 57,6% είναι: η
Γερμανία (58,5%), η Ιταλία (58,2%), το Βέλγιο
(57,9%), το Λουξεμβούργο (57,8%), και η Γαλλία
(4,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 38,8%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία
(35,0%), η Δανία (35,8%), η Σλοβενία (40,9%), η Σουηδία (40,9%), και η Κύπρος (41,2%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28,
και το 6,5% (ή 3.028 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 65 έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 2,6% (ή 9,4 χιλ. απασχολούμενοι) είναι απασχολούμενοι της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το
2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 17,0% είναι: η Πορτογαλία
(18,8%), η Τσεχία (17,3%), η Ρουμανία (17,1%), η
Ουγγαρία (16,3%), και η Εσθονία (15,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 2,4%,
και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (1,6%), η Ισπανία (1,8%), το Βέλγιο (2,6%), η Ελλάδα (2,6%), και η
Ιταλία (3,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου

top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,0 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

10.2 Μισθωτοί - Βασικά μεγέθη και δείκτες του πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών (employees) ηλικίας από 15 ετών
& άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στο σύνο-

λο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων (από Α έως
& U) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.39: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στους τομείς κλάδων από Α έως & S στην ΕΕ28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο σύνολο των
τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων (από Α έως & U)
στην ΕΕ-28 είναι 197.162 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στο σύνολο των τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων (από Α έως & U) στην Ελλάδα είναι
2.664 χιλ. μισθωτοί.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων (από Α έως & U) στην Ελλάδα καταγράφει
μικρή αύξηση κατά 1,9% (ή κατά 49 χιλ. μισθωτούς), από
2.615 χιλ. μισθωτούς το 2002, σε 2.664 χιλ. μισθωτούς το
2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (2.996 χιλ. μισθωτούς), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (2.214 χιλ. μισθωτούς).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων (από Α έως & U) στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή αύξηση κατά 16,2% (ή κατά 27.466 χιλ.
μισθωτούς), από 169.697 χιλ. μισθωτούς το 2002, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 197.162 χιλ. μισθωτούς το 2019,
που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών (employees) ηλικίας από 15 ετών
& άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων (από Α έως
& U) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.40: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στους τομείς κλάδων από Α έως & S στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο σύνολο των
τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων (από Α έως & U)
στην ΕΕ-28 είναι 197.162 χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί

794

στο 84,8% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (232.613 χιλ. απασχολούμενοι). Την ίδια
χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων (από Α έως & U) στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 6,4% (ή κατά 11.921,4 χιλ. μισθωτούς) από 185.241 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 197.162
χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στο σύνολο των τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων (από Α έως & U) στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 13,4% (ή κατά 315,3 χιλ. μισθωτούς) από 2.348 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 2.664 χιλ.
μισθωτούς το 2019.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟ Α ΕΩΣ & S
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών (employees) ηλικίας από 15
ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται
στους τομείς κλάδων από Α έως & S (περίοδος 20012007 NACE Rev. 1.1, και περίοδος 2008-2019 NACE
Rev. 2) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο σύνολο των
τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων (από Α έως & U)
στην Ελλάδα (2.664 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 68,1%
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στη χώρα (3.911 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη σημαντικά κατά 16,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 90,4% είναι: η Δανία (91,7%), το
Λουξεμβούργο (90,8%), η Γερμανία (90,4%), η Σουηδία
(90,1%), και η Βουλγαρία (89,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 76,9%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (68,1%), η Ρουμανία (75,8%), η Ιταλία
(77,3%), η Πολωνία (80,0%), και η Πορτογαλία (83,1%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Γράφημα 10.41: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στους τομείς κλάδων από Α έως & S στην ΕΕ28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 193.435 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 2.638 χιλ.
μισθωτοί.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή αύξηση κατά 15,7%
(ή κατά 26.240 χιλ. μισθωτούς), από 167.195 χιλ. μισθωτούς το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 193.435 χιλ. μισθωτούς το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελ-

λάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,9% (ή κατά 75 χιλ.
μισθωτούς), από 2.563 χιλ. μισθωτούς το 2002, σε 2.638
χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2008 (2.923 χιλ. μισθωτούς), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013
(2.167 χιλ. μισθωτούς).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών (employees) ηλικίας από 15 ετών
& άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στους
τομείς κλάδων από Α έως & S (περίοδος 2001-2007
NACE Rev. 1.1, και περίοδος 2008-2019 NACE Rev. 2) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί
συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 10.42: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στους τομείς κλάδων από Α έως & S στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 193.435 χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 83,2% του συνολικού πληθυσμού
των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (232.613 χιλ. απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα (2.638 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 67,4% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στη χώρα (3.911 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη
υπολειπόμενη σημαντικά κατά 15,8 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 89,7% είναι: η Δανία (91,2%), η
Γερμανία (89,9%), η Σουηδία (89,6%), η Εσθονία
(89,0%), και η Ουγγαρία (89,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 73,7%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (67,4%), η Ιταλία (74,1%), η Ολλανδία
(74,2%), η Ρουμανία (75,6%), και το Λουξεμβούργο
(77,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 6,4% (ή κατά
11.668 χιλ. μισθωτούς) από 181.767 χιλ. μισθωτούς το
2015, σε 193.435 χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από
15 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει ικανή αύξηση
κατά 14,6% (ή κατά 336 χιλ. μισθωτούς) από 2.302 χιλ.
μισθωτούς το 2015, σε 2.638χιλ. μισθωτούς το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, και στα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία

796

(κατά 2.435,9 χιλ. μισθωτούς ή κατά 6,8%), και κατά
φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 1.929,8 χιλ. μισθωτούς ή κατά
13,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1.154,9 χιλ. μισθωτούς ή κατά 4,4%), η Ιταλία (κατά 1.105,2 χιλ. μισθωτούς ή κατά 6,8%), η Ρουμανία (κατά 515,9 χιλ. μισθωτούς ή κατά 8,5%), η Πολωνία (κατά 467,0 χιλ. μισθωτούς ή κατά 3,7%), η Πορτογαλία (κατά 373,8 χιλ. μισθωτούς ή κατά 10,4%), η Γαλλία (κατά 354,4 χιλ. μισθωτούς ή κατά 1,6%), η Ελλάδα (κατά 335,6 χιλ. μισθωτούς ή κατά 14,6%), η Ολλανδία (κατά 328,1 χιλ.
μισθωτούς ή κατά 5,2%), η Σουηδία (κατά 288,1 χιλ.
μισθωτούς ή κατά 6,7%), το Βέλγιο (κατά 278,4 χιλ. μισθωτούς ή κατά 7,3%), η Ουγγαρία (κατά 275,3 χιλ. μισθωτούς ή κατά 7,4%), η Ιρλανδία (κατά 273,2 χιλ. μισθωτούς ή κατά 16,0%), η Τσεχία (κατά 243,1 χιλ. μισθωτούς ή κατά 5,8%), η Αυστρία (κατά 220,6 χιλ. μισθωτούς ή κατά 6,1%), η Βουλγαρία (κατά 214,2 χιλ.
μισθωτούς ή κατά 8,1%), η Δανία (κατά 167,2 χιλ. μισθωτούς ή κατά 6,8%), η Σλοβακία (κατά 138,6 χιλ. μισθωτούς ή κατά 6,7%), η Κροατία (κατά 135,0 χιλ. μισθωτούς ή κατά 10,1%), η Φινλανδία (κατά 132,1 χιλ.
μισθωτούς ή κατά 6,4%), η Σλοβενία (κατά 87,3 χιλ. μισθωτούς ή κατά 11,5%), η Κύπρος (κατά 58,0 χιλ. μισθωτούς ή κατά 20,3%), η Λιθουανία (κατά 46,8 χιλ.
μισθωτούς ή κατά 4,0%), η Μάλτα (κατά 43,2 χιλ. μισθωτούς ή κατά 25,5%), το Λουξεμβούργο (κατά 28,1
χιλ. μισθωτούς ή κατά 14,4%), και ελαφρότερα η Λετονία (κατά 20,5 χιλ. μισθωτούς ή κατά 2,6%), και η
Εσθονία (κατά 17,6 χιλ. μισθωτούς ή κατά 3,0%).
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός πληθυσμός των μισθωτών (employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στους τομείς κλάδων από Α έως & S (περίοδος 2001-2007 NACE Rev. 1.1, και περίοδος 2008-2019
NACE Rev. 2) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην
Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 10.43: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στους τομείς κλάδων
από Α έως & S (περίοδος 2001-2007 NACE Rev. 1.1, και περίοδος 2008-2019 NACE Rev. 2) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Πηγή: Eurostat - Employment by sex, age, professional status and NUTS 2 regions (1 000) [lfst_r_lfe2estat]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

λου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 11,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου
(52,8% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 14,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (51,8% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 15,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Δυτικής Ελλάδας (51,7%
επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 15,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση
του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15
ετών & άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 113,2 χιλ. μισθωτούς
ή κατά 10,8%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι
περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 62,9 χιλ. μισθωτούς ή κατά 17,3%), Κρήτης (κατά 33,9 χιλ. μισθωτούς ή κατά 26,8%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(κατά 28,6 χιλ. μισθωτούς ή κατά 29,8%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 22,1 χιλ. μισθωτούς ή κατά 23,3%), Θεσσαλίας
(κατά 20,8 χιλ. μισθωτούς ή κατά 17,3%), Πελοποννήσου
(κατά 18,6 χιλ. μισθωτούς ή κατά 20,4%), Ηπείρου (κατά
11,5 χιλ. μισθωτούς ή κατά 20,6%), Δυτικής Μακεδονίας
(κατά 5,7 χιλ. μισθωτούς ή κατά 13,3%), Ιονίων νήσων
(κατά 5,4 χιλ. μισθωτούς ή κατά 13,9%), Βορείου Αιγαίου
(κατά 5,2 χιλ. μισθωτούς ή κατά 15,2%), Νοτίου Αιγαίου
(κατά 5,1 χιλ. μισθωτούς ή κατά 6,2%), και ελαφρότερα Δυτικής Ελλάδας (κατά 2,6 χιλ. μισθωτούς ή κατά
2,4%).

Κεφάλαιο 10ο

10.2.1

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15
ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 67,4%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών &
άνω επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (80,5% επί του συνόλου των απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 13,1 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (66,2% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου
(65,6% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κρήτης (63,5% επί του συνόλου των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (60,3% επί του συνόλου
των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 7,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (59,6% επί
του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 7,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (58,1% επί του συνόλου
των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 9,3 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (57,3%
επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 10,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (55,8% επί του συνόλου των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 11,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (55,7% επί του συνό-

Πληθυσμός μισθωτών ανά φύλο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών (employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται
στους τομείς κλάδων από Α έως & S (περίοδος 20012007 NACE Rev. 1.1, και περίοδος 2008-2019 NACE Rev.
2) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 10.44: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στους τομείς κλάδων από Α
έως & S ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ28 (52,2%), υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών (47,8%) κατά 4,4 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω υπερέχει ισχυρά έως ελαφρά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 14,4 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 13,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 12,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα
(κατά 10,0 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 9,0
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η
Ισπανία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 6,8
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η
Πολωνία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 4,8
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
4,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 3,2 ποσ. μονάδα), η Ολλανδία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), και το Βέλγιο (κατά 2,4 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των

μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω υπολείπεται
ελαφρά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 4,8
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθεί η Λετονία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στην Εσθονία, τη Φινλανδία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, και
τη Σουηδία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού
πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
είναι σε οριακή ισορροπία με τον αντίστοιχο δείκτη
των γυναικών (τιμή απόκλισης μικρότερο των 2,0 ποσ.
μονάδων).
10.2.2 Πληθυσμός μισθωτών ανά ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών των
3 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών & άνω (ηλικίας από 15 έως& 39
ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) επί
του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας 15
ετών & άνω που απασχολούνται στους τομείς κλάδων
από Α έως & S (περίοδος 2001-2007 NACE Rev. 1.1, και
περίοδος 2008-2019 NACE Rev. 2) στην ΕΕ-28 την περίοδο 2002-2019.

Γράφημα 10.45: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού πληθυσμού των 3 επιμέρους ηλικιακών ομάδων των μισθωτών (ηλικίας από 15 έως& 39 ετών, από 40
έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) επί του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 την περίοδο 2002-2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως προς τις 3 επί μέρους διακριτές ηλικιακές ομάδες των μισθωτών που την απαρτίζουν.
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Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, η μεταβολή
της ποσοστιαίας αναλογίας ανά επιμέρους ηλικιακή
ομάδα των μισθωτών επί του συνολικού πληθυσμού
των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28
έχει ως εξής:
 η ποσοστιαία αναλογία των μισθωτών ηλικίας από 15
έως& 39 ετών επί του συνολικού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω καταγράφει ικανή μείωση



ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Πιο συγκεκριμένα το 2019:
 η ποσοστιαία αναλογία των μισθωτών της ηλικιακής
ομάδας από 15 έως& 39 ετών (85.167 χιλ. μισθωτοί)
αντιστοιχεί στο 44,1% του συνολικού πληθυσμού των
μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28
(193.151 χιλ. κάτοικοι) για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία.
 η ποσοστιαία αναλογία των μισθωτών της ηλικιακής
ομάδας από 40 έως& 64 ετών (104.989 χιλ. μισθωτοί)
αντιστοιχεί στο 54,4% του συνολικού πληθυσμού των
μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28
(193.151 χιλ. κάτοικοι) για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, και
 η ποσοστιαία αναλογία των μισθωτών της ηλικιακής
ομάδας από 65 ετών & άνω (2.995 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 1,6% του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28
(193.151 χιλ. κάτοικοι) για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία.

κατά -18,2% (ή κατά 9,8 ποσ. μονάδες) από 53,9% το
2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 44,1% το 2019, που
αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.
η ποσοστιαία αναλογία των μισθωτών ηλικίας από 40
έως& 64ετών επί του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω καταγράφει ικανή αύξηση κατά 18,9% (ή κατά 8,7 ποσ. μονάδες) από
45,7% το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 54,4% το
2019, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.
και η ποσοστιαία αναλογία των μισθωτών ηλικίας
από 65 ετών& άνω επί του συνολικού πληθυσμού
των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 269,0% (ή κατά
1,1 ποσ. μονάδες) από 0,4% το 2002, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 1,6% το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών των
3 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών & άνω (ηλικίας από 15 έως& 39
ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) επί
του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς κλάδων από Α έως & S (περίοδος
2001-2007 NACE Rev. 1.1, και περίοδος 2008-2019 NACE
Rev. 2) ηλικίας 15 ετών & άνω στην Ελλάδα την περίοδο
2002-2019.

Γράφημα 10.46: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού πληθυσμού των 3 επιμέρους ηλικιακών ομάδων των μισθωτών (ηλικίας από 15 έως& 39 ετών, από 40
έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) επί του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η κατανομή του συνολικού πληθυσμού των
μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως προς τις 3 επί μέρους
διακριτές ηλικιακές ομάδες των μισθωτών που την απαρτίζουν.
Πιο συγκεκριμένα το 2019:
 η ποσοστιαία αναλογία των μισθωτών της ηλικιακής
ομάδας από 15 έως& 39 ετών (1.146 χιλ. μισθωτοί)
αντιστοιχεί στο 43,6% του συνολικού πληθυσμού των
μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα
(2.631 χιλ. κάτοικοι) για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία.
 η ποσοστιαία αναλογία των μισθωτών της ηλικιακής
ομάδας από 40 έως& 64 ετών (1.471 χιλ. μισθωτοί)
αντιστοιχεί στο 55,9% του συνολικού πληθυσμού των
μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα
(2.631 χιλ. κάτοικοι) για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία, και
 η ποσοστιαία αναλογία των μισθωτών της ηλικιακής
ομάδας από 65 ετών & άνω (14 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 0,5% του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα
(2.631 χιλ. κάτοικοι) για τον οποίο διατίθενται σχετικά
στοιχεία.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, η μεταβολή
της ποσοστιαίας αναλογίας ανά επιμέρους ηλικιακή
ομάδα των μισθωτών επί του συνολικού πληθυσμού
των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα έχει ως εξής:
 η ποσοστιαία αναλογία των μισθωτών ηλικίας από 15
έως& 39 ετών επί του συνολικού των μισθωτών ηλι-





κίας από 15 ετών & άνω καταγράφει ισχυρή μείωση
κατά -27,1% (ή κατά 16,2 ποσ. μονάδες) από 59,7% το
2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 43,6% το 2019, που
αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.
η ποσοστιαία αναλογία των μισθωτών ηλικίας από 40
έως& 64ετών επί του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 38,9% (ή κατά 15,7 ποσ. μονάδες) από 40,2% το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
55,9% το 2019, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.
και η ποσοστιαία αναλογία των μισθωτών ηλικίας
από 65 ετών& άνω επί του συνολικού πληθυσμού
των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 2600,0% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες) από 0,02% το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 0,5% το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

10.2.2.1 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 64 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών (employees) ηλικίας από 15
έως& 64 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται
σε όλους τους τομείς κλάδων (all NACE activities, περίοδος 2001-2007 NACE Rev. 1.1, και περίοδος 2008-2019
NACE Rev. 2) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.47: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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2.641 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (2.982 χιλ. μισθωτοί), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2013 (2.202 χιλ. μισθωτοί). Πιο συγκεκριμένα, κατά την
περίοδο 2002-2008 καταγράφεται αύξηση του δείκτη
κατά 14,6% (ή κατά 379 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο 2008-2013 καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη κατά -26,2% (ή κατά 780 χιλ. μισθωτούς),
ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 20,0% (ή κατά 44,0 χιλ. μισθωτούς).

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 193.757 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα είναι 2.641 χιλ.
μισθωτοί.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως&
64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 14,9% (ή
κατά 25.060 χιλ. μισθωτούς), από 168.697 χιλ. μισθωτούς το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 193.757 χιλ. μισθωτούς το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην
Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,5% (ή κατά 38
χιλ. μισθωτούς), από 2.603 χιλ. μισθωτούς το 2002, σε
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ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών (employees) ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
64 ετών στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.48: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 193.757 χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 85,6% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64
ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (226.231 χιλ.
απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα (2.641
χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 69,1% του συνολικού
πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών της χώρας (3.825 χιλ. απασχολούμενοι),
τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 16,5 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 91,1% είναι: η Δανία (92,4%), η
Γερμανία (91,3%), το Λουξεμβούργο (91,2%), η Σουηδία
(91,1%), και η Ουγγαρία (89,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 77,9%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (69,1%), η Ρουμανία (77,9%), η Ιταλία
(78,4%), η Πολωνία (80,5%), και η Τσεχία (83,8%). Ας

σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως&
64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 4,6% (ή
κατά 8.516 χιλ. μισθωτούς) από 185.241 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 193.757 χιλ. μισθωτούς το 2019. Την
ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 12,5% (ή κατά 293 χιλ. μισθωτούς)
από 2.348 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 2.641 χιλ. μισθωτούς το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από
15 έως& 64 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών ανά
διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη
2019 και 2015.
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Γράφημα 10.49: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το
συνολικό πληθυσμό των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Πηγή: Eurostat - Employment by sex, age, professional status and NUTS 2 regions (1 000) [lfst_r_lfe2estat]
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 64 ετών επί του συνολικού
πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
64 ετών στην Ελλάδα είναι 69,1%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 64
ετών επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια
Αττικής (80,9% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 11,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι
περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (69,1% επί του συνόλου
των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια
ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (66,8% επί του συνόλου των συνομηλίκων
απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (65,1% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου
(63,1% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 6,0 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (63,0% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 6,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων
νήσων (62,6% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 6,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (60,8% επί του συνόλου
των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 8,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (60,1% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 9,0 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (58,9% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 10,2 ποσ. μονάδες της τιμής

802

του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (58,2% επί του
συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 10,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (54,2% επί
του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 14,9 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και Πελοποννήσου (53,4%
επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 15,7 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), και στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 98,5 χιλ.
μισθωτούς ή κατά 9,4%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά
54,7 χιλ. μισθωτούς ή κατά 14,8%), Κρήτης (κατά 31,7
χιλ. μισθωτούς ή κατά 24,5%), Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης (κατά 28,2 χιλ. μισθωτούς ή κατά 28,5%),
Στερεάς Ελλάδας (κατά 21,8 χιλ. μισθωτούς ή κατά
22,3%), Θεσσαλίας (κατά 20,1 χιλ. μισθωτούς ή κατά
16,4%), Πελοποννήσου (κατά 15,8 χιλ. μισθωτούς ή κατά 16,9%), Ηπείρου (κατά 11,5 χιλ. μισθωτούς ή κατά
19,8%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 5,6 χιλ. μισθωτούς ή
κατά 12,3%), Βορείου Αιγαίου (κατά 4,9 χιλ. μισθωτούς
ή κατά 13,2%), Ιονίων νήσων (κατά 4,9 χιλ. μισθωτούς ή
κατά 11,8%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 3,8 χιλ. μισθωτούς ή
κατά 4,4%), και Δυτικής Ελλάδας (κατά 2,3 χιλ. μισθωτούς ή κατά 2,1%).
10.2.2.2 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 24 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών (employees) ηλικίας από 15
έως& 24 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται
σε όλους τους τομείς κλάδων (all NACE activities, περίοδος 2001-2007 NACE Rev. 1.1, και περίοδος 2008-2019
NACE Rev. 2) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 10.50: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]

Κεφάλαιο 10ο

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 είναι 17.973 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα είναι 125 χιλ. μισθωτοί.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως&
24 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -13,0% (ή
κατά 2.682 χιλ. μισθωτούς), από 20.665 χιλ. μισθωτούς
το 2002, σε 17.973 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2007 (21.080 χιλ. μισθωτοί), ενώ
αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2013 (16.685 χιλ. μισθωτοί).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 24 ετών
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
κατά -57,7% (ή κατά 171 χιλ. μισθωτούς), από 297 χιλ.
μισθωτούς το 2002, σε 125 χιλ. μισθωτούς το 2019.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2004 (301 χιλ.
μισθωτοί), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (92 χιλ. μισθωτοί). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20022004 καταγράφεται μικρή αύξηση του δείκτη κατά
1,6% (ή κατά 5,0 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως επόμενη
περίοδο 2004-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντι-

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

κή μείωση του δείκτη κατά -69,4% (ή κατά 209 χιλ. μισθωτούς), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται
σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 36,0% (ή κατά 33,0
χιλ. μισθωτούς).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών (employees) ηλικίας από 15 έως&
24 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24
ετών στην ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 είναι 17.973 χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 93,7% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24
ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (19.175 χιλ.
απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα (125 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 82,8% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24
ετών της χώρας (151 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 10,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 24η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Γράφημα 10.51: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 96,9% είναι: η Γερμανία (98,3%), η
Γαλλία (97,2%), η Δανία (97,1%), η Σουηδία (96,6%), και
η Ιρλανδία (95,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 77,2%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία
(55,0%), το Λουξεμβούργο (82,6%), η Σλοβακία (82,8%),
η Ελλάδα (82,8%), και η Λετονία (83,1%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 24 ετών
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 6,2% (ή κατά 1.052

χιλ. μισθωτούς) από 16.921 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε
17.973 χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως&
24 ετών στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά
20,0% (ή κατά 21 χιλ. μισθωτούς) από 104 χιλ. μισθωτούς
το 2015, σε 125 χιλ. μισθωτούς το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από
15 έως& 24 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019
και 2015.

Γράφημα 10.52: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το
συνολικό πληθυσμό των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 24 ετών επί του συνολικού
πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
24 ετών στην Ελλάδα είναι 82,8%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως&
24 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην
περιφέρεια Αττικής (90,4% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 7,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας
(84,3% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,5 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (83,8% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων
νήσων (82,5% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (81,7% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κρήτης (80,5% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Θεσσαλίας (79,8% επί του συνόλου των συνομηλίκων
απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κα-
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τά 3,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Μακεδονίας (77,8% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 5,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ηπείρου (73,3% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 9,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Πελοποννήσου (69,4% επί του συνόλου
των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 13,4 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(67,8% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 15,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Ελλάδας (67,6% επί του συνόλου των συνομηλίκων
απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 15,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και Βορείου Αιγαίου (66,7% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 16,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 3 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου
(κατά 1,4 χιλ. μισθωτούς ή κατά -29,2%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά 1,2 χιλ. μισθωτούς ή κατά -20,0%), και
Δυτικής Μακεδονίας (κατά 1,0 χιλ. μισθωτούς ή κατά 32,3%).
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Την ίδια περίοδο, σε 10 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού
πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική
περιφέρεια Αττικής (κατά 7,5 χιλ. μισθωτούς ή κατά
17,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 5,4 χιλ. μισθωτούς ή κατά 37,2%), Θεσσαλίας (κατά 3,0 χιλ. μισθωτούς ή κατά 66,7%), Κρήτης (κατά 2,0 χιλ. μισθωτούς ή
κατά 26,7%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 2,0 χιλ. μισθωτούς
ή κατά 52,6%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 1,3 χιλ. μισθωτούς ή κατά 27,1%), Ιονίων νήσων (κατά 1,1 χιλ. μισθωτούς ή κατά 50,0%), Βορείου Αιγαίου

(κατά 0,9 χιλ. μισθωτούς ή κατά 47,4%), Ηπείρου (κατά
0,7 χιλ. μισθωτούς ή κατά 46,7%), και Νοτίου Αιγαίου
(κατά 0,6 χιλ. μισθωτούς ή κατά 10,7%).
10.2.2.3 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ ΚΑΙ 64 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών (employees) ηλικίας από 25
έως& 64 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται
σε όλους τους τομείς κλάδων (all NACE activities, περίοδος 2001-2007 NACE Rev. 1.1, και περίοδος 2008-2019
NACE Rev. 2) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.53: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 175.784 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα είναι 2.516 χιλ.
μισθωτοί.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 25 έως&
64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή αύξηση κατά
18,7% (ή κατά 27.742 χιλ. μισθωτούς), από 148.042 χιλ.
μισθωτούς το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 175.784 χιλ.
μισθωτούς το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην
Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 9,1% (ή κατά 209 χιλ.
μισθωτούς), από 2.307 χιλ. μισθωτούς το 2002, σε 2.516
χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή

του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2008 (2.753 χιλ. μισθωτοί), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013
(2.110 χιλ. μισθωτοί). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται ικανή αύξηση του δείκτη κατά 19,4% (ή κατά 447 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο 2008-2013 καταγράφεται ισχυρή μείωση του
δείκτη κατά -23,4% (ή κατά 644 χιλ. μισθωτούς), ενώ την
περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του
δείκτη κατά 19,3% (ή κατά 406 χιλ. μισθωτούς).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών (employees) ηλικίας από 25 έως&
64 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64
ετών στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.54: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 175.784 χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 93,7% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64
ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (207.056 χιλ.
απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα (2.516
χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 68,5% του συνολικού
πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών της χώρας (3.673 χιλ. απασχολούμενοι),
τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 16,4 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 90,9% είναι: το Λουξεμβούργο
(91,9%), η Δανία (91,6%), η Γερμανία (90,5%), η Σουηδία
(90,5%), και η Βουλγαρία (89,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 77,6%, και συγκεκριμένα:
η Ελλάδα (68,5%), η Ιταλία (77,9%), η Ρουμανία (79,4%),
η Πολωνία (79,7%), και η Ολλανδία (82,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2

φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 5,9% (ή κατά 9.846
χιλ. μισθωτούς) από 165.938 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε
175.784 χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 25 έως&
64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 12,7% (ή
κατά 283 χιλ. μισθωτούς) από 2.233 χιλ. μισθωτούς το
2015, σε 2.516 χιλ. μισθωτούς το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από
25 έως& 64 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019
και 2015.
Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 25 έως& 64 ετών επί του συνολικού
πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως&
64 ετών στην Ελλάδα είναι 68,5%.

Γράφημα 10.55: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το
συνολικό πληθυσμό των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Πηγή: Eurostat - Employment by sex, age, professional status and NUTS 2 regions (1 000) [lfst_r_lfe2estat]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων
ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (80,5% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 12,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (68,2% επί του συνόλου των
συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (66,1% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κρήτης (64,3% επί του συνόλου των
συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ηπείρου (62,8% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπό-
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μενη κατά 5,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας (62,3% επί του συνόλου των
συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 6,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ιονίων νήσων (61,4% επί του συνόλου των
συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 7,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (60,5%
επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 8,0 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας
(59,5% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 9,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(58,0% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 10,5 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (57,6% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 10,9
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

τικής Μακεδονίας (κατά 6,6 χιλ. μισθωτούς ή κατά
15,5%), Βορείου Αιγαίου (κατά 4,0 χιλ. μισθωτούς ή κατά 11,4%), Ιονίων νήσων (κατά 3,8 χιλ. μισθωτούς ή κατά 9,6%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 3,5 χιλ. μισθωτούς ή
κατά 3,3%), και Νοτίου Αιγαίου (κατά 3,2 χιλ. μισθωτούς ή κατά 4,0%).
10.2.2.4 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 65 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών (employees) ηλικίας από 65
ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται σε
όλους τους τομείς κλάδων (all NACE activities, περίοδος
2001-2007 NACE Rev. 1.1, και περίοδος 2008-2019 NACE
Rev. 2) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 3.129 χιλ. μισθωτοί,
ενώ ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από
65 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 16,2 χιλ. μισθωτοί.

Κεφάλαιο 10ο

Ελλάδας (53,7% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
14,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
Πελοποννήσου (53,0% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 15,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση
του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 25
έως& 64 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη
διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 91,0 χιλ. μισθωτούς ή κατά 9,1%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 49,3
χιλ. μισθωτούς ή κατά 13,9%), Κρήτης (κατά 29,7 χιλ.
μισθωτούς ή κατά 24,4%), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 26,9 χιλ. μισθωτούς ή κατά 28,6%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 19,8 χιλ. μισθωτούς ή κατά 21,1%),
Πελοποννήσου (κατά 17,2 χιλ. μισθωτούς ή κατά 19,4%),
Θεσσαλίας (κατά 17,2 χιλ. μισθωτούς ή κατά 14,5%),
Ηπείρου (κατά 10,8 χιλ. μισθωτούς ή κατά 19,0%), Δυ-

Γράφημα 10.56: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 65 ετών
& άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 213,8% (ή κατά 2.132 χιλ. μισθωτούς), από
997 χιλ. μισθωτούς το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
3.129 χιλ. μισθωτούς το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 65 ετών & άνω στην
Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 35,0% (ή
κατά 4,2 χιλ. μισθωτούς), από 12,0 χιλ. μισθωτούς το
2002, σε 16,2 χιλ. μισθωτούς το 2019, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη

την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (2,0 χιλ. μισθωτοί). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2014
καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη
κατά -83,3% (ή κατά 10,0 χιλ. μισθωτούς), ενώ την περίοδο 2014-2019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση του δείκτη κατά 710,0% (ή κατά 14,2 χιλ. μισθωτούς).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών (employees) ηλικίας από 65 ετών
& άνω (σε χιλ. μισθωτούς) στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού
των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην
ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 10.57: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 3.129 χιλ. μισθωτοί,
που αντιστοιχεί στο 49,0% του συνολικού πληθυσμού των
απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά (6.382 χιλ. απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα (16,2 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 18,8% του συνολικού πληθυσμού
των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω της
χώρας (86,4 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη σημαντικά κατά 30,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 21η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 69,8% είναι: η Εσθονία (78,5%), η
Λιθουανία (76,5%), η Δανία (65,4%), η Βουλγαρία
(64,5%), και η Λετονία (64,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 13,3%, και συγκεκριμένα: η
Αυστρία (7,5%), το Βέλγιο (8,6%), η Ιρλανδία (14,3%), η
Σλοβενία (17,8%), και η Μάλτα (18,5%). Ας σημειωθεί ότι

η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(5,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 65 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
46,0% (ή κατά 985 χιλ. μισθωτούς) από 2.144 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 3.129 χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια
περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση κατά 211,5% (ή κατά 11 χιλ. μισθωτούς) από 5,2 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 16,2 χιλ. μισθωτούς το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 10.58: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το
συνολικό πληθυσμό των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Πηγή: Eurostat - Employment by sex, age, professional status and NUTS 2 regions (1 000) [lfst_r_lfe2estat]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 65 ετών & άνω επί του συνολικού
πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών
& άνω στην Ελλάδα είναι 18,8%. Σημειώνεται ότι η ανάλυση είναι σχετική λόγω του ιδιαίτερα χαμηλών τιμών
του δείκτη στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 65 ετών & άνω
επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων
ηλικίας από 65 ετών & άνω στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια χιλ.
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(41,6% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 22,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (29,5% επί του συνόλου
των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 10,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (27,6% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 8,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Αττικής (23,2% επί του συνόλου των συνομηλί-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

του δείκτη στη χώρα), και Βορείου Αιγαίου (3,3% επί
του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 15,5 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 6 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας
από 65 ετών & άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 4,9 χιλ. μισθωτούς ή κατά 484,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ιονίων νήσων (κατά 0,9 χιλ. μισθωτούς ή κατά 524,1%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά
0,5 χιλ. μισθωτούς ή κατά 21,5%), ενώ οριακές αυξήσεις
καταγράφονται στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας,
Νοτίου Αιγαίου, και Ηπείρου.
Την ίδια περίοδο, σε 7 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες
της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 65 ετών & άνω, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια
Πελοποννήσου (κατά 0,6 χιλ. μισθωτούς ή κατά -32,7%),
και κατά φθίνουσα ακολουθεί η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (κατά 0,3 χιλ. μισθωτούς ή κατά -32,%), ενώ οριακές μειώσεις καταγράφονται στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, και Βορείου Αιγαίου.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

κων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (18,6% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη
οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Θεσσαλίας (16,9% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 1,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (12,1% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 6,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (11,1% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 7,7 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (9,2% επί του
συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 9,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (7,1% επί του συνόλου
των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 11,7 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (5,6% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 13,2 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (4,3% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 14,5 ποσ. μονάδες της τιμής
10.2.3 Πληθυσμός μισθωτών ανά τομέα κλάδων
Στη συγκεκριμένη ενότητα ο συνολικός πληθυσμός των
μισθωτών (employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω αναλύεται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Α
έως & S που απασχολούνται (περίοδος 2001-2007 NACE
Rev. 1.1, και περίοδος 2008-2019 NACE Rev. 2) στα κράτη
μέλη της ΕΕ-28.
Σημειώνεται, ότι στην ανάλυση δεν περιλαμβάνεται ο
τομέας (T) Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών
και μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες των νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση (Activities of households as employers - undifferentiated activities of households for own
use), ο τομέας (U) Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων (Activities of extraterritorial organizations and bodies), και ο πληθυσμός των μισθωτών που
δεν απάντησε στη συγκεκριμένη ερώτηση.

10.2.3.1 ΤΟΜΕΑΣ A: ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των
μισθωτών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα το συνολικό πλήθος των μισθωτών στο συγκεκριμένο τομές, και την ποσοστιαία αναλογία του
πληθυσμού ως προς το φύλο, και ανά ηλικιακή ομάδα.
10.2.3.1.1 ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (Α)
Γεωργία δασοκομία και αλιεία στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.59: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (Α) Γεωργία δασοκομία και αλιεία στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην ΕΕ-28 είναι 3.055 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα είναι 50 χιλ. μισθωτοί.

τά 17 χιλ. μισθωτούς), από 34 χιλ. μισθωτούς το 2002,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 50 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2010 (53 χιλ. μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2010 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 57,3% (ή
κατά 19,2 χιλ. μισθωτούς), ενώ την περίοδο 2010-2019
καταγράφεται μικρή μείωση του δείκτη κατά -4,4% (ή
κατά 2,3 χιλ. μισθωτούς).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -12,3% (ή κατά 427
χιλ. μισθωτούς), από 3.483 χιλ. μισθωτούς το 2002, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3.055 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται, ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2010 (2.794 χιλ. μισθωτούς).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 50,4% (ή κα-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (Α) Γεωργία δασοκομία και αλιεία στα 27 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς (NACE Rev.2: κωδικοί Α έως&
S) στην ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 10.60: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (Α) Γεωργία δασοκομία και
αλιεία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α
έως & S στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (Α) Γεωργία δασοκομία και αλιεία στην ΕΕ-28 είναι 3.055 χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 1,6% του
συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών
που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S στην
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (193.435 χιλ. μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται
στον τομέα (Α) Γεωργία δασοκομία και αλιεία στην
Ελλάδα (50 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 1,9% του
συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών
που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S
(2.638 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 0,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 12η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 4,1% είναι: η Λετονία (5,1%), η
Βουλγαρία (4,8%), η Λιθουανία (3,7%), η Ουγγαρία
(3,6%), και η Ισπανία (3,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 0,5%, και συγκεκριμένα: το Βέλγιο
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(0,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,5%), η Μάλτα (0,5%), η
Σουηδία (0,7%), και η Γερμανία (0,7%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(7,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στον τομέα (Α) Γεωργία δασοκομία
και αλιεία στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 3,8% (ή
κατά 112 χιλ. μισθωτούς) από 2.943 χιλ. μισθωτούς το
2015, σε 3.055 χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο,
o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15
ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 9,6% (ή κατά
4,4 χιλ. μισθωτούς) από 46 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 50
χιλ. μισθωτούς το 2019.
10.2.3.1.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
(employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (Α) Γεωργία δασοκομία και αλιεία

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ανά φύλο στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που

απασχολούνται στον τομέα (Α) Γεωργία δασοκομία και
αλιεία στην ΕΕ-28 (72,6%), υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (27,4%) κατά
45,1 ποσ. μονάδες.

Γράφημα 10.61: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (Α) Γεωργία δασοκομία και αλιεία ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά
έως ελαφρά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 60,4
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 57,8 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 55,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 54,2 ποσ.
μονάδες), η Ελλάδα (κατά 49,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 49,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 47,2 ποσ.
μονάδες), η Λιθουανία (κατά 45,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 45,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 44,4
ποσ. μονάδα), η Λετονία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η
Πολωνία (κατά 41,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 40,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 40,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 40,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγα-

ρία (κατά 40,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 38,4 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 38,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 37,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 36,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 35,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 32,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 30,0 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 27,2 ποσ.
μονάδες), η Αυστρία (κατά 22,4 ποσ. μονάδες), και η
Σλοβενία (κατά 16,2 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη των φύλων.
10.2.3.1.3 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (Α) Γεωργία δασοκομία και αλιεία στις 3 ηλικιακές
ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40
έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η
μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών &
άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα
27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 10.62: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (Α) Γεωργία δασοκομία και αλιεία στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα (Α) Γεωργία δασοκομία και αλιεία στην ΕΕ28 είναι 41,8 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα (Α) Γεωργία δασοκομία
και αλιεία στην Ελλάδα (41,8 έτη), τιμή του δείκτη υπερέχουσα οριακά κατά 0,2 έτη της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 14η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 44,5 έτη είναι: η
Μάλτα (46,1 έτη), η Τσεχία (45,2 έτη), η Σλοβακία (44,3
έτη), η Πορτογαλία (43,6 έτη), και η Βουλγαρία (43,5 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
38,6 έτη και συγκεκριμένα: η Σουηδία (38,4 έτη), η Ολλανδία (38,4 έτη), η Δανία (38,5 έτη), η Ιρλανδία (38,7
έτη), και η Κύπρος (39,1 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
και άνω που απασχολούνται στον τομέα (Α) Γεωργία
δασοκομία και αλιεία στην ΕΕ-28 (21.779 χιλ. μισθωτοί)
και στην Ελλάδα (50,4 χιλ. μισθωτοί) και ως προς τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες των μισθωτών σημειώνεται ότι:
 το 42,6% (ή 1.301 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15
έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 40,5%
(ή 20 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 56,2% είναι: η
Σουηδία (57,7%), η Ολλανδία (57,4%), η Δανία (56,3%),
η Ιρλανδία (55,1%), και η Μάλτα (54,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 34,1%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (29,1%), η Σλοβακία (32,0%), η Πορτογαλία (35,7%), η Εσθονία (36,7%), και η Βουλγαρία
(36,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 55,1% (ή 1.685 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40
έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 58,9%



(ή 30 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 63,2% είναι: η
Τσεχία (68,0%), η Σλοβακία (66,5%), η Πορτογαλία
(61,2%), η Εσθονία (60,5%), και η Πολωνία (59,8%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 40,7%, και
συγκεκριμένα: η Σουηδία (37,7%), η Ολλανδία (38,2%),
η Δανία (40,5%), η Ιρλανδία (42,3%), και η Κύπρος
(44,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 2,3% (ή 70 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 65
ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,6% (ή
0,3 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 13,7% είναι: η
Γερμανία (36,7%), η Ελλάδα (30,4%), η Ιταλία (18,4%),
η Αυστρία (16,9%), και η Φινλανδία (16,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 0,6%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (45,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(7,9%), το Βέλγιο (6,0%), η Σουηδία (4,7%), και η Γερμανία (4,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (17,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

10.2.3.2 ΤΟΜΕΑΣ Β: ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των μισθωτών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στο συγκεκριμένο τομές, και την
ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ως προς το φύλο,
και ανά ηλικιακή ομάδα.
10.2.3.2.1

ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (Β)
Ορυχεία και λατομεία στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την
περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.63: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (Β) Ορυχεία και λατομεία στην
ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην ΕΕ-28 είναι 708 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην Ελλάδα είναι 12 χιλ. μισθωτοί.

Κεφάλαιο 10ο

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση κατά -33,0%
(ή κατά 348 χιλ. μισθωτούς), από 1.056 χιλ. μισθωτούς
το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 708 χιλ. μισθωτούς το
2019. Σημειώνεται, ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018 (702 χιλ. μισθωτούς).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -39,5% (ή

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

κατά 7,9 χιλ. μισθωτούς), από 20 χιλ. μισθωτούς το 2002,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 12 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται, ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (8,8 χιλ. μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2013 καταγράφεται
ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -56,0% (ή
κατά 11,2 χιλ. μισθωτούς), ενώ την περίοδο 2013-2019
καταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 37,5%
(ή κατά 3,3 χιλ. μισθωτούς).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (Β)
Ορυχεία και λατομεία στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πλήθους των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς (NACE Rev.2: κωδικοί Α έως& S)
στην ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 10.64: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (Β) Ορυχεία και λατομεία
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως &
S στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (Β)
Ορυχεία και λατομεία στην ΕΕ-28 είναι 708 χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 0,4% του συνολικού πληθυσμού
των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους
τομείς από Α έως & S στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(193.435 χιλ. μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (Β) Ορυχεία και λατομεία στην Ελλάδα (12 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 0,5% του συνολικού πληθυσμού
των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους
τομείς από Α έως & S (2.638 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 6η

υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 1,1% είναι: η Πολωνία (1,7%), η
Βουλγαρία (1,2%), η Ρουμανία (0,9%), η Εσθονία
(0,8%), και η Τσεχία (0,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,1%, και συγκεκριμένα: η
Ολλανδία (0,1%), η Ιταλία (0,1%), η Γαλλία (0,1%), το
Βέλγιο (0,1%), και η Σουηδία (0,2%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(34,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στον τομέα (Β) Ορυχεία και λατομεία στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -10,6% (ή κατά
84,2 χιλ. μισθωτούς) από 793 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε
708 χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών &
άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην
Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 30,1% (ή

κατά 2,8 χιλ. μισθωτούς) από 9 χιλ. μισθωτούς το 2015,
σε 12 χιλ. μισθωτούς το 2019.
10.2.3.2.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
(employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (Β) Ορυχεία και λατομεία ανά φύλο
στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 10.65: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (Β) Ορυχεία και
λατομεία ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στον τομέα (Β) Ορυχεία και λατομεία
στην ΕΕ-28 (85,6%), υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (14,4%) κατά 71,2
ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά
έως σημαντικά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 88,4
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 83,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 81,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία
(κατά 81,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 79,8 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 79,6 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 79,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
78,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 77,2 ποσ. μονάδες),
η Γαλλία (κατά 75,2 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά
75,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 73,8 ποσ. μονά-

δες), η Ισπανία (κατά 73,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία
(κατά 72,8 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 70,6 ποσ.
μονάδες), η Εσθονία (κατά 69,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 67,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 66,6
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 64,2 ποσ. μονάδες), η
Λετονία (κατά 61,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
60,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 60,0 ποσ. μονάδα),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 58,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 54,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
52,2 ποσ. μονάδες), και η Σουηδία (κατά 46,6 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη των φύλων.
10.2.3.2.3

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (Β) Ορυχεία και λατομεία στις 3 ηλικιακές ομάδες
των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64
ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση
ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα 24
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 10.66: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (Β) Ορυχεία και λατομεία στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από
15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
και άνω που απασχολούνται στον τομέα (Β) Ορυχεία και
λατομεία στην ΕΕ-28 (708 χιλ. μισθωτοί) και στην Ελλάδα (12,1 χιλ. μισθωτοί) και ως προς τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες των μισθωτών σημειώνεται ότι:
 το 40,8% (ή 289 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15 έως
& 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 39,7% (ή
4,8 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 46,9% είναι: η Πολωνία (50,8%), η Φινλανδία (50,7%), η Γαλλία (45,1%),
η Ολλανδία (44,0%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (43,8%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 26,0%, και
συγκεκριμένα: το Βέλγιο (23,1%), η Δανία (25,5%), η Ιταλία (26,5%), η Τσεχία (27,3%), και η Ισπανία (27,7%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημα-



ντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 59,2% (ή 419 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40 έως
& 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 60,3% (ή
7,3 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 74,0% είναι: το Βέλγιο (76,9%), η Δανία (74,5%), η Ιταλία (73,5%), η Τσεχία
(72,7%), και η Ισπανία (27,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 53,1%, και συγκεκριμένα: η
Πολωνία (49,2%), η Φιλανδία (49,3%), η Γαλλία
(54,9%), η Ολλανδία (56,0%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(56,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και τέλος καταγράφεται μηδενικό πλήθος μισθωτών ηλικίας από 65 ετών & άνω στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα (Β) Ορυχεία και λατομεία στην ΕΕ-28 είναι
41,8 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη
ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (Β) Ορυχεία και λατομεία
στην Ελλάδα (42,1 έτη), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 0,3 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 11η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 45,5 έτη είναι: το
Βέλγιο (46,2 έτη), η Δανία (45,6 έτη), η Ιταλία (45,4 έτη),
η Τσεχία (45,2 έτη), και η Ισπανία (45,1 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 40,3 έτη και
συγκεκριμένα: η Πολωνία (39,3 έτη), η Φινλανδία (39,3
έτη), η Γαλλία (40,7 έτη), η Ολλανδία (41,0 έτη), και το
Ηνωμένο Βασίλειο (41,1 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

10.2.3.3 ΤΟΜΕΑΣ C: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των μισθωτών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στο συγκεκριμένο τομές, και την
ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ως προς το φύλο,
και ανά ηλικιακή ομάδα.
10.2.3.3.1

ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (C)
Μεταποίηση στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο
αναφοράς 2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην ΕΕ-28 είναι 33.278 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο
συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην Ελλάδα είναι 302 χιλ. μισθωτοί.
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Γράφημα 10.67: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (C) Μεταποίηση στην ΕΕ-28 και
την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

αναφοράς, σε 302 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται,
ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (232 χιλ. μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2014 καταγράφεται ιδιαίτερα
σημαντική μείωση του δείκτη κατά -47,3% (ή κατά 208
χιλ. μισθωτούς), ενώ την περίοδο 2014-2019 καταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 30,2% (ή κατά 70
χιλ. μισθωτούς).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -11,3% (ή κατά
4.223 χιλ. μισθωτούς), από 37.501 χιλ. μισθωτούς το
2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 33.278 χιλ. μισθωτούς το
2019. Σημειώνεται ότι, η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013(30746 χιλ. μισθωτούς).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (C) Μεταποίηση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πλήθους των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς (NACE Rev.2:
κωδικοί Α έως& S) στην ΕΕ-28 το 2019.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -31,3% (ή κατά 138 χιλ.
μισθωτούς), από 440 χιλ. μισθωτούς το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
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Γράφημα 10.68: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (C) Μεταποίηση στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S στην ΕΕ28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (C)
Μεταποίηση στην ΕΕ-28 είναι 33.278 χιλ. μισθωτοί, που
αντιστοιχεί στο 17,2% του συνολικού πληθυσμού των
συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(193.435 χιλ. μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον
τομέα (C) Μεταποίηση στην Ελλάδα (302 χιλ. μισθωτοί)
αντιστοιχεί στο 11,5% του συνολικού πληθυσμού των
συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S (2.638 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δεί-
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κτη υπολειπόμενη κατά 5,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 23η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 26,9% είναι: η Τσεχία (30,6%), η
Σλοβενία (28,2%), η Σλοβακία (26,8%), η Πολωνία
(24,4%), και η Ρουμανία (24,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 8,9%, και συγκεκριμένα:
το Λουξεμβούργο (4,6%), η Κύπρος (8,0%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (10,1%), η Σουηδία (10,6%), και η Ολλανδία
11,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bot-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

tom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στον τομέα (C) Μεταποίηση στην
ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 5,1% (ή κατά 1.627,8 χιλ.
μισθωτούς) από 31.650 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε
33.278χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών &
άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην

Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 20,5% (ή κατά 51,4 χιλ.
μισθωτούς) από 251 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 302 χιλ.
μισθωτούς το 2019.
10.2.3.3.2

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
(employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (C) Μεταποίηση ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 10.69: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (C) Μεταποίηση
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στον τομέα (C) Μεταποίηση στην ΕΕ-28
(69,9%), υπερέχει σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών (30,1%) κατά 39,9 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο
συγκεκριμένο τομέα υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ολλανδία
(κατά 54,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά
52,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 51,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 48,6 ποσ. μονάδες),
η Φινλανδία (κατά 48,2ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά
47,0 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 47,0 ποσ.
μονάδες), η Αυστρία (κατά 46,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 45,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 44,8
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 43,0 ποσ. μονάδες), η
Ελλάδα (κατά 41,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 40,8
ποσ. μονάδα), η Γαλλία (κατά 40,6 ποσ. μονάδες), η

Ιρλανδία (κατά 39,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
34,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 33,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 32,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία
(κατά 32,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 29,8 ποσ.
μονάδες), η Κροατία (κατά 29,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 28,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 23,4
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 20,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 18,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία
(κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 10,6
ποσ. μονάδες), και η Βουλγαρία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη των φύλων.
10.2.3.3.3

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (C) Μεταποίηση στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών,
και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία
(σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2019.

Γράφημα 10.70: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (C) Μεταποίηση στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως&
39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο
συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα (C) Μεταποίηση στην ΕΕ-28 είναι 41,6 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (C) Μεταποίηση στην Ελλάδα (41,6 έτη),
τιμή του δείκτη ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 12η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη43,1 έτη είναι: η
Δανία (43,5 έτη), η Βουλγαρία (43,2 έτη), η Εσθονία
(43,0 έτη), η Ιταλία (42,8 έτη), και η Ολλανδία (42,8 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 39,3
έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (37,6 έτη), η Αυστρία
(39,4 έτη), η Πολωνία (39,7 έτη), η Κροατία (39,8 έτη),
και η Κύπρος (40,0 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
και άνω που απασχολούνται στον τομέα (C) Μεταποίηση στην ΕΕ-28 (33.278 χιλ. μισθωτοί) και στην Ελλάδα
(302 χιλ. μισθωτοί) και ως προς τις επιμέρους ηλικιακές
ομάδες των μισθωτών σημειώνεται ότι:
 το 42,5% (ή 14.151 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15
έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 42,0%
(ή 127,1 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 51,6% είναι: η
Μάλτα (58,5%), η Αυστρία (50,8%), η Πολωνία (50,0%),
η Κύπρος (49,3%), και η Κροατία (49,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 37,2%, και συγκεκριμένα: η Δανία (35,4%), η Βουλγαρία (36,4%), η Ιταλία
(37,1%), η Ολλανδία (38,4%), και η Σουηδία (38,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
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 το 56,4% (ή 18.780 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40



έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 42,0%
(ή 174 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 61,3% είναι: η
Δανία (62,4%), η Ιταλία (62,2%), η Βουλγαρία (61,8%),
η Ρουμανία (60,2%), και η Ισπανία (59,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 47,5%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (40,2%), η Αυστρία (48,7%), η Κύπρος (48,9%), η Πολωνία (49,2%), και η Κροατία
(50,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (13 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 1,0% (ή 346 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας 65 ετών
& άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,6% (ή 1,7 χιλ.
μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 2,8% είναι: η Εσθονία
(4,4%), η Λιθουανία (2,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(23,5%), η Λετονία (2,3%), και η Δανία (2,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (0,2%), η Ισπανία (0,2%), η Γαλλία
(0,2%), η Ρουμανία (0,3%), και η Κροατία (0,4%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (11,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

10.2.3.4 ΤΟΜΕΑΣ D: ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των μισθωτών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στο συγκεκριμένο τομές, και την
ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ως προς το φύλο,
και ανά ηλικιακή ομάδα.
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10.2.3.4.1

χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2008-2019 για την οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.

ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε

Γράφημα 10.71: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Κεφάλαιο 10ο

2003

24

27

1.577

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
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25

26,7
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην ΕΕ-28 είναι 1.577 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο
συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην Ελλάδα είναι 28 χιλ. μισθωτοί.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2008-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 3,4% (ή κατά 52 χιλ. μισθωτούς), από 1.525 χιλ. μισθωτούς το
2008, σε 1.577 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται, ότι
η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2012 (1.625 χιλ. μισθωτούς), ενώ η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (1.519 χιλ. μισθωτούς).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -17,1% (ή κατά 6 χιλ. μισθωτούς),
από 34 χιλ. μισθωτούς το 2008, που αποτελεί και τη μέ-

γιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
28 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται, ότι η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011
(24 χιλ. μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
2002-2011 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη
κατά -30,4% (ή κατά 10,3 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως
επόμενη περίοδο καταγράφεται ικανή αύξηση του δείκτη κατά 19,1% (ή κατά 4,5 χιλ. μισθωτούς), ενώ την περίοδο 2012-2019 καταγράφεται ικανή μείωση του δείκτη
κατά -17,1% (ή κατά 5,8 χιλ. μισθωτούς).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (D)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού
και κλιματισμού στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των
συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς (NACE Rev.2: κωδικοί Α έως& S) στην ΕΕ-28 το
2019.

Γράφημα 10.72: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S στην ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον το-

μέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού στην ΕΕ-28 είναι 1.577
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 0,8% του συνολικού
πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (193.435 χιλ. μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον
τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού στην Ελλάδα (28χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 1,1% του συνολικού πληθυσμού
των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους
τομείς από Α έως & S (2.638 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπερέχουσα οριακά κατά 0,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 9η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 1,3% είναι: η Βουλγαρία
(1,52%), η Ρουμανία (1,28%), η Κροατία (1,28%), η Πολωνία (1,20%), και η Σλοβακία (1,19%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,6%, και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (0,47%), η Ολλανδία (0,50%), η
Ισπανία (0,55%), η Φινλανδία (0,62%), και η Ιταλία
(0,62%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bot-

tom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών &
άνω που απασχολούνται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 3,8%
(ή κατά 57,4 χιλ. μισθωτούς) από 1.519 χιλ. μισθωτούς
το 2015, σε 1.577 χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
12,0% (ή κατά 3,0 χιλ. μισθωτούς) από 25 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 28 χιλ. μισθωτούς το 2019.
10.2.3.4.2

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
(employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού ανά φύλο στα
27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 10.73: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
91,3 92,9
74,3 74,3 74,4 74,6 75,0 75,1 76,3 77,5 78,0 78,6 78,8 78,8 79,8 80,8 85,0
63,0 66,7 66,8 68,4 70,2 70,7 71,8 71,8 72,3 73,0 73,3

37,0 33,3 33,2 31,6 29,8 29,3 28,2 28,2 27,7 27,0 26,7
25,7 25,7 25,6 25,4 25,0 24,9 23,7 22,5 22,0 21,4 21,2 21,2 20,2 19,2 15,0
8,7 7,1

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
στην ΕΕ-28 (74,4%), υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (25,6%) κατά 48,7
ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως σημαντικά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 85,8
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Κύπρος (κατά 82,6 ποσ. μονάδες),
η Ρουμανία (κατά 70,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
61,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 59,6 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 57,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
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(κατά 57,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 57,2 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 56,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 55,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 52,6
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 50,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 50,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
49,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 48,6 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 48,6 ποσ. μονάδες) η Πορτογαλία (κατά 46,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 46,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 44,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 43,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 43,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 41,4 ποσ. μονάδες),
η Κροατία (κατά 40,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
36,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 33,6 ποσ. μονάδες),
το Βέλγιο (κατά 33,4 ποσ. μονάδες), και η Δανία (κατά
26,0 ποσ. μονάδα) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
της απόκλισης του δείκτη των φύλων.
10.2.3.4.3

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον το-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

μέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού στις 3 ηλικιακές ομάδες
των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64
ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση

ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα 27
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 10.74: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των
μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
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Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

52,2 52,4 49,8 45,8 44,1 41,0 41,0 40,8 40,6 40,6 40,9 38,9 40,4 35,6 35,6 35,2 33,4 32,3 30,4 31,3 31,9 29,2 28,3 27,8 27,1 26,1 28,5 0,0

από 15 έως& 39 ετών

από 40 έως& 64 ετών

από 65 ετών& άνω
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού στην ΕΕ-28 είναι
42,0 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού στην Ελλάδα (45,2 έτη), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 3,2 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 48,0 έτη είναι: το
Λουξεμβούργο (58,1 έτη), η Δανία (45,8 έτη), η Ρουμανία (45,6 έτη), η Βουλγαρία (45,5 έτη), και η Ελλάδα
(45,2 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 39,9 έτη και συγκεκριμένα: η Γαλλία (39,1 έτη), το
Ηνωμένο Βασίλειο (39,1 έτη), το Βέλγιο (39,5 έτη), η Ολλανδία (40,7 έτη), και η Φινλανδία (41,0 έτη), Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,2φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
και άνω που απασχολούνται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού στην ΕΕ-28 (1.577χιλ. μισθωτοί) και στην Ελλάδα (28,1 χιλ. μισθωτοί) και ως προς τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες των μισθωτών σημειώνεται ότι:
 το 40,6% (ή 640 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15 έως
& 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 27,8% (ή
7,8 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης η-





λικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 48,9% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (52,4%), η Γαλλία (52,2%), το Βέλγιο
(49,8%), η Ολλανδία (45,8%), και η Φινλανδία (44,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 21,8%, και
συγκεκριμένα: η Ρουμανία (26,1%), η Βουλγαρία
(27,1%), η Ελλάδα (27,8%), η Σλοβενία (28,3%), και η
Δανία (28,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 58,6% (ή 624 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40 έως
& 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 71,5% (ή
20,1 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 71,5% είναι: η
Ρουμανία (73,4%), η Βουλγαρία (71,6%), η Ελλάδα
(71,5%), η Σλοβενία (70,7%), και η Σλοβακία (70,4%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 50,4%, και
συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (46,8%), η Γαλλία
(47,2%), το Βέλγιο (50,2%), η Ολλανδία (53,3%), και η
Εσθονία (54,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 0,8% (ή 12,9 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 65
ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,7% (ή
0,2 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψη-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

λότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 10,4% είναι: το Λουξεμβούργο (35,7%), η Δανία (5,5%), η Εσθονία (5,3%),
η Λετονία (3,2%), και η Ιρλανδία (2,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα:
η Σουηδία (0,3%), η Σλοβακία (0,4%), η Πολωνία
(0,4%), η Γερμανία (0,5%), και η Ρουμανία (0,5%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (44,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
10.2.3.5 ΤΟΜΕΑΣ E: ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των μισθωτών

στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στο συγκεκριμένο τομές, και την
ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ως προς το φύλο,
και ανά ηλικιακή ομάδα.
10.2.3.5.1

ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (E)
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης στην ΕΕ-28
και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2008-2019, για
την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην ΕΕ-28 είναι 1.798 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο
συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην Ελλάδα είναι 32 χιλ. μισθωτοί.

Γράφημα 10.75: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2008-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή αύξηση 16,8% (ή κατά
259 χιλ. μισθωτούς), από 1.540 χιλ. μισθωτούς το 2008,
σε 1.798 χιλ. μισθωτούς το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Σημειώνεται, ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2010 (1.506 χιλ.
μισθωτούς).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 7,4% (ή κατά 2 χιλ. μισθωτούς),
από 30 χιλ. μισθωτούς το 2008, σε 31,8 χιλ. μισθωτούς
το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο. Σημειώνεται, ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2012 (21,4 χιλ. μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2008-2012 καταγράφεται ισχυρή
μείωση του δείκτη κατά -27,7% (ή κατά 8,2 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο καταγράφεται ιδιαί-
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τερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 48,6% (ή κατά
10,4 χιλ. μισθωτούς).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς (NACE Rev.2: κωδικοί Α έως&
S) στην ΕΕ-28 το 2019
Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (E)
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης στην ΕΕ-28
είναι 1.798 χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 0,9% του
συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών
που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S στην
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (193.435 χιλ. μισθωτοί).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 10.76: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των
συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S στην ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

ξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή
αύξηση κατά 10,0% (ή κατά 164,2 χιλ. μισθωτούς) από
1.634 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 1.798 χιλ. μισθωτούς το
2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται
στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 42,6% (ή κατά 9,5 χιλ. μισθωτούς)
από 22 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 32 χιλ. μισθωτούς το
2019.

Κεφάλαιο 10ο

10.2.3.5.2

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον
τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
στην Ελλάδα (32 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 1,2%
του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών
που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S (2.638
χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπερέχουσα οριακά κατά 0,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 10η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 1,6% είναι: η Κροατία (2,06%), η
Ρουμανία (1,63%), η Λιθουανία (1,47%), η Ουγγαρία
(1,44%), και η Τσεχία (1,38%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,4%, και συγκεκριμένα: το
Λουξεμβούργο (0,27%), η Φινλανδία (0,45%), η Εσθονία
(0,45%), η Ολλανδία (0,47%), και η Αυστρία (0,50%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα σημαντική (3,7 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στον τομέα (E) Παροχή νερού, επε-

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
(employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες
εξυγίανσης ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στον τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης στην ΕΕ-28 (78,2%), υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (21,8%) κατά 56,3 ποσ. μονάδες.

Γράφημα 10.77: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (E) Παροχή νερού,
επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλι-

κίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά
έως σημαντικά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
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με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 84,6
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Κύπρος (κατά 72,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 68,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 68,2 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 66,6
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 64,0 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 63,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
63,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 60,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 60,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 60,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 59,6 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 59,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 58,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 58,6
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 58,2 ποσ. μονάδες),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 56,8 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 56,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 54,0
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 51,8 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 50,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κα-

τά 50,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 49,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 46,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 45,5 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 40,8 ποσ.
μονάδες), η Λιθουανία (κατά 38,6 ποσ. μονάδες), και η
Λετονία (κατά 36,4 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη των φύλων.
10.2.3.5.3 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα
(E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών,
από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15
ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 10.78: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η
μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
στην ΕΕ-28 είναι 43,6 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (E) Παροχή
νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων
και δραστηριότητες εξυγίανσης στην Ελλάδα (47,4 έτη), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 3,8 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 48,0 έτη είναι: το
Λουξεμβούργο (52,0 έτη), η Ελλάδα (47,4 έτη), η Λετονία (47,1 έτη), η Δανία (46,8 έτη), και η Σλοβακία (46,6
έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
40,9 έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (39,5 έτη), η Γαλλία
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(40,7 έτη), η Φινλανδία (41,1 έτη), η Σουηδία (41,5 έτη),
και η Ιρλανδία (41,7 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
και άνω που απασχολούνται στον τομέα (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης στην ΕΕ-28 (1.798 χιλ. μισθωτοί) και στην Ελλάδα (31,8 χιλ. μισθωτοί) και ως προς
τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες των μισθωτών σημειώνεται ότι:
 το 34,4% (ή 618,9 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15
έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 19,2%
(ή 31,8 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 44,8% είναι: η
Μάλτα (50,0%), η Γαλλία (454%), η Φινλανδία (43,4%),
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νία (9,1%), η Λιθουανία (4,5%), η Πορτογαλία (3,2%), η
Ολλανδία (2,8%), και η Τσεχία (2,6%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 0,5%, και συγκεκριμένα:
η Ισπανία (0,1%), η Ρουμανία (0,4%), η Σουηδία (0,4%),
η Ουγγαρία (0,7%), και η Ελλάδα (0,9%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
10.2.3.6 ΤΟΜΕΑΣ F: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των μισθωτών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στο συγκεκριμένο τομές, και την
ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ως προς το φύλο,
και ανά ηλικιακή ομάδα.

Κεφάλαιο 10ο

10.2.3.6.1

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ



η Ιρλανδία (42,9%), και η Σουηδία (42,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 23,1%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (19,2%), η Δανία (22,4%), η Σλοβακία (23,2%), η Λιθουανία (25,1%), και η Ιταλία (25,7%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 64,3% (ή 1.156,5 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40
έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 79,9%
(ή 25,4 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 80,6% είναι: το
Λουξεμβούργο (100,0%), η Ελλάδα (79,9%), η Δανία
(75,5%), η Σλοβακία (74,4%), και η Ιταλία (73,3%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 54,6%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (50,0%), η Γαλλία (54,6%), η Ιρλανδία (54,6%), η Φινλανδία (56,6%), και η Σουηδία
(57,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 1,3% (ή 22,8χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 65
ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,9% (ή
0,3 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 4,5% είναι: η Λετο-

ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (F)
Κατασκευές στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην ΕΕ-28 είναι 11.559 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο
συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην Ελλάδα είναι 89 χιλ. μισθωτοί.

Γράφημα 10.79: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (F) Κατασκευές στην ΕΕ-28 και την
ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,0% (ή κατά 234 χιλ. μισθωτούς), από 11.792 χιλ. μισθωτούς το
2002, σε 11.559 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται,
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (14.003 χιλ. μισθωτούς), ενώ
η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγρά-

φεται το 2014 (10.643 χιλ. μισθωτούς). Τη συγκεκριμένη
περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική μείωση κατά -59,2% (ή κατά 129,3 χιλ. μισθωτούς), από 218 χιλ. μισθωτούς το 2002, σε 89 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς ή την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (280 χιλ. μισθωτούς), ενώ η ελάχιστη
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τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017
(86 χιλ. μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
2002-2008 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 28,1% (ή κατά 61,4 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση
του δείκτη κατά -69,1% (ή κατά 193 χιλ. μισθωτούς), ενώ
την περίοδο 2018-2019 καταγράφεται μικρή αύξηση του
δείκτη κατά 3,1% (ή κατά 2,7 χιλ. μισθωτούς).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (F) Κατασκευές στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πλήθους των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς (NACE Rev.2:
κωδικοί Α έως& S) στην ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 10.80: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (F) Κατασκευές στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S στην ΕΕ28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (F)
Κατασκευές στην ΕΕ-28 είναι 11.559 χιλ. μισθωτοί, που
αντιστοιχεί στο 6,0% του συνολικού πληθυσμού των
συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(193.435 χιλ. μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον
τομέα (F) Κατασκευές στην Ελλάδα (89 χιλ. μισθωτοί)
αντιστοιχεί στο 3,4% του συνολικού πληθυσμού των
συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S (2.638 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 2,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 8,7% είναι: η Κύπρος (10,1%), η
Λετονία (8,8%), η Αυστρία (8,5%), η Ρουμανία (8,2%),
και η Εσθονία (7,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 4,5%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα
(3,4%), η Ολλανδία (4,2%), η Ιταλία (4,8%), η Τσεχία

(5,0%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (5,1%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στον τομέα (F) Κατασκευές στην ΕΕ28 καταγράφει αύξηση κατά 8,0% (ή κατά 852,3 χιλ. μισθωτούς) από 10.706 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 11.559
χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,7% (ή κατά 2,3 χιλ.
μισθωτούς) από 87 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 89 χιλ. μισθωτούς το 2019.
10.2.3.6.2

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
(employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (F) Κατασκευές ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 10.81: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (F) Κατασκευές
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
82,0 83,6 85,9 87,2 88,0 88,1 88,2 88,3 88,6 88,8 89,7 89,8 89,9 89,9 89,9 90,1 90,1 90,5 90,5 91,1 91,8 92,2 92,3 92,4 92,5 92,5 92,6 92,8 93,9

18,0 16,4 14,1 12,8 12,0 11,9 11,8 11,7 11,4 11,2 10,3 10,2 10,1 10,1 10,1 9,9 9,9 9,5 9,5 8,9 8,2 7,8 7,7 7,6 7,5 7,5

άνδρες

7,4 7,2 6,1

γυναίκες

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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τα (κατά 80,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 79,8 ποσ.
μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 79,8 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 79,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 79,6
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 79,4 ποσ. μονάδες),
η Σλοβενία (κατά 77,6 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 77,2 ποσ. μονάδα), η Τσεχία (κατά 76,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 76,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 76,2 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 74,4
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 71,8 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 67,2 ποσ. μονάδες), και το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 64,0 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη των φύλων.
10.2.3.6.3

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (F) Κατασκευές στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών,
και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία
(σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στον τομέα (F) Κατασκευές στην ΕΕ-28
(88,0%), υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών (12,0%) κατά 75,9 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά
έως σημαντικά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στη Βουλγαρία (κατά
87,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 85,6 ποσ.
μονάδες), η Εσθονία (κατά 85,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 85,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά
85,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 84,8 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 84,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 84,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 83,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 82,2 ποσ. μονάδες), η Κύπρος
(κατά 81,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 81,0 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 80,2 ποσ. μονάδες), η Μάλ-

Γράφημα 10.82: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (F) Κατασκευές στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39
ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
42,1 42,5 42,5 42,8 42,9 42,9
41,2 41,2 41,5 41,7 41,7 41,8 41,9
40,3 40,4 41,0 41,0 41,0
40,2
40,1
39,8
39,6
39,6
39,5
38,7 38,9 39,0 39,3 39,4

1,7

0,4

1,6 0,9

0,6

0,9

0,6

1,7

2,6

0,5

0,8

2,1

2,9

1,4

3,2

0,2

0,9 2,3

0,4

2,1

0,4 1,9

1,9

0,0
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα (F) Κατασκευές στην ΕΕ-28 είναι 41,0 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (F) Κατασκευές στην Ελλάδα (41,5 έτη),
τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 0,5 έτη της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 11η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 42,7 έτη είναι: η
Πορτογαλία (42,9 έτη), η Ιταλία (42,9 έτη), η Ισπανία
(42,8 έτη), η Λιθουανία (42,5 έτη), και η Τσεχία (42,5 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη

39,0 έτη και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (38,7 έτη), το Βέλγιο (38,9 έτη), η Φινλανδία (39,0 έτη), η Πολωνία (39,3
έτη), και η Αυστρία (39,4 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
και άνω που απασχολούνται στον τομέα (F) Κατασκευές
στην ΕΕ-28 (11.559 χιλ. μισθωτοί) και στην Ελλάδα (89,0
χιλ. μισθωτοί) και ως προς τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες των μισθωτών σημειώνεται ότι:
 το 45,0% (ή 5.200χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15
έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 42,1%
(ή 37,5 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
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υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 52,5% είναι: η
Ιρλανδία (54,3%), η Φινλανδία (53,3%), το Βέλγιο
(52,5%), η Πολωνία (51,6%), και η Αυστρία (50,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 37,9%, και
συγκεκριμένα: η Ισπανία (36,7%), η Ιταλία (37,0%), η
Πορτογαλία (37,3%), η Τσεχία (39,0%), και το Λουξεμβούργο (39,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 53,6% (ή 6.194 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40
έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 57,4%
(ή 51,1 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 61,3% είναι: η
Ισπανία (63,1%), η Ιταλία (62,1%), η Πορτογαλία
(61,2%), το Λουξεμβούργο (60,4%), και η Τσεχία
(59,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 46,1%,
και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (44,0%), η Φινλανδία
(45,1%), η Σουηδία (46,9%), το Βέλγιο (47,1%), και η
Πολωνία (47,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 1,4% (ή 164 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 65
ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,4% (ή

0,4 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 2,9% είναι: η Λιθουανία (3,7%), η Δανία (3,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(2,9%), η Σουηδία (2,6%), και η Κύπρος (2,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία (0,2%), η Σλοβενία (0,2%), το Βέλγιο
(0,4%), η Ρουμανία (0,4%), και η Ελλάδα (0,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
10.2.3.7 ΤΟΜΕΑΣ G: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των μισθωτών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στο συγκεκριμένο τομές, και την
ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ως προς το φύλο,
και ανά ηλικιακή ομάδα.
10.2.3.7.1 ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (G)
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών στην ΕΕ-28 και την
Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.83: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην ΕΕ-28 είναι 26.442 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο
συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην Ελλάδα είναι 444 χιλ. μισθωτοί.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή αύξηση κατά 17,9% (ή
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κατά 4.008 χιλ. μισθωτούς), από 22.434 χιλ. μισθωτούς
το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 26.517 χιλ. μισθωτούς
το 2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018 (26.517 χιλ. μισθωτούς).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει ικανή αύξηση κατά 18,5% (ή κατά 69,4 χιλ. μι-
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σθωτούς), από 375 χιλ. μισθωτούς το 2002, σε 444 χιλ.
μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (452 χιλ.
μισθωτούς), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2013 (359 χιλ. μισθωτούς).
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη 20,5% (ή κατά 77,0
χιλ. μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη κατά -20,6% (ή κατά
93,2 χιλ. μισθωτούς), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 23,9% (ή κατά
86,0 χιλ. μισθωτούς).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (G)
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
πλήθους των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς (NACE Rev.2: κωδικοί Α έως& S)
στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.84: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S στην ΕΕ-28 το 2019
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ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (G)
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών στην ΕΕ-28 είναι
26.442 χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 13,7% του
συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών
που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S στην
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (193.435 χιλ. μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον
τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών στην Ελλάδα (444 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 16,8% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S (2.638 χιλ.
μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 3,1 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 17,3% είναι: η Κύπρος (18,7%), η
Ρουμανία (18,0%), η Ελλάδα (16,8%), η Λιθουανία
(16,8%), και η Ολλανδία (16,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 10,6%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (8,1%), η Τσεχία (10,8%), η Σουηδία (11,2%), η Φινλανδία (11,4%), και η Σλοβακία
(11,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την

ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσυκλετών στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 4,0% (ή κατά 1.025,4 χιλ. μισθωτούς) από 725.417 χιλ.
μισθωτούς το 2015, σε 26.442 χιλ. μισθωτούς το 2019.
Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
12,4% (ή κατά 48,9 χιλ. μισθωτούς) από 395 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 444 χιλ. μισθωτούς το 2019.
10.2.3.7.2

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
(employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο,
επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών στην ΕΕ-28 (48,5%), υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (51,5%) κατά 3,1 ποσ. μονάδες.
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Γράφημα 10.85: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (G) Χονδρικό και
λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο
συγκεκριμένο τομέα υπερέχει από του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη
Δανία (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία
(κατά 10,4 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 9,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 8,8 ποσ. μονάδες), η
Ολλανδία (κατά 8,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 5,0
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 3,0 ποσ. μονάδες), και η Φινλανδία (κατά 2,2
ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των
μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα υπολείπεται σημαντικά,
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στη Σλοβακία (κατά 24,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Λετονία (κατά 23,4 ποσ. μονάδες), η

Πολωνία (κατά 22,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
19,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 19,2 ποσ. μονάδα),
η Βουλγαρία (κατά 18,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 16,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 14,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 14,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 12,8
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 3,6
ποσ. μονάδες), και η Γερμανία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και συγκεκριμένα στην Κύπρο, την Πορτογαλία,
και τη Γαλλία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη των φύλων (απόκλιση μικρότερη από 2,0
ποσ. μονάδες).
10.2.3.7.3

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών,
από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας
15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο
τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 10.86: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία
(σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 10ο

Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
και άνω που απασχολούνται στον τομέα (G) Χονδρικό
και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών στην ΕΕ-28 (26.442 χιλ. μισθωτοί)
και στην Ελλάδα (444,3 χιλ. μισθωτοί) και ως προς τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες των μισθωτών σημειώνεται
ότι:
 το 51,5% (ή 13.618 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15
έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 53,1%
(ή 236,1 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 58,9% είναι: η
Ολλανδία (60,9%), η Πολωνία (59,9%), η Ιρλανδία
(59,5%), η Δανία (57,7%), και η Μάλτα (56,4%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 45,5%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (44,0%), η Εσθονία (44,7%), η
Γερμανία (45,4%), η Λετονία (46,0%), και η Λιθουανία
(47,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 47,0% (ή 12.331 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40
έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 46,4%
(ή 206,2 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμέ-



νης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 52,0% είναι: η
Τσεχία (54,4%), η Γερμανία (52,2%), η Εσθονία (51,4%),
η Λετονία (51,1%), και η Ιταλία (50,9%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 39,3%, και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (37,6%), η Ιρλανδία (38,3%),η Πολωνία
(39,2%), η Δανία (39,9%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(41,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 1,5% (ή 393ιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 65
ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,5% (ή 2
χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 3,0% είναι: η Εσθονία
(3,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (3,2%), η Λετονία (2,9%),
η Δανία (2,4%), και η Γερμανία (2,4%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα:
η Ισπανία (0,2%), η Ρουμανία (0,3%), η Σλοβενία
(0,3%), η Ελλάδα (0,5%), και το Βέλγιο (0,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών στην ΕΕ28 είναι 39,4 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσυκλετών στην Ελλάδα (38,8 έτη), τιμή του δείκτη
υπολειπόμενη κατά 0,6 έτη της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 41,1 έτη είναι: η
Εσθονία (41,5 έτη), η Τσεχία (41,3 έτη), η Γερμανία (41,1
έτη), η Λετονία (41,0 έτη), και η Λιθουανία (40,5 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 37,6
έτη και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (37,1 έτη), η Πολωνία
(37,2 έτη), η Ιρλανδία (37,5 έτη), η Δανία (38,0 έτη), και η
Μάλτα (38,1 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

10.2.3.8 ΤΟΜΕΑΣ H: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των μισθωτών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στο συγκεκριμένο τομές, και την
ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ως προς το φύλο,
και ανά ηλικιακή ομάδα.
10.2.3.8.1

ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (H)
Μεταφορά και αποθήκευση στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα
την περίοδο αναφοράς 2008-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην ΕΕ-28 είναι 10.944 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο
συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην Ελλάδα είναι 146 χιλ. μισθωτοί.
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Γράφημα 10.87: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση
στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2008-2019

10.221

154

9.900

151

9.703

9.685

9.681

9.851

9.920

10.161

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

10.640

10.842

146

10.944

146
135

2002

10.442

2010

2011

ΕΕ-28

121

118,1

118

117,6

2012

2013

2014

2015

ΕΛΛΑΔΑ

133

133

2016

2017

127

2018

2019

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2008, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2008-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 7,1% (ή κατά 723
χιλ. μισθωτούς), από 10.221 χιλ. μισθωτούς το 2008, σε
10.944 χιλ. μισθωτούς το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Σημειώνεται, ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2012 (9.681 χιλ.
μισθωτούς).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα
καταγράφει μείωση κατά -5,3% (ή κατά 8 χιλ. μισθωτούς), από 154 χιλ. μισθωτούς το 2008, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 146 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται, ότι

η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2014 (117,5 χιλ. μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2008-2008 καταγράφεται
ισχυρή μείωση του δείκτη κατά -23,7% (ή κατά 37 χιλ.
μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 24,1% (ή κατά 28,3
χιλ. μισθωτούς).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (H)
Μεταφορά και αποθήκευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των
συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς (NACE Rev.2: κωδικοί Α έως& S) στην ΕΕ-28 το
2019.
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Γράφημα 10.88: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α
έως & S στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2008, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (H)
Μεταφορά και αποθήκευση στην ΕΕ-28 είναι
10.944χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 5,7% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που
απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S στην ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά (193.435 χιλ. μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον
τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση στην Ελλάδα
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(146 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 5,5% του συνολικού
πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S (2.638 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 7,7% είναι: η Λετονία (8,6%), η

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

τομέα στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά
24,0% (ή κατά 28,2 χιλ. μισθωτούς) από 118 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 146 χιλ. μισθωτούς το 2019.
10.2.3.8.2

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
(employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση στην ΕΕ-28 (76,7%), υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (23,3%) κατά
53,4 ποσ. μονάδες.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Λιθουανία (8,0%), η Εσθονία (7,5%), η Τσεχία (7,3%),
και η Ρουμανία (7,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 4,5%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος
(4,4%), η Ιρλανδία (4,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (4,5%),
η Δανία (4,5%), και η Σουηδία (4,9%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 7,7% (ή
κατά 782,1 χιλ. μισθωτούς) από 10.161 χιλ. μισθωτούς το
2015, σε 10.944 χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από
15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο

Γράφημα 10.89: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (H) Μεταφορά και
αποθήκευση ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2008, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά
έως σημαντικά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά
73,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κροατία (κατά 62,2 ποσ.
μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 61,6 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 58,8 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 57,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
57,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 56,6 ποσ. μονάδες),
η Ισπανία (κατά 56,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 56,4
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 55,8 ποσ. μονάδες),
η Πορτογαλία (κατά 55,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία
(κατά 55,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 54,8 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 54,2 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 52,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 52,2 ποσ.
μονάδες), η Ελλάδα (κατά 51,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 51,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 50,6
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 49,8 ποσ. μονάδες), η
Ολλανδία (κατά 49,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
48,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 46,0 ποσ. μονάδες),
η Τσεχία (κατά 45,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά

45,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 44,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 43,0 ποσ. μονάδες), και η Κύπρος (κατά 37,8 ποσ. μονάδες, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη των φύλων).
10.2.3.8.3

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση στις 3 ηλικιακές
ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40
έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά
η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στα 24 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.
Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση στην ΕΕ-28
είναι 42,7 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση στην Ελλάδα (42,1 έτη), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 0,5 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Γράφημα 10.90: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών
(από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 44,3 έτη είναι: η
Εσθονία (45,1 έτη), η Βουλγαρία (44,7 έτη), η Λετονία
(44,2 έτη), η Ιταλία (43,9 έτη), και η Δανία (43,8 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 39,9
έτη και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (39,4 έτη), η
Μάλτα (39,4 έτη), η Κύπρος (39,9 έτη), η Πολωνία (40,1
έτη), και η Αυστρία (40,5 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
και άνω που απασχολούνται στον τομέα (H) Μεταφορά
και αποθήκευση στην ΕΕ-28 (10.944 χιλ. μισθωτοί) και
στην Ελλάδα (145,8 χιλ. μισθωτοί) και ως προς τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες των μισθωτών σημειώνεται ότι:
 το 38,7% (ή 4.230 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15
έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 39,9%
(ή 58,2 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 49,1% είναι: η
Μάλτα (50,9%), το Λουξεμβούργο (50,0%), η Κύπρος
(49,7%), η Πολωνία (48,2%), και η Αυστρία (46,5%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 32,9%, και
συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (30,7%), η Εσθονία
(32,5%), η Ιταλία (32,9%), η Λετονία (34,2%), και η
Ουγγαρία (34,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
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 το 59,3% (ή 6.495 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40



έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 59,4%
(ή 86,6 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 65,5% είναι: η
Βουλγαρία (67,3%), η Ιταλία (66,1%), η Ουγγαρία
(64,7%), η Ισπανία (64,6%), και η Πορτογαλία (63,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 49,7%, και
συγκεκριμένα: η Μάλτα (48,2%), η Κύπρος (48,3%), το
Λουξεμβούργο (50,0%), η Πολωνία (50,7%), και η Σουηδία (51,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 2,0% (ή 219 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 65
ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,7% (ή
1,0 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 5,0% είναι: η Εσθονία (7,0%), η Δανία (4,9%), η Ολλανδία (4,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (4,4%), και η Λετονία (4,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 0,5%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,4%), η Ισπανία (0,4%), η Σλοβενία (0,4%), η Ελλάδα (0,7%), και το Βέλγιο (0,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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10.2.3.9 ΤΟΜΕΑΣ I: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

10.2.3.9.1

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (I)
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των μισθωτών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στο συγκεκριμένο τομές, και την
ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ως προς το φύλο,
και ανά ηλικιακή ομάδα.

Γράφημα 10.91: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών
παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

ρίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013 (154 χιλ. μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20022008 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -12,1% (ή
κατά 21,2 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο
καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη
κατά 76,2% (ή κατά 117,6 χιλ. μισθωτούς), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 51,1% (ή κατά 92 χιλ. μισθωτούς).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 53,9% (ή κατά 3.297 χιλ. μισθωτούς), από 6.116
χιλ. μισθωτούς το 2002, σε 9.413 χιλ. μισθωτούς το
2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο. Σημειώνεται, ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003 (6.094 χιλ. μισθωτούς.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 54,9% (ή κατά 96,4 χιλ. μισθωτούς), από 176 χιλ. μισθωτούς το 2002,
σε 272 χιλ. μισθωτούς το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Σημειώνεται, ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την πε-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ.
μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πλήθους των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς (NACE Rev.2:
κωδικοί Α έως& S) στην ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 10.92: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (I)
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης στην ΕΕ-28 είναι 9.413 χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 4,9% του συνολικού πληθυσμού
των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους
τομείς από Α έως & S στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(193.435 χιλ. μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται
στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης στην Ελλάδα
(272 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 10,3% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S (2.638 χιλ.
μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπερέχουσα σημαντικά κατά 5,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 9,0% είναι: η Ελλάδα
(10,3%), η Κύπρος (10,0%), η Ισπανία (8,7%), η Ιρλανδία (8,2%), και η Μάλτα (7,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,0%, και συγκεκριμένα: η Πολωνία (2,6%), η Λιθουανία (3,0%), η Σουηδία
(3,0%), το Βέλγιο (3,3%), και η Ρουμανία (3,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-

μαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 11,5% (ή κατά
969,3 χιλ. μισθωτούς) από 8.443 χιλ. μισθωτούς το 2015,
σε 9.413 χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 27,7% (ή
κατά 59,0 χιλ. μισθωτούς) από 213 χιλ. μισθωτούς το
2015, σε 272 χιλ. μισθωτούς το 2019.
10.2.3.9.2

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
(employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
στην ΕΕ-28 (43,8%), υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (56,2%) κατά 12,4 ποσ. μονάδες.

Γράφημα 10.93: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο
συγκεκριμένο τομέα υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην
Μάλτα (κατά 29,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), και η Ελλάδα (κατά
2,4 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των
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μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως σημαντικά, του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 61,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία
(κατά 50,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 43,6 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 40,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 33,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 30,4
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 28,0 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 28,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
27,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 27,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 23,6 ποσ. μονάδες), η Ρου-
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μανία (κατά 22,8 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 15,4
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 15,2 ποσ. μονάδες),
η Γερμανία (κατά 14,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά
13,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 11,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 7,4 ποσ. μονάδα), η Ολλανδία (κατά 5,8
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 4,0 ποσ.
μονάδες), και το Βέλγιο (κατά 2,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, καταγράφεται οριακά μηδενική
απόκλιση του δείκτη των φύλων (απόκλιση μικρότερη
από 2,0 ποσ. μονάδες).

10.2.3.9.3

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά
η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2019.
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ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Γράφημα 10.94: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών
εστίασης στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη)
των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2019
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης στην ΕΕ-28 είναι
36,9 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη
ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
στην Ελλάδα (35,8 έτη), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη
κατά 1,2 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 21η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 38,6 έτη είναι: η
Βουλγαρία (39,1 έτη), η Γερμανία (38,9 έτη), η Πορτογαλία (38,6 έτη), η Ισπανία (38,5 έτη), και η Εσθονία (38,1
έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
33,8 έτη και συγκεκριμένα: η Δανία (32,8 έτη), η Ολλανδία (32,9 έτη), η Σουηδία (34,0 έτη), η Ιρλανδία (34,4 έτη), και το Ηνωμένο Βασίλειο (34,7 έτη). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.

Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
και άνω που απασχολούνται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών
εστίασης στην ΕΕ-28 (9.413 χιλ. μισθωτοί) και στην Ελλάδα (271,9 χιλ. μισθωτοί) και ως προς τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες των μισθωτών σημειώνεται ότι:
 το 61,3% (ή 5.765 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15
έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 65,1%
(ή 177,1 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 73,8% είναι: η
Δανία (77,6%), η Ολλανδία (77,3%), η Σουηδία (72,4%),
η Ιρλανδία (71,3%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (70,2%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 54,7%, και
συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (52,8%), η Γερμανία
(54,2%), η Ισπανία (54,4%), η Πορτογαλία (54,8%), και
η Ουγγαρία (57,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 37,5% (ή 3.528 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40
έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 34,6%
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(ή 94,2 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 43,9% είναι: η
Βουλγαρία (45,4%), η Ισπανία (44,9%), η Πορτογαλία
(43,8%), η Γερμανία (43,2%), και το Λουξεμβούργο
(42,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 24,9%,
και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (21,1%), η Δανία
(21,3%), η Σουηδία (26,8%), η Ιρλανδία (27,1%), και το
Ηνωμένο Βασίλειο (28,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 1,3% (ή 119 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 65
ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,2% (ή
0,6 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 2,9% είναι: η Εσθονία (4,3%), η Λιθουανία (3,0%), η Γερμανία (2,6%), η
Λετονία (2,6%), και η Μάλτα (1,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 0,4%, και συγκεκριμένα: η
Ρουμανία (0,2%), η Ελλάδα (0,2%), η Πολωνία (0,5%), η

Κροατία (0,6%), και η Ιταλία (0,6%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(6,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
10.2.3.10 ΤΟΜΕΑΣ J: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των μισθωτών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στο συγκεκριμένο τομές, και την
ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ως προς το φύλο,
και ανά ηλικιακή ομάδα.
10.2.3.10.1 ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (J)
Ενημέρωση και επικοινωνία στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα
την περίοδο αναφοράς 2008-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην ΕΕ-28 είναι 6.456 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο
συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην Ελλάδα είναι 89 χιλ. μισθωτοί.

Γράφημα 10.95: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία
στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2008-2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2008, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2008-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 20,1% (ή
κατά 1.082 χιλ. μισθωτούς), από 5.374 χιλ. μισθωτούς το
2008, σε 6.456 χιλ. μισθωτούς το 2019, που αποτελεί τη
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Σημειώνεται,
ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2011 (5.266 χιλ. μισθωτούς).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 28,5% (ή κατά 20 χιλ. μισθωτούς), από 70 χιλ. μισθωτούς το 2008, σε 89 χιλ. μισθωτούς το 2019, που αποτελεί τη μέγιστη τιμή του δεί-
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κτη την ίδια περίοδο. Σημειώνεται, ότι η ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2012 (65 χιλ. μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα, κατά την
περίοδο 2008-2011 καταγράφεται σημαντική αύξηση
του δείκτη κατά 38,4% (ή κατά 24,8 χιλ. μισθωτούς), την
αμέσως επόμενη περίοδο καταγράφεται αύξηση του
δείκτη κατά 13,9% (ή κατά 11 χιλ. μισθωτούς).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ.
μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των συνομηλίκων
μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς (NACE Rev.2:
κωδικοί Α έως& S) στην ΕΕ-28 το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 10.96: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α
έως & S στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2008, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

νία (2,5%), η Ρουμανία (2,6%), η Ουγγαρία (2,7%), η Λιθουανία (2,7%), και η Σλοβακία (2,8%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 15,2% (ή
κατά 854,1 χιλ. μισθωτούς) από 5.602 χιλ. μισθωτούς το
2015, σε 6.456 χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο,
o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15
ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά
35,3% (ή κατά 23,3 χιλ. μισθωτούς) από 66 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 89 χιλ. μισθωτούς το 2019.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (J)
Ενημέρωση και επικοινωνία στην ΕΕ-28 είναι 6.456 χιλ.
μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 3,3% του συνολικού
πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (193.435 χιλ. μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον
τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία στην Ελλάδα (89
χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 3,4% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S (2.638 χιλ. μισθωτοί),
τιμή του δείκτη υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 11η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 5,0% είναι: η Ιρλανδία (5,6%), η
Φινλανδία (5,1%), το Λουξεμβούργο (4,9%), η Εσθονία
(4,8%), και η Σουηδία (4,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 2,7%, και συγκεκριμένα: η Πολω-

10.2.3.10.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
(employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 10.97: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (J) Ενημέρωση και
επικοινωνία ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
67,5 67,6 67,6 68,0 68,6 68,9 69,3 69,3 70,2 71,3 71,4 72,0 72,2 72,3 72,7 73,3 74,0
61,1 61,4 61,8 62,4 64,7 65,0 66,3 66,4 66,5 66,8
55,1 55,8

44,9 44,2
38,9 38,6 38,2 37,6 35,3 35,0 33,7 33,6 33,5 33,2
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2008, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως σημα-

ντικά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στην Τσεχία (κατά 48,0 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 46,6 ποσ. μονάδες), το Λουξεμ-
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βούργο (κατά 45,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 44,6
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 44,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 44,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
42,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 42,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 40,4 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 38,6 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 38,6
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 37,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 37,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 35,2
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 35,2 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 35,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 33,6
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 33,0 ποσ. μονάδες), η
Πολωνία (κατά 32,8 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 32,6
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 30,0 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 29,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
24,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 23,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 22,8 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κα-

τά 22,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 11,6 ποσ. μονάδες), και η Ελλάδα (κατά 10,2 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη των
φύλων.
10.2.3.10.3 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία στις 3 ηλικιακές
ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40
έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά
η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 10.98: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών
(από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία στην ΕΕ-28
είναι 38,5 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία στην Ελλάδα (39,7 έτη), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 1,2 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 40,1 έτη είναι: η
Ιταλία (42,2 έτη), η Ελλάδα (39,7 έτη), η Γερμανία (39,6
έτη), η Φινλανδία (39,5 έτη), και η Ισπανία (39,5 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 34,3
έτη και συγκεκριμένα: η Εσθονία (33,3 έτη), η Λετονία
(34,1 έτη), η Πολωνία (34,4 έτη), η Λιθουανία (34,5 έτη),
και η Βουλγαρία (35,4 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
και άνω που απασχολούνται στον τομέα (J) Ενημέρωση
και επικοινωνία στην ΕΕ-28 (6.456 χιλ. μισθωτοί) και
στην Ελλάδα (89,3 χιλ. μισθωτοί) και ως προς τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες των μισθωτών σημειώνεται ότι:

 το 54,7% (ή 3.531 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15

έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 49,3%
(ή 44,0 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 71,4% είναι: η
Εσθονία (74,9%), η Λετονία (72,9%), η Λιθουανία
(71,6%), η Πολωνία (71,0%), και η Βουλγαρία (66,8%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 48,0%, και
συγκεκριμένα: η Ιταλία (39,7%), η Ελλάδα (49,3%), η
Ισπανία (50,0%), η Φινλανδία (50,2%), και η Γερμανία
(51,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 το 44,3% (ή 2.860 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40

(0,1%), η Ισπανία (0,2%), η Ιρλανδία (0,3%), και η Εσθονία (0,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
10.2.3.11 ΤΟΜΕΑΣ K: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των μισθωτών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στο συγκεκριμένο τομές, και την
ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ως προς το φύλο,
και ανά ηλικιακή ομάδα.

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

10.2.3.11.1 ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑ

Κεφάλαιο 10ο



έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 50,7%
(ή 45,3 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 51,3% είναι: η
Ιταλία (59,8%), η Ελλάδα (50,7%), η Ισπανία (49,8%), η
Φινλανδία (49,2%), και η Σουηδία (47,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 27,3%, και συγκεκριμένα: η Εσθονία (24,7%), η Λετονία (25,4%), η Λιθουανία (26,0%), η Πολωνία (28,0%), και η Βουλγαρία
(32,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 1,0% (ή 64 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 65
ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα καταγράφεται οριακά μηδενικό πλήθος μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 1,7% είναι: η
Λιθουανία (2,4%), η Γερμανία (1,9%), η Λετονία (1,7%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (1,4%), και η Ουγγαρία (1,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και
συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,1%), η Πορτογαλία

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (K)
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 20022019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην ΕΕ-28 είναι 5.913 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο
συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην Ελλάδα είναι 73 χιλ. μισθωτοί.

Γράφημα 10.99: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 2,5% (ή κατά 147
χιλ. μισθωτούς), από 5.766 χιλ. μισθωτούς το 2002, σε
5.913 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (6.032 χιλ. μισθωτούς), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2004 (5.486 χιλ. μισθωτούς).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που α-

πασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -20,9% (ή κατά 19,3
χιλ. μισθωτούς), από 92 χιλ. μισθωτούς το 2002, σε 72,9
χιλ. μισθωτούς το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Σημειώνεται,
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς ή την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (109 χιλ.
μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20022008 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 18,7% (ή
κατά 17,2 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο
καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -33,4%
(ή κατά 36,5 χιλ. μισθωτούς).
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ.
μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς (NACE Rev.2: κωδικοί Α έως& S)
στην ΕΕ-28 το 2019.

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (K)
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
στην ΕΕ-28 είναι 5.913 χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί
στο 3,1% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων
μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως
& S στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (193.435 χιλ.
μισθωτοί).

Γράφημα 10.100: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S στην ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (73 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο
2,8% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S
(2.638 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά
0,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 14η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 6,8% είναι: το Λουξεμβούργο
(13,7%), η Κύπρος (5,7%), η Μάλτα (5,3%), η Ιρλανδία
(5,0%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (4,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,7%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (1,5%), η Ουγγαρία (1,6%), η Ρουμανία (1,7%), η Σλοβακία (1,9%), και η Εσθονία (1,9%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρ-

ξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές
και ασφαλιστικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 1,6% (ή κατά 90,6 χιλ. μισθωτούς) από
5.822 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 5.913 χιλ. μισθωτούς το
2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται
στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -3,4% (ή κατά 2,6 χιλ. μισθωτούς) από 76 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 73 χιλ. μισθωτούς το 2019.
10.2.3.11.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών (employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται
στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 10.101: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 36,0 ποσ. μονάδες), η
Λετονία (κατά 35,8 ποσ. μονάδα), η Ρουμανία (κατά
34,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 31,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 26,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 26,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 18,6 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 16,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 16,62 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 14,0 ποσ.
μονάδες), η Κύπρος (κατά 12,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 10,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 10,0
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 9,9 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 5,6
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), και
η Ιρλανδία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και συγκεκριμένα στο Βέλγιο και την Ιταλία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη των
φύλων (απόκλιση μικρότερη από 2,0 ποσ. μονάδες).

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
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Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (46,3%), υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (53,7%) κατά 7,4 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο
συγκεκριμένο τομέα υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Δανία (κατά 13,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά
13,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 13,4 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 9,4 ποσ. μονάδες), και η Πορτογαλία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των
μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως σημαντικά, του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη
Βουλγαρία (κατά 40,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 39,7 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 37,2

10.2.3.11.3 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα
(K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως&
39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω),
και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 10.102: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες στην ΕΕ-28 είναι 41,1 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα
μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (42,9 έτη), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 1,8 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 6η υψηλότερη θέση στην κατανο-

μή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 43,6 έτη είναι: η
Πορτογαλία (44,4 έτη), η Ιταλία (43,8 έτη), η Δανία (43,5
έτη), η Γερμανία (43,2 έτη), και η Ισπανία (43,0 έτη). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 37,3 έτη
και συγκεκριμένα: η Λετονία (35,9 έτη), η Μάλτα (37,0
έτη), η Πολωνία (37,3 έτη), η Σλοβακία (37,9 έτη), και η
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Ρουμανία (38,1 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
και άνω που απασχολούνται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28
(708 χιλ. μισθωτοί) και στην Ελλάδα (12,1 χιλ. μισθωτοί)
και ως προς τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες των μισθωτών σημειώνεται ότι:
 το 44,2% (ή 2.615χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15
έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 37,2%
(ή 27,1 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 59,6% είναι: η
Λετονία (65,6%), η Μάλτα (59,8%), η Πολωνία
(59,3%), η Σλοβακία (57,0%), και η Λιθουανία (56,4%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 34,4%, και
συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (31,7%), η Ιταλία
(33,0%), η Δανία (35,1%), η Γερμανία (36,0%), και η
Ισπανία (36,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 54,9% (ή 3.248 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40
έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 61,9%
(ή 45,1 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 64,4% είναι: η
Ιταλία (66,6%), η Πορτογαλία (66,1%), η Ισπανία
(63,5%), η Δανία (63,0%), και η Γερμανία (63,0%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 39,0%, και
συγκεκριμένα: η Λετονία (32,5%), η Πολωνία (40,1%),
η Μάλτα (40,2%), η Εσθονία (40,5%), και η Λιθουανία
(41,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bot-



tom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 0,8% (ή 50 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 65
ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 1,0% (ή
0,7 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 2,3% είναι: η
Εσθονία (3,6%), η Πορτογαλία (2,1%), η Λιθουανία
(2,1%), η Λετονία (1,9%), και η Δανία (1,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (0,1%), η Ισπανία (0,3%), η Ρουμανία (0,4%), η Ιρλανδία (0,4%), και η Ιταλία (0,4%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (7,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

10.2.3.12 ΤΟΜΕΑΣ L: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των μισθωτών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στο συγκεκριμένο τομές, και την
ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ως προς το φύλο,
και ανά ηλικιακή ομάδα.
10.2.3.12.1 ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (L)
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2008-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην ΕΕ-28 είναι 1.450 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο
συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην Ελλάδα είναι 3 χιλ. μισθωτοί.

Γράφημα 10.103: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2008-2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2008, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011
(1,4 χιλ. μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2008-2011 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά 6,7% (ή κατά 0,1 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως επόμενη
περίοδο καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του
δείκτη κατά 92,9% (ή κατά 1,3 χιλ. μισθωτούς), ενώ την
περίοδο 2017-2019 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -7,4% (ή κατά 0,2 χιλ. μισθωτούς).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2008-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 14,1% (ή κατά 179
χιλ. μισθωτούς), από 1.271 χιλ. μισθωτούς το 2008, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.450 χιλ. μισθωτούς το 2019, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά -66,7% (ή
κατά 1,0 χιλ. μισθωτούς), από 1,5χιλ. μισθωτούς το 2008,
σε 2,5 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2016 (2,7 χιλ. μισθωτούς), ενώ η ελάχιστη

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ.
μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς (NACE
Rev.2: κωδικοί Α έως& S) στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.104: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς
από Α έως & S στην ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2008, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (L)
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στην ΕΕ-28 είναι 1.450
χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 0,7% του συνολικού
πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (193.435 χιλ. μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον
τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα
(3 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 0,1% του συνολικού
πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S (2.638 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 0,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 1,6% είναι: η Λετονία (2,3%), η
Εσθονία (1,6%), η Σουηδία (1,6%), η Δανία (1,4%), και η
Γαλλία (1,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (0,1%), η
Σλοβενία (0,2%), η Ρουμανία (0,3%), η Κροατία (0,3%),

και η Ιρλανδία (0,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,7 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης
περιουσίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 5,2% (ή
κατά 72,3 χιλ. μισθωτούς) από 1.377 χιλ. μισθωτούς το
2015, σε 1.450 χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο,
o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15
ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά 3,8% (ή κατά
0,1 χιλ. μισθωτούς) από 2,6 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε
2,5 χιλ. μισθωτούς το 2019.
10.2.3.12.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
(employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
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Γράφημα 10.105: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (L) Διαχείριση
ακίνητης περιουσίας ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2008, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στην ΕΕ-28 (43,2%), υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (56,8%) κατά 13,5 ποσ.
μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο
συγκεκριμένο τομέα υπερέχει από του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη
Μάλτα (κατά 23,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβενία
(κατά 17,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 9,3 ποσ. μονάδες), και η Σουηδία (κατά 9,2 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των
μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα υπολείπεται από σημαντικά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κροατία (κατά 33,4 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Βουλγαρία (κατά 28,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 61,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία

(κατά 27,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 26,6 ποσ. μονάδα), η Πορτογαλία (κατά 26,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 23,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 22,6
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η
Πολωνία (κατά 18,4 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 15,0 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 12,0
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 10,4 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία
(κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), και η Γερμανία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και συγκεκριμένα στο Βέλγιο, την Ουγγαρία, την
Κύπρο, τη Ρουμανία, τη Λετονία, την Εσθονία, την Ολλανδία και τη Λιθουανία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη των φύλων (απόκλιση μικρότερη από 2,0 ποσ. μονάδες).
10.2.3.12.3 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από
40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15
ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο
τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 10.106: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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μέση ηλικία (σε έτη)

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 10ο

Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
και άνω που απασχολούνται στον τομέα (L) Διαχείριση
ακίνητης περιουσίας στην ΕΕ-28 (1.450χιλ. μισθωτοί) και
στην Ελλάδα (2,5 χιλ. μισθωτοί) και ως προς τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες των μισθωτών σημειώνεται ότι:
 το 36,9% (ή 535 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15 έως
& 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 60,0% (ή
1,5 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 52,1% είναι: η Μάλτα (61,5%), η Ελλάδα (60,0%), η Κύπρος (50,0%), το
Βέλγιο (44,6%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (44,3%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 22,4%, και συγκεκριμένα: η Λετονία(13,9%), η Εσθονία (23,2%), η
Πολωνία (24,0%), η Ρουμανία (24,7%), και η Τσεχία
(26,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 58,8% (ή 852 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40 έως
& 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 28,0% (ή
0,7 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης η-



λικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 68,3% είναι: η Λετονία (73,3%), η Ρουμανία (72,2%), η Πολωνία (69,8%), η
Λιθουανία (63,4%), και η Τσεχία (62,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 40,8%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (28,0%), η Μάλτα(30,8%), η Κύπρος
(45,0%), η Κροατία (48,9%), και η Σουηδία (51,4%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 4,4% (ή 63 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 65
ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 12,0% (ή
0,3 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 14,4% είναι: η Εσθονία (21,1%), η Ιρλανδία (14,5%), η Λετονία (12,8%), η
Ελλάδα (12,0%), και η Σλοβενία (11,8%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 1,6%, και συγκεκριμένα:
το Βέλγιο (0,7%), η Ιταλία (1,5%), η Ισπανία (1,5%), η
Βουλγαρία (1,9%), και η Γαλλία (2,4%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στην ΕΕ28 είναι 43,5 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης
περιουσίας στην Ελλάδα (39,0 έτη), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 4,5 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 48,3 έτη είναι: η
Λετονία (50,7 έτη), η Εσθονία (49,8 έτη), η Τσεχία (47,2
έτη), η Πολωνία (47,1 έτη), και η Σλοβακία (46,8 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 40,0
έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (37,9 έτη), η Ελλάδα
(39,0 έτη), η Κύπρος (40,4 έτη), το Βέλγιο (41,0 έτη), και
το Ηνωμένο Βασίλειο (41,5 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

10.2.3.13 ΤΟΜΕΑΣ M: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των μισθωτών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στο συγκεκριμένο τομές, και την
ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ως προς το φύλο,
και ανά ηλικιακή ομάδα.
10.2.3.13.1 ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (M)
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2008-2019.

Γράφημα 10.107: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2008-2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2008, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην ΕΕ-28 είναι 9.273 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο
συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην Ελλάδα είναι 97 χιλ. μισθωτοί.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2008-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 29,1% (ή
κατά 2.091 χιλ. μισθωτούς), από 7.182 χιλ. μισθωτούς
το 2008, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 9.273 χιλ. μισθωτούς
το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -12,0% (ή κατά 13 χιλ. μισθω-

τούς), από 111 χιλ. μισθωτούς το 2008, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 97 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται, ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2014 (81 χιλ. μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα, κατά την
περίοδο 2008-2014 καταγράφεται ισχυρή μείωση του
δείκτη κατά -27,1% (ή κατά 29,6 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο καταγράφεται ισχυρή αύξηση
του δείκτη κατά 20,1% (ή κατά 16,3 χιλ. μισθωτούς).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (M)
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πλήθους των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς (NACE Rev.2:
κωδικοί Α έως& S) στην ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 10.108: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που
απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2008, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (M)
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 είναι 9.273 χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 4,8% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α
έως & S στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (193.435 χιλ.
μισθωτοί). Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των
μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και
τεχνικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (97 χιλ. μισθωτοί)
αντιστοιχεί στο 3,7% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς
από Α έως & S (2.638 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τι-
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μής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 7,7% είναι: το Λουξεμβούργο
(9,4%), η Κύπρος (8,5%), η Σουηδία (7,8%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (6,8%), και η Φινλανδία (6,2%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,8%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (2,4%), η Ουγγαρία (2,8%), η Ρουμανία (2,9%), η Πολωνία (3,0%), και η Βουλγαρία (3,0%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στον τομέα (M) Επαγγελματικές,
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28
καταγράφει αύξηση κατά 13,6% (ή κατά 1.113,2 χιλ. μισθωτούς) από 8.160 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 9.273
χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 5,2% (ή κατά 4,8 χιλ. μι-

σθωτούς) από 93 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 97 χιλ. μισθωτούς το 2019.
10.2.3.13.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών (employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται
στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες ανά φύλο κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 10.109: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2008, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στον τομέα (M) Επαγγελματικές,
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην ΕΕ28 (47,6%), υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών (52,4%) κατά 4,8 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο
συγκεκριμένο τομέα υπερέχει, του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην
Ολλανδία (κατά 12,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 12,3 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 10,8 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 10,2 ποσ. μονάδες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 7,7 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), και η Σλοβενία (κατά 2,6
ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των
μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα υπολείπεται σημαντικά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Βουλγαρία (κατά 44,3
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 35,4 ποσ.

μονάδες), η Ιταλία (κατά 26,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 25,2 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 25,1
ποσ. μονάδα), η Εσθονία (κατά 24,1 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 252,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 21,9 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 19,6 ποσ.
μονάδες), η Λιθουανία (κατά 15,7 ποσ. μονάδες), η
Κροατία (κατά 15,5 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 14,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 13,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 13,2 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 12,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 8,9 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο
(κατά 4,3 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 4,0 ποσ.
μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και συγκεκριμένα στη Γαλλία και το Λουξεμβούργο, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του
δείκτη των φύλων (απόκλιση μικρότερη από 2,0 ποσ.
μονάδες).
10.2.3.13.3 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και
από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε
έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2019.
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Γράφημα 10.110: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στις 3
ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών
ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 είναι 39,1 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (36,9 έτη), τιμή του
δείκτη υπολειπόμενη κατά 2,2 έτη της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 23η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 40,5 έτη είναι: η
Ιταλία (40,7 έτη), η Βουλγαρία (40,6 έτη), η Δανία (40,5
έτη), η Τσεχία (40,5 έτη), και η Φινλανδία (40,0 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 35,5
έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (34,5 έτη), η Κύπρος
(34,9 έτη), το Λουξεμβούργο (35,8 έτη), η Πολωνία (35,9
έτη), και η Κροατία (36,3 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
και άνω που απασχολούνται στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην
ΕΕ-28 (9.273 χιλ. μισθωτοί) και στην Ελλάδα (97,3 χιλ. μισθωτοί) και ως προς τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες των
μισθωτών σημειώνεται ότι:
 το 52,8% (ή 4.897 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15
έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 61,3%
(ή 59,6 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 66,9% είναι: η
Μάλτα (70,8%), η Κύπρος (69,4%), η Πολωνία (66,1%),
το Λουξεμβούργο (65,1%), και η Κροατία (63,2%). Στον
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αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 47,7%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (45,7%), η Βουλγαρία (47,0%), η
Τσεχία (48,2%), η Δανία (48,2%), και η Φινλανδία
(49,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 45,4% (ή 4.209 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40
έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 37,5%
(ή 36,6 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 50,3% είναι: η
Ιταλία (53,6%), η Βουλγαρία (50,9%), η Ισπανία
(49,5%), η Φινλανδία (49,0%), και η Τσεχία (48,5%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 31,8%, και
συγκεκριμένα: η Μάλτα (28,1%), η Κύπρος (28,9%), η
Πολωνία (31,5%), το Λουξεμβούργο (34,4%), και η
Κροατία (36,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 1,8% (ή 167 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 65
ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 1,1% (ή
1,1 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 3,0% είναι: η Δανία
(3,4%), η Τσεχία (3,3%), η Σλοβακία (3,2%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (2,7%), και η Λιθουανία (2,5%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 0,5%, και συγκεκριμένα:
το Βέλγιο (0,1%), το Λουξεμβούργο (0,5%), η Ρουμανία
(0,6%), η Ισπανία (0,6%), και η Σλοβενία (0,7%). Ας ση-
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μειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

πλήθος των μισθωτών στο συγκεκριμένο τομές, και την
ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ως προς το φύλο,
και ανά ηλικιακή ομάδα.
10.2.3.14.1 ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (N)
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στην
ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 20082019.

10.2.3.14 ΤΟΜΕΑΣ N: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των μισθωτών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα το συνολικό

Γράφημα 10.111: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2008-2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2008, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην ΕΕ-28 είναι 8.537 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο
συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην Ελλάδα είναι 75 χιλ. μισθωτοί. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2008-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός
των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 20,8% (ή κατά 1.468 χιλ.
μισθωτούς), από 7.069 χιλ. μισθωτούς το 2008, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 8.537 χιλ. μισθωτούς το 2019, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει ικανή αύξηση κατά 17,1% (ή κατά 11 χιλ. μι-

σθωτούς), από 64 χιλ. μισθωτούς το 2008, σε 75 χιλ. μισθωτούς το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Σημειώνεται, ότι η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (51 χιλ. μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα, κατά
την περίοδο 2008-2013 καταγράφεται ικανή μείωση του
δείκτη κατά -19,8% (ή κατά 12,6 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο καταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη 46,0% (ή κατά 23,5 χιλ. μισθωτούς).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ.
μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται
στους τομείς (NACE Rev.2: κωδικοί Α έως& S) στην ΕΕ-28
το 2019.
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Γράφημα 10.112: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται
στους τομείς από Α έως & S στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2008, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (N)
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στην
ΕΕ-28 είναι 8.537 χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο
4,4% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως &
S στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (193.435 χιλ. μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον
τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (75 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο
2,8% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως &
S (2.638 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη
κατά 1,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 5,7% είναι: το Βέλγιο (6,3%), η
Ολλανδία (6,1%), η Ισπανία (5,8%), η Ιταλία (5,1%), και
η Γερμανία (5,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 2,5%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία

(2,3%), η Σλοβενία (2,4%), η Τσεχία (2,5%), η Κύπρος
(2,6%), και η Κροατία (2,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 καταγράφει
αύξηση κατά 6,0% (ή κατά 486,2 χιλ. μισθωτούς) από
8.051 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 8.537 χιλ. μισθωτούς το
2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται
στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 7,2% (ή κατά 5,0 χιλ. μισθωτούς) από 70 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 75 χιλ. μισθωτούς το 2019.
10.2.3.14.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
(employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές
δραστηριότητες ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 10.113: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (N) Διοικητικές
και υποστηρικτικές δραστηριότητες ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2008, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στον τομέα (N) Διοικητικές και
υποστηρικτικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (50,1%),
καταγράφει οριακά μηδενική απόκλιση του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (49,9%) κατά 0,2 ποσ. μονάδες (απόκλιση μικρότερη από 2,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο
συγκεκριμένο τομέα υπερέχει, του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη
Βουλγαρία (κατά 41,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Ρουμανία (κατά 35,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά
16,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία
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(κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 10,2 ποσ.
μονάδες), η Εσθονία (κατά 9,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 8,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 7,6 ποσ.
μονάδες), η Κύπρος (κατά 75,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 5,8
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 3,8
ποσ. μονάδες), και η Ουγγαρία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των
μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 28,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύ-
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λων ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 22,4 ποσ. μονάδες),
η Αυστρία (κατά 17,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά
11,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 9,0 ποσ. μονάδα),
η Ιταλία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
4,0 ποσ. μονάδες), και η Γερμανία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και συγκεκριμένα στη Φινλανδία, την Τσεχία,
και τη Γαλλία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη των φύλων (απόκλιση μικρότερη από
2,0 ποσ. μονάδες).

10.2.3.14.3 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στo ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15
έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών
& άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται
στο συγκεκριμένο τομέα στα 24 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2019.

Γράφημα 10.114: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στις 3 ηλικιακές
ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15
ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 είναι 42,1 έτη. Την ίδια χρονιά, η
πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (N)
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στην
Ελλάδα (40,8 έτη), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά
1,3 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 44,6 έτη
είναι: η Πολωνία (45,1 έτη), η Λετονία (45,0 έτη), η Εσθονία (44,7 έτη), η Βουλγαρία (44,4 έτη), και η Ισπανία
(43,7 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 39,4 έτη και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (38,8 έτη),
η Φινλανδία (39,2 έτη), η Κύπρος (39,3 έτη), η Σουηδία
(39,5 έτη), και το Λουξεμβούργο (40,2 έτη). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
και άνω που απασχολούνται στον τομέα (N) Διοικητικές
και υποστηρικτικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (8.537
χιλ. μισθωτοί) και στην Ελλάδα (74,6 χιλ. μισθωτοί) και

ως προς τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες των μισθωτών
σημειώνεται ότι:
 το 41,4% (ή 3.536 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15
έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 45,8%
(ή 74,6 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 52,2% είναι: η
Ολλανδία (54,8%), η Σουηδία (52,8%), η Φινλανδία
(52,3%), η Κύπρος (52,3%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(48,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 33,0%,
και συγκεκριμένα: η Πολωνία (32,0%), η Λετονία
(32,7%), η Ισπανία (33,6%), η Κροατία (35,0%), και η
Σλοβενία (35,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 55,9% (ή 4.770 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40
έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 52,5%
(ή 39,2 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 65,7% είναι: η
Ισπανία (65,7%), η Κροατία (64,0%), η Σλοβενία
(63,7%), η Ρουμανία (62,4%), και η Ιταλία (62,1%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμη-
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λότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 44,8%, και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (42,3%), η Σουηδία (42,9%), η
Κύπρος (45,5%), η Φινλανδία (45,9%), και το Ηνωμένο
Βασίλειο (47,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 2,7% (ή 231 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 65
ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 1,6% (ή
1,2 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 7,8% είναι: η Εσθονία (10,7%), η Βουλγαρία (8,7%), η Λετονία (6,8%), η
Πολωνία (6,7%), και η Λιθουανία (5,9%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 0,7%, και συγκεκριμένα:
η Σλοβενία (0,5%), το Βέλγιο (0,6%), η Ισπανία (0,7%),
η Γαλλία (0,8%), και η Ρουμανία (0,8%). Ας σημειωθεί

ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (11,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
10.2.3.15 ΤΟΜΕΑΣ Ο: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ,
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των μισθωτών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στο συγκεκριμένο τομές, και την
ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ως προς το φύλο,
και ανά ηλικιακή ομάδα.
10.2.3.15.1 ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (O)
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.115: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (O) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην ΕΕ-28 είναι 15.635 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο
συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην Ελλάδα είναι 342 χιλ. μισθωτοί.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά -5,2%
(ή κατά 773 χιλ. μισθωτούς), από 14.862 χιλ. μισθωτούς
το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 15.635 χιλ. μισθωτούς
το 2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018 (15.645 χιλ. μισθωτούς.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 7,9% (ή κατά 25,0 χιλ. μισθωτούς), από 317 χιλ. μισθωτούς το 2002, σε 342 χιλ. μι-

854

σθωτούς το 2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς το 2006 (388 χιλ.
μισθωτούς), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2014 (311 χιλ. μισθωτούς).
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2007 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 22,4% (ή κατά
71,0 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη κατά -24,6% (ή
κατά 76,5 χιλ. μισθωτούς), ενώ την περίοδο 2014-2019
καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 9,8% (ή κατά 31
χιλ. μισθωτούς).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (O)
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πλήθους των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς (NACE Rev.2:
κωδικοί Α έως& S) στην ΕΕ-28 το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 10.116: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (O) Δημόσια διοίκηση και
άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που
απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

η Ρουμανία (6,4%), και η Λιθουανία (6,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στον τομέα (O) Δημόσια διοίκηση
και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση στην ΕΕ28 καταγράφει αύξηση κατά 3,3% (ή κατά 502,8 χιλ. μισθωτούς) από 15.133 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 15.635
χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 9,2% (ή κατά 28,8 χιλ.
μισθωτούς) από 313 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 342 χιλ.
μισθωτούς το 2019.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (O)
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση στην ΕΕ-28 είναι 15.635 χιλ. μισθωτοί, που
αντιστοιχεί στο 8,1% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς
από Α έως & S στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(193.435 χιλ. μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον
τομέα (O) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα (342 χιλ. μισθωτοί)
αντιστοιχεί στο 12,9% του συνολικού πληθυσμού των
συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S (2.638 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη
υπερέχουσα κατά 4,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 11,3% είναι: το Λουξεμβούργο
(13,2%), η Ελλάδα (12,9%), η Γαλλία (10,6%), η Σλοβακία (9,9%), και η Ουγγαρία (9,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 5,9%, και συγκεκριμένα:
η Φινλανδία (5,1%), η Δανία (5,6%), η Ιρλανδία (5,7%),

10.2.3.15.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
(employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (O) Δημόσια διοίκηση και άμυνα,
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 10.117: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (O) Δημόσια
διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στον τομέα (O) Δημόσια διοίκηση και
άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση στην ΕΕ-28

(51,4%), υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών
(48,6%) κατά 2,8 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
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των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο
συγκεκριμένο τομέα υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 30,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία
(κατά 26,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 26,8 ποσ.
μονάδες), η Μάλτα (κατά 25,2 ποσ. μονάδες), η Κύπρος
(κατά 18,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 18,2
ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 15,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 13,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 12,8 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 11,7
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), και το Βέλγιο (κατά
3,8 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των
μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 21,0 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία
(κατά 11,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 8,8 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 8,4 ποσ. μονάδα), η Ουγγαρία (κατά 7,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 6,8
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία

(κατά 5,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και συγκεκριμένα στη Γερμανία, τη Δανία, τη
Τσεχία και την Πολωνία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση του δείκτη των φύλων (απόκλιση μικρότερη από 2,0 ποσ. μονάδες).
10.2.3.15.3 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (O) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών,
και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία
(σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.
Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα (O) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση στην ΕΕ-28 είναι 43,9 έτη. Την
ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα (O) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα (45,0 έτη), τιμή
του δείκτη υπερέχουσα κατά 1,1 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 5η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Γράφημα 10.118: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (O) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 46,2 έτη είναι: η
Ιταλία (48,3 έτη), η Ισπανία (46,5 έτη), η Πορτογαλία
(46,3 έτη), η Σλοβενία (45,1 έτη), και η Ελλάδα (45,0 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 40,8
έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (39,2 έτη), το Λουξεμβούργο (40,6 έτη), η Λετονία (41,2 έτη), η Πολωνία (41,5
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έτη), και η Εσθονία (41,8 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
και άνω που απασχολούνται στον τομέα (O) Δημόσια
διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση στην ΕΕ-28 (15.635 χιλ. μισθωτοί) και στην Ελλάδα
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ρές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
και το 1,6% (ή 247,6 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από
65 ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,8%
(ή 241,6 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 3,3% είναι: η Λετονία (4,3%), η Εσθονία (3,9%), η Σουηδία
(3,0%), η Τσεχία (2,6%), και το Ηνωμένο βασίλειο
(2,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 0,4%, και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (0,3%), το Λουξεμβούργο (0,3%), η Αυστρία (0,4%), η Ρουμανία
(0,4%), και η Ουγγαρία (0,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(8,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

(342 χιλ. μισθωτοί) και ως προς τις επιμέρους ηλικιακές
ομάδες των μισθωτών σημειώνεται ότι:
 το 33,4% (ή 5.217 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15
έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
28,4% (ή 97,0 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 46,3%
είναι: η Μάλτα (52,1%), η Λετονία (46,1%), το Λουξεμβούργο (45,9%), η Εσθονία (44,1%), και η Πολωνία
(43,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 24,1%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (16,6%), η Ισπανία (22,3%), η Πορτογαλία (24,3%), η Ελλάδα
(28,4%), και η Σλοβενία (28,9%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
 το 65,0% (ή 10.170 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40
έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
70,7% (ή 97,0 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 74,5%
είναι: η Ιταλία (81,1%), η Ισπανία (77,0%), η Πορτογαλία (73,5%), η Ελλάδα (70,7%), και η Σλοβενία
(70,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 51,4%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (46,6%), η Λετονία (49,6%), η Εσθονία (52,2%), το Λουξεμβούργο
(53,7%), και η Πολωνία (55,0%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φο-

10.2.3.16 ΤΟΜΕΑΣ P: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των μισθωτών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στο συγκεκριμένο τομές, και την
ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ως προς το φύλο,
και ανά ηλικιακή ομάδα.
10.2.3.16.1 ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (P)
Εκπαίδευση στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.119: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (P) Εκπαίδευση στην ΕΕ-28 και
την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην ΕΕ-28 είναι 16.859 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο
συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην Ελλάδα είναι 292 χιλ. μισθωτοί. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός

των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην ΕΕ-28 καταγράφει
ισχυρή αύξηση κατά 24,3% (ή κατά 3.297 χιλ. μισθωτούς), από 13.562 χιλ. μισθωτούς το 2002, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 16.859 χιλ. μισθωτούς το 2019, που αποτελεί
αντίστοιχα και τη μέγιστη του δείκτη την ίδια περίοδο.
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καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -17,0% (ή κατά
51,5 χιλ. μισθωτούς), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 15,8% (ή κατά 40,0
χιλ. μισθωτούς).

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 15,6% (ή κατά 39,3 χιλ. μισθωτούς), από 253 χιλ. μισθωτούς το 2002, σε 292 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2006 (303 χιλ. μισθωτούς), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (252 χιλ.
μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20022006 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη 20,2% (ή
κατά 50,9 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (P) Εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πλήθους των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς (NACE Rev.2:
κωδικοί Α έως& S) στην ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 10.120: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (P) Εκπαίδευση στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S στην ΕΕ28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (P)
Εκπαίδευση στην ΕΕ-28 είναι 16.859 χιλ. μισθωτοί, που
αντιστοιχεί στο 8,7% του συνολικού πληθυσμού των
συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(193.435 χιλ. μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον
τομέα (P) Εκπαίδευση στην Ελλάδα (292 χιλ. μισθωτοί)
αντιστοιχεί στο 11,1% του συνολικού πληθυσμού των
συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S (2.638 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπερέχουσα οριακά κατά 2,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
3η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 11,4% είναι: η Σουηδία (12,6%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (11,5%), η Ελλάδα (11,1%), η Λιθουανία (11,0%), και το Βέλγιο (10,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 6,7%, και συγκεκριμένα:
η Ρουμανία (5,4%), η Βουλγαρία (6,4%), η Γερμανία
(7,0%), η Αυστρία (7,4%), και η Κύπρος (7,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
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διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στον τομέα (P) Εκπαίδευση διοίκηση
και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση στην ΕΕ28 καταγράφει αύξηση κατά 5,9% (ή κατά 941,7 χιλ. μισθωτούς) από 15.917 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 16.859
χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 7,8% (ή κατά 21,1 χιλ. μισθωτούς) από 271 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 292 χιλ. μισθωτούς το 2019.
10.2.3.16.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
(employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (P) Εκπαίδευση ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στον τομέα (P) Εκπαίδευση στην ΕΕ-28
(27,1%), υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών (72,9%) κατά 45,8 ποσ. μονάδες.
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Γράφημα 10.121: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (P) Εκπαίδευση
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
82,7 82,1 80,8 80,0 79,9 79,8 79,2 78,7 77,5 77,4 77,1 76,9 76,6 76,3 72,9 72,9 72,7 72,6 72,2
71,9 71,0 70,6 68,9 68,4 67,7 65,4 64,0
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Ιρλανδία (κατά 44,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
43,8 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 42,0 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 41,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά
37,8 ποσ. μονάδα), η Φινλανδία (κατά 36,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 35,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα
(κατά 30,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 28,0 ποσ.
μονάδες), η Δανία (κατά 22,2 ποσ. μονάδες), και το
Λουξεμβούργο (κατά 13,2 ποσ. μονάδες) που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη των φύλων.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Την ίδια χρονιά, στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως σημαντικά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σλοβακία (κατά 65,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 64,2
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 61,6 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 60,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
59,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 59,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 58,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 57,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 55,0 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 54,8 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 54,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά
53,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 53,2ποσ. μονάδες),
η Κύπρος (κατά 52,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
45,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 45,4
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 45,2 ποσ. μονάδες), η

10.2.3.16.3 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (P) Εκπαίδευση στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών,
και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία
(σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 10.122: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (P) Εκπαίδευση στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως&
39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο
συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα (P) Εκπαίδευση στην ΕΕ-28 είναι 43,4 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικι-

ακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (P) Εκπαίδευση στην Ελλάδα (45,3 έτη),
τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 2,0 έτη της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 9η υψηλότε-
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ρη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 47,2 έτη είναι: η
Λιθουανία (48,0 έτη), η Δανία (45,6 έτη), η Ιταλία (47,8
έτη), η Βουλγαρία (47,2 έτη), και η Εσθονία (46,6 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 40,1
έτη και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (38,4 έτη), η
Μάλτα (39,2έτη), το Βέλγιο (40,6 έτη), η Κύπρος (41,0
έτη), και η Κροατία (41,1 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
και άνω που απασχολούνται στον τομέα (P) Εκπαίδευση
στην ΕΕ-28 (16.859 χιλ. μισθωτοί) και στην Ελλάδα (291,8
χιλ. μισθωτοί) και ως προς τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες των μισθωτών σημειώνεται ότι:
 το 36,0% (ή 6.071 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15
έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 27,4%
(ή 79,9 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 48,6% είναι: το
Λουξεμβούργο (54,7%), η Μάλτα (53,2%), το Βέλγιο
(45,9%), η Κύπρος (45,1%), και η Κροατία (44,4%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 22,1%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (18,8%), η Λιθουανία (20,1%), η
Βουλγαρία (21,4%), η Πορτογαλία (23,7%), και η Ουγγαρία (26,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 61,7% (ή 10.403 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40
έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 71,7%
(ή 209,1 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 74,7% είναι: η
Ιταλία (78,2%), η Βουλγαρία (75,6%), η Πορτογαλία
(73,7%), η Λιθουανία (73,6%), και η Ουγγαρία (72,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικι-



ακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 49,8%, και
συγκεκριμένα: η Μάλτα (44,0%), το Λουξεμβούργο
(44,8%), η Ολλανδία (53,2%), η Κύπρος (53,4%), και το
Βέλγιο (53,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 2,3% (ή 385 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 65
ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 1,0% (ή
2,9 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 6,4% είναι: η Εσθονία (9,7%), η Λετονία (8,6%), η Λιθουανία (6,3%), η
Τσεχία (4,4%), και η Δανία (3,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 0,6%, και συγκεκριμένα: το
Βέλγιο (0,4%), το Λουξεμβούργο (0,5%), η Αυστρίσ
(0,6%), η Ρουμανία (0,7%), και η Κροατία (0,9%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

10.2.3.17 ΤΟΜΕΑΣ Q: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των μισθωτών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στο συγκεκριμένο τομές, και την
ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ως προς το φύλο,
και ανά ηλικιακή ομάδα.
10.2.3.17.1 ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την
κοινωνική μέριμνα στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην ΕΕ-28 είναι 23.496 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο
συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην Ελλάδα είναι 200 χιλ. μισθωτοί.

Γράφημα 10.123: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με
την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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ταγράφεται το 2010 (208 χιλ. μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2010 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 29,2% (ή κατά 47,0 χιλ.
μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο καταγράφεται
μείωση του δείκτη κατά -3,5% (ή κατά 7,3 χιλ. μισθωτούς).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση 39,5% (ή κατά 6.653 χιλ. μισθωτούς), από 16.843 χιλ. μισθωτούς το
2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 23.496 χιλ. μισθωτούς
το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 24,7% (ή κατά 39,7 χιλ.
μισθωτούς), από 161 χιλ. μισθωτούς το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 200 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται,
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο κα-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (Q)
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και
την κοινωνική μέριμνα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των
συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς (NACE Rev.2: κωδικοί Α έως& S) στην ΕΕ-28 το
2019.
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Γράφημα 10.124: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων
μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (Q)
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και
την κοινωνική μέριμνα στην ΕΕ-28 είναι 23.496 χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 12,% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται
στους τομείς από Α έως & S στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά (193.435 χιλ. μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στην Ελλάδα (200 χιλ.
μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 7,6% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται
στους τομείς από Α έως & S (2.638 χιλ. μισθωτοί), τιμή
του δείκτη υπολειπόμενη κατά 4,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την

21η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 17,4% είναι: η Δανία (19,1%), η
Ολλανδία (18,3%), η Φινλανδία (18,0%), η Σουηδία
(16,2%), και το Βέλγιο (15,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 6,0%, και συγκεκριμένα: η
Κύπρος (4,9%), η Βουλγαρία (5,3%), η Ρουμανία (6,4%),
η Πολωνία (6,7%), και η Εσθονία (6,7%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες
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σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 7,7% (ή κατά
1.671,2 χιλ. μισθωτούς) από 21.825 χιλ. μισθωτούς το
2015, σε 23.496 χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από
15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο
τομέα στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά
19,1% (ή κατά 32,1 χιλ. μισθωτούς) από 168χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 200 χιλ. μισθωτούς το 2019.

10.2.3.17.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
(employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την
ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 10.125: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2002, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στην ΕΕ-28 (20,6%), υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (79,4%) κατά 58,8 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως σημαντικά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά
75,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 74,4 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 72,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 72,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
69,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 68,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 68,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία
(κατά 66,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 65,0 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 63,4 ποσ. μονάδες), η Δανία
(κατά 63,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 63,0 ποσ.
μονάδες), η Γαλλία (κατά 62,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 62,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 61,4 ποσ.
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 60,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 59,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
58,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 58,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 56,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 56,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
56,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 55,4 ποσ. μονάδα),
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το Λουξεμβούργο (κατά 50,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος
(κατά 47,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 45,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 43,2 ποσ. μονάδες), και η Μάλτα (κατά 22,4 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη των φύλων.

10.2.3.17.3 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη
υγεία και την κοινωνική μέριμνα στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40
έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά
η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2019.
Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στην ΕΕ-28 είναι
42,2 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη
ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές
με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα
στην Ελλάδα (42,0 έτη), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 0,2 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 10.126: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 46,0 έτη είναι: η
Βουλγαρία (48,0 έτη), η Λετονία (46,3 έτη), η Λιθουανία
(45,7έτη), η Εσθονία (45,4 έτη), και η Ιταλία (44,6 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 39,8
έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (38,0 έτη), το Λουξεμβούργο (38,5 έτη), η Κύπρος (40,4έτη), η Ολλανδία (40,8
έτη), και το Βέλγιο (41,1 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
και άνω που απασχολούνται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στην ΕΕ-28 (23.496 χιλ. μισθωτοί) και στην
Ελλάδα (200,4 χιλ. μισθωτοί) και ως προς τις επιμέρους
ηλικιακές ομάδες των μισθωτών σημειώνεται ότι:
 το 40,6% (ή 9.533 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15
έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 40,9%
(ή 81,9 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 49,5% είναι: η
Μάλτα (56,1%), το Λουξεμβούργο (54,2%), η Κύπρος
(47,3%), η Ολλανδία (45,9%), και η Αυστρία (43,8%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 28,5%, και
συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (20,9%), η Λετονία
(28,8%), η Λιθουανία (29,8%), η Ιταλία (30,9%), και η
Σλοβακία (31,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 57,4% (ή 13.483 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40
έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 58,0%
(ή 116,2 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμέ-



νης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 66,9% είναι: η
Βουλγαρία (72,0%), η Ιταλία (67,0%), η Ουγγαρία
(66,0%), η Σλοβακία (65,5%), και η Ρουμανία (63,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 49,4%, και
συγκεκριμένα: η Μάλτα (43,5%), το Λουξεμβούργο
(45,4%), η Κύπρος (51,5%), η Ολλανδία (52,7%), και το
Ηνωμένο Βασίλειο (54,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 2,0% (ή 480χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας 65 ετών &
άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 1,1% (ή 2,3 χιλ.
μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 7,2% είναι: η Εσθονία
(9,8%), η Λετονία (9,0%), η Βουλγαρία (7,1%), η Λιθουανία(6,5%), και η Τσεχία (3,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 0,5%, και συγκεκριμένα: το
Βέλγιο (0,3%), το Λουξεμβούργο (0,4%), η Μάλτα
(0,4%), η Αυστρία (0,5%), και η Ρουμανία (0,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (15,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

10.2.3.18 ΤΟΜΕΑΣ R: ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των μισθωτών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στο συγκεκριμένο τομές, και την
ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ως προς το φύλο,
και ανά ηλικιακή ομάδα.
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10.2.3.17.4 ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑ

(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (R)
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία στην ΕΕ-28 και την
Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2008-2019.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω

Γράφημα 10.127: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2008-2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

τούς), από 43 χιλ. μισθωτούς το 2008, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 40 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται, ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2012 (27 χιλ. μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα, κατά την
περίοδο 2008-2012 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική
μείωση του δείκτη κατά -60,2% (ή κατά 16,2 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο καταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 43,7% (ή κατά 13,2 χιλ.
μισθωτούς).

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην ΕΕ-28 είναι 3.068 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο
συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην Ελλάδα είναι 40 χιλ. μισθωτοί.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2008-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή αύξηση κατά 17,1% (ή
κατά 452 χιλ. μισθωτούς), από 2.616 χιλ. μισθωτούς το
2008, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3.068 χιλ. μισθωτούς
το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα
καταγράφει μείωση κατά -7,8% (ή κατά 3,0 χιλ. μισθω-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ.
μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (R) Τέχνες,
διασκέδαση και ψυχαγωγία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς
(NACE Rev.2: κωδικοί Α έως& S) στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.128: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και
ψυχαγωγία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς
από Α έως & S στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (R)
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία στην ΕΕ-28 είναι
3.068 χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 1,6% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως & S στην ΕΕ-28 τη συ-
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γκεκριμένη χρονιά (193.435 χιλ. μισθωτοί). Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από
15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία στην Ελλάδα (40 χιλ.
μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 1,5% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

τούς το 2015, σε 3.068 χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια
περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει ικανή αύξηση κατά
16,9% (ή κατά 5,8 χιλ. μισθωτούς) από 34 χιλ. μισθωτούς
το 2015, σε 40 χιλ. μισθωτούς το 2019.
10.2.3.17.5 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
(employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα ((R) Τέχνες, διασκέδαση και
ψυχαγωγία στην ΕΕ-28 (49,7%), υπολείπεται οριακά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (50,3%) κατά 0,6 ποσ.
μονάδες.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

στους τομείς από Α έως & S (2.638 χιλ. μισθωτοί), τιμή
του δείκτη υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
19η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 3,2% είναι: η Μάλτα (5,5%), η Εσθονία (3,0%), η Λετονία (2,6%), η Φινλανδία (2,4%), και
η Σουηδία (2,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 1,1%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,9%), η
Ιταλία (1,1%), η Γερμανία (1,1%), το Λουξεμβούργο
(1,2%), και η Πορτογαλία (1,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση
και ψυχαγωγία στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
6,0% (ή κατά 173,7 χιλ. μισθωτούς) από 2.894 χιλ. μισθω-

Γράφημα 10.129: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2008, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως
σημαντικά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 42,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 18,2 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 17,8 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά
15,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 13,0 ποσ. μονάδες),
η Πορτογαλία (κατά 8,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
6,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 5,6 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 4,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), και η Κροατία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο
συγκεκριμένο τομέα υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως σημαντικά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών

και γυναικών να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 33,3
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 32,4 ποσ. μονάδες),
η Εσθονία (κατά 28,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
26,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 18,6 ποσ. μονάδα), η Σουηδία (κατά 14,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 12,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 9,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
9,0 ποσ. μονάδες), και η Γερμανία (κατά 6,4 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και συγκεκριμένα στη Σλοβενία, το Βέλγιο, τη
Γαλλία, την Ελλάδα και τη Δανία καταγράφεται οριακά
μηδενική απόκλιση του δείκτη των φύλων (απόκλιση
μικρότερη από 2,0 ποσ. μονάδες).
10.2.3.17.6 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών,
από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας
15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο

865

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.
Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία στην
ΕΕ-28 είναι 39,1 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά

σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία στην Ελλάδα (39,4 έτη), τιμή
του δείκτη υπερέχουσα κατά 0,3 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 12η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Γράφημα 10.130: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία στις 3 ηλικιακές ομάδες των
μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 42,0 έτη είναι: η
Λιθουανία (43,4 έτη), η Τσεχία (42,5 έτη), η Εσθονία (41,8
έτη), η Λετονία (41,7 έτη), και η Ιταλία (40,7 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 36,4 έτη και
συγκεκριμένα: η Μάλτα (33,5 έτη), η Κύπρος (36,2 έτη),
το Ηνωμένο Βασίλειο (37,4 έτη), η Δανία (37,4 έτη), και η
Ρουμανία (37,6 έτη), και. Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
και άνω που απασχολούνται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία στην ΕΕ-28 (3.068 χιλ. μισθωτοί)
και στην Ελλάδα (40,1 χιλ. μισθωτοί) και ως προς τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες των μισθωτών σημειώνεται ότι:
 το 53,3% (ή 1.637 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15
έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 50,4%
(ή 20,2 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 64,1% είναι: η
Μάλτα (74,6%), η Κύπρος (64,3%), η Δανία (60,9%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (60,7%), και η Σουηδία (59,8%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 44,0%, και
συγκεκριμένα: η Λιθουανία (39,1%), η Τσεχία (42,5%),
η Εσθονία (45,2%), η Ιταλία (46,3%), και η Λετονία
(47,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
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 το 44,1% (ή 1.352 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40



έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 49,5%
(ή 19,9 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 51,4% είναι: η
Λιθουανία (54,1%), η Ιταλία (52,2%), η Τσεχία (51,7%),
η Πολωνία (49,6%), και η Ελλάδα(49,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 33,4%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (24,6%), η Κύπρος (33,9%), η Δανία
(35,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (35,9%) και η Σουηδία
(37,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 2,6% (ή 79 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας 65 ετών &
άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,1% (ή 0,1 χιλ.
μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 6,4% είναι: η Λετονία
(8,6%), η Λιθουανία (6,9%), η Εσθονία (6,2%), η Τσεχία
(6,0%), και η Σλοβακία (4,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με
μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα
(0,1%), το Βέλγιο (0,2%), η Κροατία (0,4%), η Ισπανία
(0,4%), και η Ρουμανία (0,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (18,6
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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10.2.3.19 ΤΟΜΕΑΣ S: ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
10.2.3.17.7 ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο συγκεκριμένος τομέας οικονομικής δραστηριότητας
περιγράφεται από τρεις βασικούς δείκτες των μισθωτών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα το συνολικό
πλήθος των μισθωτών στο συγκεκριμένο τομές, και την
ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού ως προς το φύλο,
και ανά ηλικιακή ομάδα.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών &
άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον
τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2008-2019.

Γράφημα 10.131: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2008-2019
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ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2008, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην ΕΕ-28 είναι 3.975 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο
συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην Ελλάδα είναι 52 χιλ. μισθωτοί.

από 54 χιλ. μισθωτούς το 2008, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
52 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται, ότι η ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013 (38 χιλ. μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα,
κατά την περίοδο 2008-2013 καταγράφεται σημαντική
μείωση του δείκτη κατά -30,7% (ή κατά 17,0 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο καταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 37,3% (ή κατά 14,0 χιλ.
μισθωτούς).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2008-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 3,2% (ή κατά 122
χιλ. μισθωτούς), από 3.854 χιλ. μισθωτούς το 2008, σε
3.975 χιλ. μισθωτούς το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Σημειώνεται, ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2012 (3.616 χιλ. μισθωτούς).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -4,8% (ή κατά 2,6 χιλ. μισθωτούς),

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς (NACE Rev.2: κωδικοί Α έως&
S) στην ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 10.132: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται
στους τομείς από Α έως & S στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2008, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
στην ΕΕ-28 είναι 3.975 χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί
στο 2,1% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων
μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α
έως & S στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (193.435
χιλ. μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται
στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα (52 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο
0,1% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από Α έως
& S (2.638 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 12η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 2,4% είναι: η Φινλανδία
(2,5%), η Ιταλία (2,5%), η Αυστρία (2,4%), η Γερμανία
(2,4%), και η Δανία (2,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,0%, και συγκεκριμένα: η
Λετονία (0,9%), η Σλοβακία (0,9%), η Τσεχία (1,0%), η
Σλοβενία (1,0%), και η Βουλγαρία (1,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών

διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών &
άνω που απασχολούνται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 6,9% (ή κατά 255,8 χιλ. μισθωτούς) από 3.719 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 3.975 χιλ.
μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα καταγράφει ικανή αύξηση κατά 18,1% (ή κατά
7,9 χιλ. μισθωτούς) από 44χιλ. μισθωτούς το 2015, σε
582 χιλ. μισθωτούς το 2019.
10.2.3.17.8 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
(employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών ανά φύλο στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών στην ΕΕ-28 (35,8%), υπολείπεται
σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (64,2%)
κατά 28,3 ποσ. μονάδες.

Γράφημα 10.133: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and economic activity (1983-2008, NACE Rev. 1.1) (1 000) [lfsa_eegana], and Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE
Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως σημαντικά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Σλοβενία (κατά 43,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 83,6 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 43,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 36,8
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 36,2 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 35,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά
35,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 35,2 ποσ. μονάδες),
η Φινλανδία (κατά 35,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
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34,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 33,8 ποσ. μονάδες), η
Κροατία (κατά 33,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 33,2
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 32,2 ποσ. μονάδες), η
Ολλανδία (κατά 31,8 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 30,4
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 30,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 28,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά
25,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 24,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 24,0 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο
(κατά 20,4 ποσ. μονάδα), η Τσεχία (κατά 20,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 17,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 17,2 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 17,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά
14,0 ποσ. μονάδες), και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 12,8
ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της
απόκλισης του δείκτη των φύλων.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

10.2.3.17.9 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα
(S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών,

από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
στα 24 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 10.134: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στις 3 ηλικιακές ομάδες
των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών &
άνω που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην ΕΕ-28 είναι 41,2 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία
των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα (S) Άλλες
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα (40,5
έτη), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 0,7 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 43,5 έτη είναι: η
Λιθουανία (45,6 έτη), η Γερμανία (43,1 έτη), η Δανία
(43,1 έτη), η Φινλανδία (43,0 έτη), και η Εσθονία (42,7
έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
37,4 έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (36,2 έτη), η Πολωνία (37,5 έτη), η Κροατία (37,5 έτη), η Σλοβενία (37,8 έτη), και η Σλοβακία (37,9 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
και άνω που απασχολούνται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην ΕΕ-28 (3.975 χιλ.
μισθωτοί) και στην Ελλάδα (51,5 χιλ. μισθωτοί) και ως
προς τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες των μισθωτών σημειώνεται ότι:
 το 45,5% (ή 1.807 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15
έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 49,3%
(ή 25,4 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον





υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 60,8% είναι: η
Μάλτα (65,5%), η Πολωνία (60,6%), η Κροατία (59,9%),
η Κύπρος (59,4%), και η Σλοβακία (58,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 38,1%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (34,9%), η Γερμανία (38,5%), η
Φινλανδία (38,5%), η Δανία (39,3%), και η Ιταλία
(39,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 51,1% (ή 2.031 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40
έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 45,8%
(ή 23,6 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 56,8% είναι: η
Φινλανδία (57,6%), η Ιταλία (57,3%), η Γερμανία
(57,2%), η Δανία (56,0%), και η Λετονία (55,7%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 35,6%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (31,0%), η Κύπρος (34,8%), η Πολωνία (35,9%), η Κροατία (37,5%), και η Σλοβακία
(38,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 3,5% (ή 137 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 65
ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 4,9% (ή
2,5 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψη-
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λότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 7,7% είναι: η Λιθουανία (13,5%), η Σουηδία (7,0%), η Εσθονία (6,6%), η
Κύπρος (5,8%), και η Βουλγαρία (5,5%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 1,2%, και συγκεκριμένα:

η Ρουμανία (0,6%), η Ισπανία (1,0%), η Σλοβενία
(1,2%), η Λετονία (1,4%), και το Βέλγιο (1,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

10.2.4 Συγκριτική αποτύπωση του πλήθους των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 39 ετών ανά τομέα
οικονομικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το πλήθος και η
ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 39 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Α έως & S
(περίοδος 2001-2007 NACE Rev. 1.1, και περίοδος 20082019 NACE Rev. 2) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2019.

Σημειώνεται ότι στη στήλη ποσοστιαίας αναλογίας της
Ελλάδας με κίτρινο χρώμα καταγράφονται οι 3 τομείς
δραστηριοτήτων που η χώρα υπερέχει σημαντικά/ισχυρά
της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ με ροζ χρώμα καταγράφονται οι 3 τομείς δραστηριοτήτων που η χώρα υπολείπεται αντίστοιχα της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28.

Πίνακας 10.1: Πλήθος και ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 39 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Α έως & S (περίοδος 2001-2007 NACE Rev. 1.1, και περίοδος 2008-2019 NACE Rev. 2) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 2019

ΚΩΔ

ΕΕ-28

Τομείς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (NACE Rev.2 – κωδικοί Α έως& S)

πλήθος

ΕΛΛΑΔΑ
%

πλήθος

%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

85.167

100,0

1.146

100,0

Α

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

1.301

1,5

20

1,8

B

ΟΡΥΧΕΙΑ και ΛΑΤΟΜΕΙΑ

269

0,3

5

0,4

C

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

14.151

16,6

127

11,1

D

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ και ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

640

0,8

8

0,7

E

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

619

0,7

6

0,5

F

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

5.200

6,1

38

3,3

G

ΧΟΝΔΡΙΚΟ και ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

13.618

16,0

236

20,6

H

ΜΕΤΑΦΟΡΑ και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

4.230

5,0

58

5,1

I

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

5.765

6,8

177

15,5
3,8

J

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

3.531

4,2

44

K

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2.615

3,1

27

2,4

L

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

528

0,6

2

0,1

M

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.897

5,8

60

5,2

N

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3.536

4,2

34

3,0

O

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΑΜΥΝΑ/ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

5.217

6,1

97

8,5

P

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

6.071

7,1

80

7,0

Q

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ και ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

9.533

11,2

82

7,2

R

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

1.637

1,9

20

1,8

S

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.808

2,1

25

2,2

Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - 1 000 [lfsa_eegan2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 έως&
39 ετών που απασχολούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Α έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 (85.167 χιλ. μισθωτοί), για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία και ως προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων:

 το 16,6% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής


870

ομάδας (ή 14.151 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (C) Μεταποίηση,
το 16,0% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 13.168 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών,

 το 11,2% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής






ομάδας (ή 9.533 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη
υγεία και την κοινωνική μέριμνα,
το 7,1% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 6.071 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (P) Εκπαίδευση,
το 6,8% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 5.765 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης,
το 6,1% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 5.217 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον το-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

















Την ίδια χρονιά, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από
15 έως& 39 ετών που απασχολούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Α έως & S στην Ελλάδα
(1.146 χιλ. μισθωτοί), και ως προς τον τομέα οικονομικών
δραστηριοτήτων:

 το 20,6% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής

ομάδας (ή 236 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, τιμή υπε-
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ρέχουσα ισχυρά (κατά 4,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (16,0%),
το 15,5% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 177 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 8,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (6,8%),
το 11,1% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 127 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (C) Μεταποίηση, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά
5,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(16,6%),
το 8,5% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 97 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα
(Ο) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,4
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,1%),
το 7,2% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 82 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα
(Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία
και την κοινωνική μέριμνα, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά
(κατά 4,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (11,2%),
το 7,0% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 80 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα
(P) Εκπαίδευση, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,1
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (7,1%),
το 5,2% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 60 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα
(M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,6
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,8%),
το 5,1% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 58 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα
(H) Μεταφορά και αποθήκευση, τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (5,0%),
το 3,8% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 44 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα
(J) Ενημέρωση και επικοινωνία, τιμή υπολειπόμενη
ελαφρά (κατά 0,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (4,2%),
το 3,3% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 38 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα
(F) Κατασκευές, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,8
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (6,1%),
το 3,0% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 34 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα
(N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες,
τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,2 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,2%),
το 2,4% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 27 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα
(K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,1%),

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ



μέα (Ο) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση,
το 6,1% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 5.200 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (F) Κατασκευές,
το 5,8% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 4.897 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες,
το 5,0% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 4.320 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση,
το 4,2 των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 3.536 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες,
το 4,2% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 3.531 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία,
το 3,1% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 2.615 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,
το 2,1% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 1.808 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,
το 1,9% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 1.637 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία,
το 1,5% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 1.301 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία,
το 0,8% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 640 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού,
το 0,7% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 619 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης,
το 0,6% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 528 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, και
το 0,3% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 269 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία.
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 το 2,2% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής







ομάδας (ή 98.273 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,
τιμή υπερέχουσα οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,1%),
το 1,8% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 20 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα
(Α) Γεωργία, δασοκομία και αλιεία, τιμή υπερέχουσα
οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (1,9%),
το 1,8% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 20 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα
(R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,9%),
το 0,7% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 7,8 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα
(D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού και κλιματισμού, τιμή υπολειπόμενη οριακά







(κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (0,8%),
το 0,5% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 6,1 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα
(E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,7%),
το 0,4% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 4,8 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα
(B) Ορυχεία και λατομεία, τιμή υπερέχουσα οριακά
(κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (0,3%), και
το 0,1% των μισθωτών της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας (ή 1,5 χιλ. μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα
(L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,6%).

10.2.5 Πληθυσμός μισθωτών ανά βασική κατηγορία ατομικού επαγγέλματος (ISCO-08)
Στη συγκεκριμένη ενότητα ο συνολικός πληθυσμός των
μισθωτών που απασχολούνται στο σύνολο των τομέων
οικονομικής δραστηριότητας, επιμερίζεται ανά κατηγορία ατομικού επαγγέλματος σύμφωνα με τη διεθνή τυποποιημένη ταξινόμηση των επαγγελμάτων ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations 2008),
την οποία εισηγήθηκε το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (International Labour Office – ILO) το 2018.
Στη μονοψήφια ταξινόμηση των επαγγελμάτων (ISCO08) περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 9 κατηγορίες επαγ2
γελμάτων :
 (01) ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη
(Managers). Στην κατηγορία περιλαμβάνονται: μέλη
των βουλευόμενων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και
διευθυντικά στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα.
 (02) επαγγελματίες (Professionals). Στην κατηγορία περιλαμβάνονται: πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά,
καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα.
 (03) τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
(Technicians and associate professionals). Στην κατηγο2

Από την ανάλυση της Eurostat δεν έχουν συμπεριληφθεί οι κατηγορίες: (00) Ένοπλες δυνάμεις (Armed forces occupations), καθώς
και όσοι δεν απάντησαν (No response).









ρία περιλαμβάνονται: Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και
ασκούντες συναφή επαγγέλματα.
(04) υπάλληλοι γραφείου (Clerical support workers).
(05) απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και
πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές (Service and sales workers).
(06) ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι
και αλιείς (Skilled agricultural, forestry and fishery
workers).
(07) ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (Craft and related trades workers).
(08) χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές - μονταδόροι (Plant and machine operators and assemblers).
(09) ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (Elementary occupations).

10.2.5.1 (01) ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (01) Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά
στελέχη στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.135: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (01) Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

σθωτούς το 2002, σε 37 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς ή την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2010 (62 χιλ. μισθωτούς), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (28 χιλ. μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20022010 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 15,4% (ή
κατά 8,2 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο
2010-2015 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση
του δείκτη κατά -55,4% (ή κατά 34,1 χιλ. μισθωτούς), ενώ
την περίοδο 2015-2019 καταγράφεται σημαντική αύξηση
του δείκτη κατά 36,0% (ή κατά 9,9 χιλ. μισθωτούς).

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην ΕΕ-28 είναι 10.160 χιλ.
μισθωτοί, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα είναι
37 χιλ. μισθωτοί.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά
-4,6% (ή κατά 489 χιλ. μισθωτούς), από 9.074 χιλ. μισθωτούς το 2002, σε 10.160 χιλ. μισθωτούς το 2019.
Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009 (10.707 χιλ. μισθωτούς), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (8.866 χιλ. μισθωτούς).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -37,8% (ή κατά 22,7 χιλ. μισθωτούς), από 53 χιλ. μι-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία
επαγγελμάτων (01) Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πλήθους των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09), στην ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 10.136: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (01)
Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών
που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09) στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (01) Ανώτερα διευθυντικά και
διοικητικά στελέχη στην ΕΕ-28 είναι 10.160 χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 5,2% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως&
(09) στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (195.352 χιλ.
μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται
στην κατηγορία επαγγελμάτων (01) Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη στην Ελλάδα (37 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 1,4% του συνολικού πληθυ-

σμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται
στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09)
(2.601 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη
κατά 3,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 9,0% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (11,2%), η Μάλτα (10,4%), η Λιθουανία (8,6%), η
Εσθονία (7,8%), και η Γαλλία (7,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,8%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (1,2%), η Ελλάδα (1,4%), η Ρουμανία
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(1,8%), η Κροατία (2,1%), και η Ισπανία (2,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (01)
Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη στην ΕΕ28 καταγράφει αύξηση κατά 9,7% (ή κατά 901,5 χιλ. μισθωτούς) από 9.258 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 10.160
χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω

που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 36,0% (ή κατά 9,9 χιλ. μισθωτούς) από 28 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 37 χιλ. μισθωτούς το 2019.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (01) Ανώτερα διευθυντικά και
διοικητικά στελέχη ανά φύλο στα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
2019.

Γράφημα 10.137: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (01) Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (01)
Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη στην ΕΕ28 (63,0%), υπερέχει ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών (37,0%) κατά 26,1 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη
συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων υπερέχει από
ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην
Κύπρο (κατά 56,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 44,8 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 44,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 41,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 41,2 ποσ. μονάδα), η Ολλανδία (κατά 39,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 39,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα
(κατά 39,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 36,8
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 31,0 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 29,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 28,2
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 26,2 ποσ. μονάδες), η
Ισπανία (κατά 25,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 23,8
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 20,4 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 20,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
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17,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 16,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 16,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 15,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 13,6
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Εσθονία (κατά 7,8
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 7,8 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), και η Πολωνία
(κατά 3,2 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή της απόκλισης του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των ανδρών του
συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15
ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων υπολείπεται ελαφρά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών στη Λετονία (κατά 9,0
ποσ. μονάδες).
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (01) Ανώτερα διευθυντικά και
διοικητικά στελέχη στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών,
και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία
(σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.
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Γράφημα 10.138: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (01) Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη
στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2019
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45,6 46,0 46,1 46,6
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74,6 68,3 77,0 77,6
80,5 77,2 82,2
43,0 43,4 40,4 38,9 37,9 39,4 37,2 35,1 33,4 34,8 33,4 33,1 32,4 32,2 31,1 31,3 32,7 29,3 30,7 28,9 26,9 26,3 24,4 25,6 21,7 21,1 18,1 19,4 13,5

από 65 ετών& άνω
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από 40 έως& 64 ετών
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από 15 έως& 39 ετών

μέση ηλικία (σε έτη)

Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and occupation (1 000) [lfsa_eegais]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στην κατηγορία επαγγελμάτων (01) Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη στην ΕΕ-28 είναι 44,4 έτη. Την
ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στην κατηγορία επαγγελμάτων (01) Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη στην Ελλάδα είναι 46,8 έτη,
τιμή υπερέχουσα κατά 2,4 έτη της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 47,7 έτη είναι: η
Ιταλία (49,3 έτη), η Δανία (47,7 έτη), η Φινλανδία (47,7
έτη), το Λουξεμβούργο (47,0 έτη), και η Ελλάδα (46,8 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
42,1 έτη και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (41,5 έτη), η
Μάλτα (41,7 έτη), η Πολωνία (42,3 έτη), η Ρουμανία
(42,5 έτη), και το Βέλγιο (42,6 έτη). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
και άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (01) Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη στην ΕΕ-28 (10.160 χιλ. μισθωτοί) και στην Ελλάδα
(37,4 χιλ. μισθωτοί) και ως προς τις επιμέρους ηλικιακές
ομάδες των μισθωτών σημειώνεται ότι:
 το 32,2% (ή 3.273 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15
έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
21,7% (ή 8,1 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
41,0% είναι: η Μάλτα (43,4%), η Σλοβακία (43,0%), η





Πολωνία (40,4%), η Εσθονία (39,4%), και η Ρουμανία
(38,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 18,7%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (13,5%), η
Φινλανδία (18,1%), η Δανία (19,4%), το Λουξεμβούργο (21,1%), και η Ελλάδα (21,7%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,2
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28,
το 65,3% (ή 6.631 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40
έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
77,0% (ή 28,8 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
78,9% είναι: η Ιταλία (82,2%), η Φινλανδία (80,5%),
το Λουξεμβούργο (77,6%), η Δανία (77,2%), και η Ελλάδα (77,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 56,4%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (53,4%),
η Σλοβακία (55,5%), η Εσθονία (56,0%), η Πολωνία
(57,3%), και η Ρουμανία (59,8%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28,
και το 2,5% (ή 256 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 65
ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 1,3% (ή
0,5 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 4,8% είναι: η
Κύπρος (6,1%), η Λιθουανία (4,6%), η Εσθονία
(4,5%), η Λετονία (4,5%), και η Ιταλία (4,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χα-
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μηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 1,0%, και
συγκεκριμένα: το Βέλγιο (0,5%), η Αυστρία (1,0%), η
Ισπανία (1,0%), η Σλοβενία (1,1%), και η Ουγγαρία
(1,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

10.2.5.2 (02) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία
επαγγελμάτων (02) Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και
συναφή επαγγέλματα στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την
περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.139: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (02) Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and occupation (1 000) [lfsa_eegais]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην ΕΕ-28 είναι 39.611 χιλ.
μισθωτοί, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα είναι
548 χιλ. μισθωτοί.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση κατά 53,6% (ή κατά 13.816 χιλ. μισθωτούς), από 21.446 χιλ. μισθωτούς το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 39.611 χιλ. μισθωτούς το 2019, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών

& άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική
αύξηση κατά 37,6% (ή κατά 149,5 χιλ. μισθωτούς), από
398 χιλ. μισθωτούς το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
548 χιλ. μισθωτούς το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία
επαγγελμάτων (02) Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09), στην ΕΕ-28 το
2019.

Γράφημα 10.140: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (02) Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09) στην ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and occupation (1 000) [lfsa_eegais]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγο-
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ρία επαγγελμάτων (02) Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και
συναφή επαγγέλματα στην ΕΕ-28 είναι 39.611 χιλ. μι-
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tom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών &
άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (02) Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
13,7% (ή κατά 4.783,9 χιλ. μισθωτούς) από 34.828 χιλ.
μισθωτούς το 2015, σε 39.611 χιλ. μισθωτούς το 2019.
Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται
στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 13,0% (ή κατά 63,2
χιλ. μισθωτούς) από 484 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε
548 χιλ. μισθωτούς το 2019.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

σθωτοί, που αντιστοιχεί στο 20,3% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09)
στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (195.352 χιλ. μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην
κατηγορία επαγγελμάτων (02) Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα στην Ελλάδα (548 χιλ.
μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 21,1% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται
στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09)
(2.601 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπερέχουσα ελαφρά κατά 0,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 13η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 31,1% είναι: το Λουξεμβούργο
(42,5%), η Σουηδία (30,4%), η Δανία (28,3%), η Φινλανδία (27,4%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (26,8%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 15,3%,
και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (13,6%), η Ιταλία (14,1),
η Τσεχία (15,8%), η Ουγγαρία (16,4%), και η Γερμανία
(16,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bot-

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (02) Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα ανά φύλο στα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 10.141: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (02) Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
69,4 69,0 65,7 65,5 65,0 63,5 63,4
61,3 60,4 60,1 60,0 58,8 57,3 57,2 57,0 56,8
56,5 54,9 54,8 54,7 54,6 54,5 53,4
50,6 50,4 50,0 49,8 52,6 53,8
46,6 49,4 49,6 50,0 50,2 47,4 46,2
41,2 42,7 42,8 43,0 43,2 43,5 45,1 45,2 45,3 45,4 45,5
36,5 36,6 38,7 39,6 39,9 40,0
35,0
34,5
34,3
30,6 31,0

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and occupation (1 000) [lfsa_eegais]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (02) Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα
στην ΕΕ-28 (45,5%), υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (54,5%) κατά 9,0 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη
συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων υπολείπεται
από σημαντικά έως ελαφρά, του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 38,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία
(κατά 38,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 31,4 ποσ.

μονάδες), η Εσθονία (κατά 31,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 30,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 27,0
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 26,8 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 22,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 20,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 20,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 17,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 14,6 ποσ.
μονάδες), η Δανία (κατά 14,4 ποσ. μονάδα), η Κύπρος
(κατά 14,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 13,6 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 13,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ουγγαρία (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 9,6 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 9,4 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 9,2 ποσ. μονάδες), και η Γαλλία (κατά 6,8 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολού-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

νται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων υπερέχει ελαφρά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών
στη Γερμανία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), και στο Λουξεμβούργο (κατά 5,2 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28, και συγκεκριμένα στη Μάλτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, και την Φινλανδία καταγράφεται
οριακή ισορροπία της τιμής του δείκτη ως προς το φύλο
(απόκλιση του δείκτη μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στην κα-

τηγορία επαγγελμάτων (02) Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40
έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά
η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στην κατηγορία επαγγελμάτων (02) Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα στην ΕΕ-28 είναι
40,8 έτη.

Γράφημα 10.142: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (02) Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε
έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
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Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (02) Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα στην
Ελλάδα είναι 43,2 έτη, τιμή υπερέχουσα κατά 2,4 έτη
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 3η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 43,2 έτη είναι: η Ιταλία (45,6 έτη), η Βουλγαρία (43,5 έτη), η Ελλάδα (43,2 έτη), η Λετονία (42,0 έτη), και η Πορτογαλία
(41,7 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 38,0 έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (35,6 έτη),
η Κύπρος (37,3 έτη), το Λουξεμβούργο (38,1 έτη), η
Αυστρία (39,3 έτη), και η Κροατία (39,4 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
και άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (02) Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή
επαγγέλματα στην ΕΕ-28 (39.611 χιλ. μισθωτοί) και στην
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Ελλάδα (547,5 χιλ. μισθωτοί) και ως προς τις επιμέρους
ηλικιακές ομάδες των μισθωτών σημειώνεται ότι:
 το 45,9% (ή 18.163 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15
έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 36,2%
(ή 198,0 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 41,0% είναι: η
Μάλτα (66,7%), η Κύπρος (60,0%), το Λουξεμβούργο
(55,8%), η Κροατία (51,2%), και η Αυστρία (51,2%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 30,7%, και
συγκεκριμένα: η Ιταλία (27,4%), η Ελλάδα (36,2%), η
Βουλγαρία (36,3%), η Ισπανία (42,4%), και η Πορτογαλία (42,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 52,5% (ή 20.788 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40
έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 62,0%
(ή 340,3 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 61,1% είναι: η
Ιταλία (70,1%), η Ελλάδα (62,2%), η Βουλγαρία
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καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 0,6%, και συγκεκριμένα:
το Λουξεμβούργο (0,4%), η Ρουμανία (0,5%), το Βέλγιο
(0,6%), η Αυστρία (0,6%), και η Ισπανία (1,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
10.2.5.3 (03) ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία
επαγγελμάτων (03) Τεχνικοί και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο
αναφοράς 2002-2019.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

(60,4%), η Ισπανία (56,6%), και η Φινλανδία (56,2%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 41,3%, και
συγκεκριμένα: η Μάλτα (31,4%), η Κύπρος (38,1%), το
Λουξεμβούργο (44,0%), η Εσθονία (45,3%), και η Κροατία (47,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 1,7% (ή 660 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 65
ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 1,7% (ή
1,7 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 4,0% είναι: η Λετονία (5,4%), η Εσθονία (4,5%), η Λιθουανία (3,6%), η
Βουλγαρία (3,3%), και η Τσεχία (3,3%). Στον αντίποδα

Γράφημα 10.143: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (03) Τεχνικοί
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην ΕΕ-28 είναι 33.272 χιλ.
μισθωτοί, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα είναι
263 χιλ. μισθωτοί.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 3,9% (ή κατά 1.246 χιλ. μισθωτούς), από
27.924 χιλ. μισθωτούς το 2002, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 33.272 χιλ. μισθωτούς το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά
3,2% (ή κατά 8,1 χιλ. μισθωτούς), από 255 χιλ. μισθω-

τούς το 2002, σε 263 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2007 (339 χιλ. μισθωτούς),
ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (226 χιλ. μισθωτούς). Πιο
συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2007 καταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 33,3% (ή κατά
84,8 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο
2007-2013 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη
κατά -33,4% (ή κατά 113,4 χιλ. μισθωτούς), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ικανή αύξηση του δείκτη κατά 16,2% (ή κατά 36,7 χιλ. μισθωτούς).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία
επαγγελμάτων (03) Τεχνικοί και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των συνομηλίκων
μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09), στην ΕΕ-28 το 2019.

879

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

8,3
541

118

282

263

1.930

482

3.625

245

47

114

1.870

585

610

32

122

91

224

43

351

1.282

664

777

3.166

467

9,7

855

9.046

33.272

21,2 20,5
18,6 17,9 17,8 17,7 17,5 17,3 17,1
16,1 15,5 15,3 15,3 15,2 14,8 14,6 14,4
13,6 13,5 13,2 12,5 11,9 11,7
10,1 9,9
451

23,8
17,0

4.991

Γράφημα 10.144: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (03) Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών
που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09) στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and occupation (1 000) [lfsa_eegais]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (03) Τεχνικοί και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα στην ΕΕ-28 είναι 33.272 χιλ. μισθωτοί,
που αντιστοιχεί στο 17,0% του συνολικού πληθυσμού
των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις
κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09) στην ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά (195.352 χιλ. μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην
κατηγορία επαγγελμάτων (03) Τεχνικοί και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα στην Ελλάδα (263 χιλ. μισθωτοί)
αντιστοιχεί στο 10,1% του συνολικού πληθυσμού των
συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09) (2.601 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπερέχουσα ισχυρά κατά 6,9
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 25η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 20,4% είναι: η Γερμανία (23,8%),
η Γαλλία (21,2%), η Φινλανδία (20,5%), η Σουηδία
(18,6%), και η Δανία (17,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 9,9%, και συγκεκριμένα: η
Ρουμανία (8,3%), η Λιθουανία (9,7), η Βουλγαρία

(9,9%), η Ελλάδα (10,1%), και η Ισπανία (11,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών &
άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (03) Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 6,7% (ή κατά
2.092,0 χιλ. μισθωτούς) από 31.180 χιλ. μισθωτούς το
2015, σε 33.272 χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 5,7% (ή κατά 14,2 χιλ. μισθωτούς) από 248 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 263 χιλ. μισθωτούς το 2019.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (03) Τεχνικοί και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα ανά φύλο στα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
2019.

Γράφημα 10.145: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (03) Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and occupation (1 000) [lfsa_eegais]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (03) Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στην ΕΕ-28
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(48,0%), υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών (52,0%) κατά 3,9 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

των φύλων ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 17,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 14,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
14,0 ποσ. μονάδα), η Πορτογαλία (κατά 11,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 10,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Τσεχία (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 3,6
ποσ. μονάδες), και η Ιρλανδία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, και συγκεκριμένα στην Κύπρο, τη Σλοβακία, και το
Βέλγιο καταγράφεται οριακή ισορροπία της τιμής του
δείκτη ως προς το φύλο (απόκλιση του δείκτη μικρότερη
των 2,0 ποσ. μονάδων).
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων υπολείπεται από ισχυρά έως ελαφρά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 19,6 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 19,6 ποσ. μονάδες),
η Λιθουανία (κατά 17,8 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
17,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 14,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ολλανδία (κατά 8,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 5,8
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά
2,0 ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη
συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων υπερέχει από ισχυρά έως και ελαφρά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά
28,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στην
κατηγορία επαγγελμάτων (03) Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στις 3 ηλικιακές ομάδες
των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως&
64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η
μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019.

Γράφημα 10.146: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (03) Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and occupation (1 000) [lfsa_eegais]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στην κατηγορία επαγγελμάτων (03) Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στην ΕΕ-28 είναι 41,1
έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (03) Τεχνικοί
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στην Ελλάδα είναι 40,7 έτη, τιμή υπολειπόμενη κατά 0,9 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 16η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 42,5 έτη
είναι: η Δανία (43,5 έτη), η Ιταλία (43,4 έτη), η Τσεχία (42,0 έτη), η Πορτογαλία (41,9 έτη), και η Σουηδία (41,9 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 39,4 έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (38,7 έτη), η Λετονία (38,9 έτη), η Πολωνία (39,5
έτη), η Αυστρία (39,9 έτη), και η Ρουμανία (39,4 έτη).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
και άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (03) Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στην ΕΕ-28 (33.272 χιλ. μισθωτοί) και στην Ελλάδα
(262,6 χιλ. μισθωτοί) και ως προς τις επιμέρους ηλικιακές
ομάδες των μισθωτών σημειώνεται ότι:
 το 44,3% (ή 14.735 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15
έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 45,3%
(ή 119,0 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 51,6% είναι: η
Λετονία (54,5%), η Μάλτα (54,0%), η Πολωνία (51,2%),
η Λιθουανία (49,5%), και η Αυστρία (48,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 38,9%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (34,8%), η Δανία (35,9%), η Πορτογαλία (41,2%), η Τσεχία (41,3%), και η Ισπανία (41,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 54,5% (ή 18.123 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40
έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 54,3%
(ή 142,7 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 59,6% είναι: η
Ιταλία (64,4%), η Δανία (61,1%), η Ισπανία (58,3%), η
Πορτογαλία (57,4%), και η Τσεχία (56,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ο-



μάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 45,9%, και συγκεκριμένα: η Λετονία (42,2%), η Μάλτα (45,0%), η Πολωνία (47,0%), η Λιθουανία (47,4%), και η Εσθονία
(48,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 1,2% (ή 415 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 65
ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,3% (ή
2,9 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 3,4% είναι: η Εσθονία (5,1%), η Λετονία (3,3%), η Λιθουανία (3,1%), η Δανία (2,9%), και η Σουηδία (2,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: το
Βέλγιο (0,2%), η Ελλάδα (0,3%), η Σλοβενία (0,4%), η
Γαλλία (0,4%), και η Ισπανία (0,4%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(10,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

10.2.5.4 (04) ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία
επαγγελμάτων (04) Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την
περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.147: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (04) Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην ΕΕ-28 είναι 21.193 χιλ.
μισθωτοί, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα είναι
422 χιλ. μισθωτοί.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης
συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15
ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη
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κατηγορία επαγγελμάτων στην ΕΕ-28 καταγράφει
μείωση κατά -8,0% (ή κατά 1.849 χιλ. μισθωτούς), από
23.214 χιλ. μισθωτούς το 2002, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 21.193 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2013 (20.442 χιλ. μισθωτούς). Πιο
συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2013 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -11,9% (ή κατά 2.772 χιλ.
μισθωτούς), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

επόμενη περίοδο 2008-2014 καταγράφεται σημαντική
μείωση του δείκτη κατά -37,1% (ή κατά 118,8 χιλ. μισθωτούς), ενώ την περίοδο 2014-2019 καταγράφεται
σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 32,1% (ή κατά
102,5 χιλ. μισθωτούς).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία
επαγγελμάτων (04) Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των
συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09), στην ΕΕ-28
το 2019.

μικρή αύξηση του δείκτη κατά 3,7% (ή κατά 750 χιλ. μισθωτούς).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση
κατά -3,6% (ή κατά 15,9 χιλ. μισθωτούς), από 438 χιλ.
μισθωτούς το 2002, σε 422 χιλ. μισθωτούς το 2019.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (508 χιλ.
μισθωτούς), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (320 χιλ.
μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
2002-2008 καταγράφεται ικανή αύξηση του δείκτη κατά 16,1% (ή κατά 70,4 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
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Γράφημα 10.148: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (04)
Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09) στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and occupation (1 000) [lfsa_eegais]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία
επαγγελμάτων (04) Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα στην ΕΕ-28 είναι 21.193 χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 10,8% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09)
στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (195.352 χιλ. μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην
κατηγορία επαγγελμάτων (04) Υπάλληλοι γραφείου και
ασκούντες συναφή επαγγέλματα στην Ελλάδα (422 χιλ.
μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 16,2% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται
στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09)
(2.601 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπερέχουσα ισχυρά κατά 5,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 14,1% είναι: η Ελλάδα (16,2%), η
Ιταλία (14,9%), η Γερμανία (13,4%), η Μάλτα (13,0%),
και το Βέλγιο (12,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 5,7%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία

(5,2), η Ρουμανία (5,6%), η Λετονία (5,7%), η Φινλανδία
(5,8%), και η Εσθονία (6,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών &
άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (04) Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση
κατά 2,9% (ή κατά 601,6 χιλ. μισθωτούς) από 20.591
χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 21.193 χιλ. μισθωτούς το
2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των
μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων
στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 19,2%
(ή κατά 68,1 χιλ. μισθωτούς) από 354 χιλ. μισθωτούς
το 2015, σε 4.223 χιλ. μισθωτούς το 2019.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (04) Υπάλληλοι γραφείου και
ασκούντες συναφή επαγγέλματα ανά φύλο στα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2019.

883

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 10.149: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (04) Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (04)
Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στην ΕΕ-28 (33,1%), υπολείπεται σημαντικά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (66,9%) κατά 33,8
ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το
ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των
μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Τσεχία (κατά 58,2 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 50,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος
(κατά 50,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 48,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 48,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 47,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 44,0
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 43,8 ποσ. μονάδες),
η Αυστρία (κατά 41,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
40,2 ποσ. μονάδα), η Λιθουανία (κατά 39,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 39,6 ποσ. μονάδες), η

Σλοβακία (κατά 39,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
33,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 32,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 31,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία
(κατά 29,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 29,4 ποσ.
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 28,6 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 28,4 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 22,6
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 20,2 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 19,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
19,4 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 19,2 ποσ. μονάδες),
η Ολλανδία (κατά 16,8 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 13,6 ποσ. μονάδες), και η Σλοβενία (κατά 11,6
ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της
απόκλισης του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (04) Υπάλληλοι γραφείου και
ασκούντες συναφή επαγγέλματα στις 3 ηλικιακές
ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40
έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά
η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.150: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (04) Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε
έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
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από 65 ετών& άνω

μέση ηλικία (σε έτη)
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Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών και άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (04) Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στην ΕΕ-28 (21.193 χιλ. μισθωτοί)
και στην Ελλάδα (422,0 χιλ. μισθωτοί) και ως προς τις
επιμέρους ηλικιακές ομάδες των μισθωτών σημειώνεται ότι:
 το 42,1% (ή 8.293 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15
έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
41,0% (ή 172,9 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
56,1% είναι: η Μάλτα (70,2%), η Πολωνία (56,3%), η
Λετονία (52,8%), η Κύπρος (51,0%), και η Αυστρία
(50,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 37,8%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (33,9%), η
Ισπανία (36,4%), η Τσεχία (38,4%), η Ολλανδία
(39,8%), και η Γερμανία (40,3%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δια-



φοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28,
το 56,1% (ή 11.923 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από
40 έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
58,6% (ή 247,1 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
61,0% είναι: η Ιταλία (64,9%), η Ισπανία (63,2%), η
Τσεχία (59,7%), το Βέλγιο (58,7%), και η Ελλάδα
(58,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 42,1%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (29,1%), η
Πολωνία (42,5%), η Λετονία (44,8%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (46,9%), και η Λιθουανία (47,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 1,8% (ή 384 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 65
ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,5% (ή
1,9 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 3,7% είναι: το
Ηνωμένο Βασίλειο (4,6%), η Σουηδία (4,0%), η Λιθουανία (3,7%), η Εσθονία (3,1%), και η Δανία
(3,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 0,4%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,1%), το
Βέλγιο (0,4%), η Ισπανία (0,4%), η Ελλάδα (0,5%), και
η Κροατία (0,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,3 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στην κατηγορία επαγγελμάτων (04) Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στην ΕΕ-28
είναι 41,8 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (04) Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
στην Ελλάδα είναι 41,8 έτη, τιμή ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 8η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 42,8 έτη είναι: η Ιταλία (43,7 έτη), η Ισπανία (43,0 έτη), η Τσεχία
(42,7 έτη), η Ολλανδία (42,4 έτη), και η Γερμανία (42,3
έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
38,2 έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (34,6 έτη), η Πολωνία (38,1 έτη), η Λετονία (39,2 έτη), η Κύπρος (39,5
έτη), και η Αυστρία (39,6 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

10.2.5.5 (05) ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία
επαγγελμάτων (05) Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες
αγορές στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.151: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (05) Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην ΕΕ-28 είναι 33.300 χιλ.
μισθωτοί, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα είναι
637 χιλ. μισθωτοί.

απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 46,1% (ή κατά 200,8 χιλ. μισθωτούς), από
438 χιλ. μισθωτούς το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
422 χιλ. μισθωτούς το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα
και την μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία
επαγγελμάτων στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση
κατά 21,3% (ή κατά 5.842 χιλ. μισθωτούς), από 23.876
χιλ. μισθωτούς το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 33.300
χιλ. μισθωτούς το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία
επαγγελμάτων (05) Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες
αγορές στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πλήθους των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09), στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.152: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (05)
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09) στην ΕΕ-28 το 2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία
επαγγελμάτων (05) Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες
αγορές στην ΕΕ-28 είναι 33.300 χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 17,0% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες
επαγγελμάτων από (01) έως& (09) στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (195.352 χιλ. μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην
κατηγορία επαγγελμάτων (05) Απασχολούμενοι στην
παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και
υπαίθριες αγορές στην Ελλάδα (637 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 24,5% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09) (2.601 χιλ. μι-
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σθωτοί), τιμή του δείκτη υπερέχουσα ισχυρά κατά 7,5
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 21,6% είναι: η Ελλάδα (24,5%), η
Ιρλανδία (21,7%), η Βουλγαρία (21,3%), η Ισπανία
(20,9%), και η Δανία (19,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 13,0%, και συγκεκριμένα: το
Λουξεμβούργο (10,4), το Βέλγιο (13,2%), η Πολωνία
(13,6%), η Εσθονία (13,7%), και η Γερμανία (14,0%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών &
άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (05) Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών
και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 5,2% (ή κατά
1.655,4 χιλ. μισθωτούς) από 31.645 χιλ. μισθωτούς το
2015, σε 33.300 χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 12,7% (ή κατά 71,5 χιλ. μισθω-

τούς) από 565 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 4.223 χιλ.
μισθωτούς το 2019.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην
κατηγορία επαγγελμάτων (05) Απασχολούμενοι στην
παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και
υπαίθριες αγορές ανά φύλο στα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
2019.

Γράφημα 10.153: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (05) Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and occupation (1 000) [lfsa_eegais]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (05)
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές στην ΕΕ-28
(34,7%), υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών (65,3%) κατά 30,6 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το
ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των
μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 47,4 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 47,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 46,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 41,6 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 39,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 39,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 37,8 ποσ.
μονάδες), η Αυστρία (κατά 36,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 36,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 35,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 35,4
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 35,2 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 34,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά
33,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 29,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 28,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία
(κατά 28,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 27,0 ποσ. μονάδα), η Γερμανία (κατά 25,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 24,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 24,2 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 23,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 22,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 21,8

ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 19,8 ποσ. μονάδες), η
Κύπρος (κατά 18,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 14,8 ποσ. μονάδες), και η Ελλάδα (κατά 4,2 ποσ.
μονάδες) που αποτελεί την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (05) Απασχολούμενοι στην παροχή
υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες
αγορές στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15
έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών &
άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στην κατηγορία επαγγελμάτων (05) Απασχολούμενοι
στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα
και υπαίθριες αγορές στην ΕΕ-28 είναι 39,9 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (05) Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε
καταστήματα και υπαίθριες αγορές στην Ελλάδα είναι 37,8 έτη, τιμή υπολειπόμενη κατά 2,1 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
25η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
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Γράφημα 10.154: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (05) Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και
πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω),
και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 42,0 έτη είναι: η Εσθονία (42,5 έτη), η Βουλγαρία (42,1 έτη), η
Τσεχία (41,9 έτη), η Λιθουανία (41,5 έτη), και η Γερμανία (41,2 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 37,5 έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (36,9
έτη), η Ολλανδία (37,5 έτη), η Κύπρος (37,6 έτη), η Ελλάδα (37,8 έτη), και η Ιρλανδία (37,9 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών και άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (05) Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές στην ΕΕ-28 (33.300 χιλ. μισθωτοί) και στην Ελλάδα
(636,6 χιλ. μισθωτοί) και ως προς τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες των μισθωτών σημειώνεται ότι:
 το 49,8% (ή 16.594 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από
15 έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
57,2% (ή 364,2 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 58,9% είναι: η Μάλτα (60,9%), η Ολλανδία
(59,6%), η Κύπρος (58,8%), η Ιρλανδία (58,0%), και
η Δανία (57,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 42,8%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (42,0%), η Τσεχία (42,3%), η Εσθονία (42,5%), η
Λετονία (43,1%), και η Λιθουανία (44,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
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 το 48,3% (ή 16.077 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από

40 έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
42,4% (ή 270,2 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 54,3% είναι: η Τσεχία (55,0%), η Ρουμανία
(54,7%), η Βουλγαρία (54,4%), η Σλοβακία (54,1%),
και η Ουγγαρία (53,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 39,3%, και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (38,4%), η Μάλτα (38,4%), η Ιρλανδία (39,5%), η Κύπρος (39,7%), και η Δανία
(40,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 και το 1,9% (ή 629 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από
65 ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
0,3% (ή 2,2 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 4,1% είναι: η Εσθονία (6,5%), η Λετονία
(4,7%), η Βουλγαρία (3,6%), η Γερμανία (3,0%), και
το Ηνωμένο Βασίλειο (2,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 0,4%, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (0,2%), η Ρουμανία (0,3%), η Ελλάδα (0,3%), το Λουξεμβούργο (0,4%), και το Βέλγιο
(0,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (11,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

10.2.5.6 (06) ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ,

(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία
επαγγελμάτων (06) Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα
την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

ΔΑΣΟΚΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω

Γράφημα 10.155: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (06) Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην ΕΕ-28 είναι 1.754
χιλ. μισθωτοί, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται
στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα είναι 11 χιλ. μισθωτοί.

οδο 2012-2019 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά
13,2% (ή κατά 205 χιλ. μισθωτούς).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -55,1% (ή κατά 14,0 χιλ. μισθωτούς), από 25 χιλ. μισθωτούς το 2002, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 11 χιλ. μισθωτούς το 2019, που αποτελεί
αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,9% (ή κατά 53 χιλ. μισθωτούς), από 1.816
χιλ. μισθωτούς το 2002, σε 1.754 χιλ. μισθωτούς το
2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009 (1.842
χιλ. μισθωτοί), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (1.549 χιλ.
μισθωτοί). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20022009 καταγράφεται μικρή αύξηση του δείκτη κατά 1,4%
(ή κατά 26 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο 2009-2012 καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη
κατά -15,9% (ή κατά 293 χιλ. μισθωτούς), ενώ την περί-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία
επαγγελμάτων (06) Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των
συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09), στην ΕΕ-28 το
2019.
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Γράφημα 10.156: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (06) Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων
μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09) στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and occupation (1 000) [lfsa_eegais]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (06) Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς στην ΕΕ-28 είναι 1.754
χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 0,9% του συνολικού
πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως&
(09) στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (195.352 χιλ.
μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην
κατηγορία επαγγελμάτων (06) Ειδικευμένοι γεωργοί,
κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς στην Ελλάδα (11
χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 0,4% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09)
(2.601 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ισχυρά κατά 0,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 25η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 1,5% είναι: η Γαλλία (1,7%), η
Βουλγαρία (1,6%), η Ουγγαρία (1,5%), η Λετονία (1,4%),
και η Πορτογαλία (1,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 0,4%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα
(0,3), το Βέλγιο (0,3%), η Κροατία (0,4%), η Ελλάδα
(0,4%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (0,5%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημα-

ντικών ιδιαίτερα διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (06)
Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και
αλιείς στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 3,1%
(ή κατά 52,1 χιλ. μισθωτούς) από 1.702 χιλ. μισθωτούς
το 2015, σε 1.754 χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -26,9% (ή κατά 4,2 χιλ. μισθωτούς) από 15,6 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 11,4 χιλ. μισθωτούς το 2019.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην
κατηγορία επαγγελμάτων (06) Ειδικευμένοι γεωργοί,
κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς ανά φύλο στα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (06) Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς στην ΕΕ-28 (80,3%), υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (19,7%) κατά 60,5
ποσ. μονάδες.

Γράφημα 10.157: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (06) Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το
ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των
μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 87,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν:
η Ισπανία (κατά 84,0 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 83,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 83,0 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 81,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 81,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κα-
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τά 75,4 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 71,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 69,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
(κατά 64,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 63,4 ποσ.
μονάδες), η Γαλλία (κατά 63,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 60,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 55,0
ποσ. μονάδα), η Σλοβενία (κατά 51,2 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 50,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά
46,3 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 43,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 40,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 33,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 33,0 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 29,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 27,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
27,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 27,0 ποσ. μονά-
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δες), η Εσθονία (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία
(κατά 16,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Τσεχία
(κατά 4,8 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή της απόκλισης του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών.

κατηγορία επαγγελμάτων (06) Ειδικευμένοι γεωργοί,
κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς στις 3 ηλικιακές
ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40
έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15
ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη
κατηγορία επαγγελμάτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2019.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στην

Γράφημα 10.158: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (06) Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε
έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and occupation (1 000) [lfsa_eegais]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στην κατηγορία επαγγελμάτων (06) Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς στην ΕΕ-28 είναι 40,9 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (06) Ειδικευμένοι
γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς στην Ελλάδα είναι 44,1 έτη, τιμή υπερέχουσα κατά 3,2 έτη της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
7η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 48,5 έτη είναι: η
Εσθονία (56,1 έτη), η Μάλτα (50,9 έτη), η Τσεχία (46,1
έτη), η Κύπρος (45,3 έτη), και η Σλοβακία (44,3 έτη). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 38,4 έτη
και συγκεκριμένα: η Δανία (37,7 έτη), το Λουξεμβούργο
(38,1 έτη), η Αυστρία (38,4 έτη), το Βέλγιο (38,8 έτη), και
η Γαλλία (38,8 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών και άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (06) Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι,
δασοκόμοι και αλιείς στην ΕΕ-28 (1.754 χιλ. μισθωτοί)
και στην Ελλάδα (11,4 χιλ. μισθωτοί) και ως προς τις ε-

πιμέρους ηλικιακές ομάδες των μισθωτών σημειώνεται
ότι:
 το 45,9% (ή 805 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15 έως
& 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 33,3% (ή
3,8 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 56,8% είναι: η Δανία
(61,1%), το Λουξεμβούργο (58,3%), η Αυστρία (56,0%),
η Σουηδία (55,2%), και η Γαλλία (53,5%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 21,2%, και συγκεκριμένα: η Εσθονία (3,7%), η Μάλτα (14,3%),η Τσεχία
(25,5%), η Σλοβακία (31,2%), και η Κύπρος (31,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 52,0% (ή 911 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40 έως
& 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 64,0% (ή
7,3 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 69,0% είναι: η Τσεχία (71,7%), η Μάλτα (71,4%), η Σλοβακία (68,5%), η
Ισπανία (66,7%), και η Εσθονία (66,7%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 39,5%, και συγκεκριμέ-
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να: η Δανία (33,2%), το Λουξεμβούργο (37,5%), η Σουηδία (39,7%), η Αυστρία (41,8%), και η Γαλλία (45,6%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 και το 2,1% (ή 37 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 65
ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 2,6% (ή
0,3 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 12,2% είναι: η Εσθονία (29,6%), η Μάλτα (14,3%), η Κύπρος (6,3%), η Δανία (5,7%), και η Σουηδία (5,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθω-

τών, με μέση τιμή δείκτη 0,5%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία (0,3%), το Βέλγιο (0,3%), η Σλοβακία (0,4%), η
Πολωνία (0,8%), και η Ρουμανία (0,9%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (22,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
10.2.5.7 (07) ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία
επαγγελμάτων (07) Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες
συναφή τεχνικά επαγγέλματα στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.159: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (07) Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and occupation (1 000) [lfsa_eegais]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην ΕΕ-28 είναι 21.084
χιλ. μισθωτοί, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται
στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα είναι 230 χιλ. μισθωτοί.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών &
άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία
επαγγελμάτων στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή μείωση κατά -16,1% (ή κατά 4.048 χιλ. μισθωτούς), από 25.537 χιλ.
μισθωτούς το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 21.084 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013
(20.124 χιλ. μισθωτοί). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2013 καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη
κατά -21,2% (ή κατά 5.413 χιλ. μισθωτούς), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται μικρή αύξηση του δείκτη
κατά 4,1% (ή κατά 961 χιλ. μισθωτούς).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείω-
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ση κατά -50,7% (ή κατά 236,5 χιλ. μισθωτούς), από 466
χιλ. μισθωτούς το 2002, σε 230 χιλ. μισθωτούς το 2019.
Σημειώνεται ότι μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς το 2003 (473 χιλ. μισθωτοί), ενώ αντίστοιχα η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο το 2013 (206
χιλ. μισθωτοί).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία
επαγγελμάτων (07) Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις
κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09), στην ΕΕ28 το 2019.
Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (07) Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα στην ΕΕ-28 είναι 21.084 χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 10,8% του
συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών
που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από
(01) έως& (09) στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(195.352 χιλ. μισθωτοί).
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Γράφημα 10.160: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (07) Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09) στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and occupation (1 000) [lfsa_eegais]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά
επαγγέλματα στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,3% (ή κατά 476,6 χιλ. μισθωτούς) από 20.608 χιλ.
μισθωτούς το 2015, σε 21.084 χιλ. μισθωτούς το 2019.
Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται
στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 10,3% (ή κατά 21,5 χιλ.
μισθωτούς) από 208 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 230 χιλ.
μισθωτούς το 2019.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην
κατηγορία επαγγελμάτων (07) Ειδικευμένοι τεχνίτες και
ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα στην Ελλάδα
(230 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 8,8% του συνολικού
πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως&
(09) (2.601 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη
κατά 2,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 20η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 15,8% είναι: η Ρουμανία (19,0%),
η Πολωνία (16,3%), η Σλοβενία (14,9%), η Ουγγαρία
(14,8%), και η Τσεχία (14,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 6,7%, και συγκεκριμένα: το
Λουξεμβούργο (5,7), το Ηνωμένο Βασίλειο (6,0%), η
Ολλανδία (6,8%), η Δανία (7,1%), και η Μάλτα (7,7 Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (07)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (07) Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα ανά φύλο στα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (07) Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα στην ΕΕ-28 (88,5%), υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (11,5%) κατά
76,9 ποσ. μονάδες.

Γράφημα 10.161: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (07) Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and occupation (1 000) [lfsa_eegais]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων υπερέ-

χει ιδιαίτερα σημαντικά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 92,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά από-
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κλισης των φύλων ακολουθούν: η Μάλτα (κατά 91,4
ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 90,4 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 89,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
86,4 ποσ. μονάδα), η Κροατία (κατά 86,4 ποσ. μονάδες),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 85,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 84,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 83,4 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 83,2 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 82,6 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 81,8
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 80,8 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 80,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 80,2
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 79,0 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 78,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 78,4
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 76,6 ποσ. μονάδες), η
Πολωνία (κατά 76,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
73,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 71,4 ποσ. μονάδες),
η Λετονία (κατά 69,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 67,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 63,8 ποσ. μο-

νάδες), η Λιθουανία (κατά 55,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 55,0 ποσ. μονάδες), και η Βουλγαρία (κατά
46,0 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
της απόκλισης του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (07) Ειδικευμένοι τεχνίτες και
ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από
40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019.

Γράφημα 10.162: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (07) Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή
τεχνικά επαγγέλματα στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and occupation (1 000) [lfsa_eegais]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στην κατηγορία επαγγελμάτων (07) Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα στην
ΕΕ-28 είναι 41,0 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (07) Ειδικευμένοι
τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα
στην Ελλάδα είναι 41,9 έτη, τιμή υπερέχουσα κατά 0,9
έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 10η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 42,9 έτη είναι: η Ρουμανία (43,6 έτη), η Βουλγαρία (43,2 έτη), η
Λιθουανία (42,6 έτη), η Λετονία (42,5 έτη), και η Πορτογαλία (42,4 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 38,8 έτη και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία
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(38,3 έτη), η Αυστρία (38,4 έτη), η Γαλλία (39,0 έτη), το
Ηνωμένο Βασίλειο (39,1 έτη), και η Φινλανδία (39,3
έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5
είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών και άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (07) Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες
συναφή τεχνικά επαγγέλματα στην ΕΕ-28 (21.084 χιλ.
μισθωτοί) και στην Ελλάδα (230 χιλ. μισθωτοί) και ως
προς τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες των μισθωτών
σημειώνεται ότι:
 το 44,9% (ή 9.470 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15
έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 40,9%
(ή 94,1 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 53,3% είναι: η
Ιρλανδία (55,4%), η Αυστρία (54,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (52,8%), η Γαλλία (52,3%), και η Φινλανδία

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020



υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 3,1% είναι: η
Εσθονία (4,4%), η Λετονία (3,1%), η Λιθουανία (2,9%),
η Δανία (2,8%), και η Σουηδία (2,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (0,1%), η Ισπανία (0,2%), η Αυστρία
(0,3%), το Λουξεμβούργο (0,3%), και το Βέλγιο (0,4%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (11,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
10.2.5.8 (08) ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ - ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ



(51,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 37,4%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (33,7%), η
Βουλγαρία (36,2%), η Ουγγαρία (38,7%), η Ιταλία
(39,1%), και η Πορτογαλία (39,2%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
το 54,0% (ή 11.395 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40
έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 58,2%
(ή 133,7 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 61,9% είναι: η
Ρουμανία (65,9%), η Βουλγαρία (62,3%), η Ουγγαρία
(60,7%), η Ισπανία (60,5%), και η Ιταλία (60,0%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 45,7%, και
συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (43,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (45,1%), η Αυστρία (45,2%), η Γαλλία (47,1%), και
η Φινλανδία (47,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 1,0% (ή 219 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 65
ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,9% (ή
2,0 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία
επαγγελμάτων (08) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές - μονταδόροι στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα
την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην ΕΕ-28 είναι 15.753
χιλ. μισθωτοί, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται
στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα είναι 197 χιλ. μισθωτοί.

Γράφημα 10.163: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (08) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές - μονταδόροι στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά
-10,9% (ή κατά 1.934 χιλ. μισθωτούς), από 17.087 χιλ.
μισθωτούς το 2002, σε 15.753 χιλ. μισθωτούς το 2019.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2007 (17.693 χιλ. μισθωτοί), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (14.420 χιλ. μισθωτοί). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2007

καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 3,5% (ή κατά
606 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο
2007-2013 καταγράφεται ικανή μείωση του δείκτη κατά
-18,5% (ή κατά 3.274 χιλ. μισθωτούς), ενώ την περίοδο
2013-2019 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 9,2%
(ή κατά 1.333 χιλ. μισθωτούς).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα καταγράφει ικανή μείωση κατά -17,2%
(ή κατά 41,0 χιλ. μισθωτούς), από 238 χιλ. μισθωτούς το
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2002, σε 197χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται ότι μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς το
2006 (256 χιλ. μισθωτοί), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο το 2015 (147 χιλ. μισθωτοί).
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2006 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 7,6% (ή κατά 18,2 χιλ.
μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο 2005-2015
καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη
κατά -42,8% (ή κατά 109,6 χιλ. μισθωτούς), ενώ την περίοδο 2015-2019 καταγράφεται σημαντική αύξηση του
δείκτη κατά 34,4% (ή κατά 50,4 χιλ. μισθωτούς).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία
επαγγελμάτων (08) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και
συναρμολογητές - μονταδόροι στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των
συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09), στην ΕΕ-28 το
2019.
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Γράφημα 10.164: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (08)
Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές - μονταδόροι στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09) στην ΕΕ-28 το
2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία
επαγγελμάτων (08) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές - μονταδόροι στην ΕΕ-28 είναι 15.753 χιλ.
μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 8,1% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09)
στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (195.352 χιλ. μισθωτοί). Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (08) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων
και εξοπλισμού και συναρμολογητές - μονταδόροι στην
Ελλάδα (197 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 7,6% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που
απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01)
έως& (09) (2.601 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 15,1% είναι: η Τσεχία (15,7%), η
Ουγγαρία (15,7%), η Ρουμανία (15,5%), η Σλοβακία
(15,0%), και η Βουλγαρία (13,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 4,9%, και συγκεκριμένα:
το Λουξεμβούργο (4,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (4,6%),
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η Ολλανδία (4,9%), η Δανία (5,3%), και η Μάλτα (5,4%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (3,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών ιδιαίτερα διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (08)
Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές μονταδόροι στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 5,9%
(ή κατά 875,2 χιλ. μισθωτούς) από 14.878 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 15.753 χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 34,4% (ή κατά 50,4
χιλ. μισθωτούς) από 147 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 197
χιλ. μισθωτούς το 2019.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (08) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές - μονταδόροι ανά φύλο στα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 10.165: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (08) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές - μονταδόροι ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019
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λωνία (κατά 67,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 65,2
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 59,4 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 57,8 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά
56,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 50,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 48,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 47,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 45,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 44,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 43,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 42,8 ποσ.
μονάδες), η Σλοβενία (κατά 37,4 ποσ. μονάδες), και η
Πορτογαλία (κατά 36,6 ποσ. μονάδες), που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (08) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές - μονταδόροι στην ΕΕ-28 (82,0%), υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (18,0%) κατά
63,9 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 85,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ελλάδα
(κατά 84,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 79,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 76,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 76,2 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 75,4
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 73,8 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 72,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 72,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 72,2 ποσ.
μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 70,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 70,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 68,4
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 67,6 ποσ. μονάδα), η Πο-

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (08) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές - μονταδόροι στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από
40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019.

Γράφημα 10.166: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (08) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές - μονταδόροι στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία
επαγγελμάτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
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Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στην κατηγορία επαγγελμάτων (08) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και
εξοπλισμού και συναρμολογητές - μονταδόροι στην
ΕΕ-28 είναι 42,8 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (08) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων
και εξοπλισμού και συναρμολογητές - μονταδόροι στην
Ελλάδα είναι 43,0 έτη, τιμή υπερέχουσα οριακά κατά
0,2 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 12η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 44,8 έτη είναι: η
Δανία (45,7 έτη), η Λετονία (45,2 έτη), η Εσθονία (44,6
έτη), η Γερμανία (44,4 έτη), και η Λιθουανία (44,2 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 40,4
έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (39,3 έτη), η Πολωνία
(40,5 έτη), η Φινλανδία (40,5 έτη), η Κροατία (40,7 έτη),
και η Σλοβενία (41,1 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών και άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (08) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές - μονταδόροι στην ΕΕ-28 (15.753 χιλ. μισθωτοί) και στην Ελλάδα (197 χιλ. μισθωτοί) και ως
προς τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες των μισθωτών
σημειώνεται ότι:
 το 38,3% (ή 6.035 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από
15 έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
36,5% (ή 72,0 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 47,4% είναι: η Μάλτα (52,2%), η Φινλανδία
(47,1%), η Πολωνία (46,8%), η Κροατία (45,5%), και
η Σουηδία (45,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με
μέση τιμή δείκτη 31,3%, και συγκεκριμένα: η Δανία
(28,9%), η Λετονία (29,6%), η Εσθονία (32,3%), η Ιταλία (32,6%), και η Λιθουανία (33,0%). Ας σημειω-

θεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 59,8% (ή 9.415 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από
40 έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
62,8% (ή 123,8 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 65,7% είναι: η Λετονία (66,7%), η Ιταλία
(66,7%), η Δανία (65,7%), η Βουλγαρία (65,0%), και
η Λιθουανία (64,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με
μέση τιμή δείκτη 51,0%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα
(46,1%), η Φινλανδία (51,0%), η Σουηδία (51,5%), η
Πολωνία (52,3%), και η Ολλανδία (54,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 και το 1,9% (ή 303 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από
65 ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
0,7% (ή 1,3 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 5,2% είναι: η Ολλανδία (7,5%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (5,4%), η Δανία (5,4%), η Εσθονία (4,1%),
και η Λετονία (3,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με
μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (0,2%), η Ισπανία (0,2%), η Ρουμανία (0,3%), η
Κροατία (0,4%), και το Λουξεμβούργο (0,5%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (16,0 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
10.2.5.9 (09) ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία
επαγγελμάτων (08) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες
και μικροεπαγγελματίες στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την
περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.167: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (08) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην ΕΕ-28 είναι 19.309
χιλ. μισθωτοί, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται
στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα είναι 258 χιλ. μισθωτοί.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
8,8% (ή κατά 1.771 χιλ. μισθωτούς), από 17.538 χιλ. μισθωτούς το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 19.309 χιλ.
μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (20.048
χιλ. μισθωτοί). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
2002-2008 καταγράφεται ικανή αύξηση του δείκτη κατά 14,3% (ή κατά 2.510 χιλ. μισθωτούς), ενώ την περίοδο 2008-2019 καταγράφεται μικρή μείωση του δείκτη
κατά -3,7% (ή κατά 739 χιλ. μισθωτούς).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,8%
(ή κατά 4,6 χιλ. μισθωτούς), από 263 χιλ. μισθωτούς το
2002, σε 258 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται ότι μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2010 (312 χιλ. μισθωτοί), ενώ αντίστοιχα η
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ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2013 (211 χιλ. μισθωτοί). Πιο συγκεκριμένα, κατά την
περίοδο 2002-2010 καταγράφεται ικανή αύξηση του δείκτη κατά 18,8% (ή κατά 49,3 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως
επόμενη περίοδο 2010-2013 καταγράφεται σημαντική
μείωση του δείκτη κατά -32,5% (ή κατά 101,5 χιλ. μισθωτούς), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 22,6% (ή κατά 47,6 χιλ. μισθωτούς).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία
επαγγελμάτων (08) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους
των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις
κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09), στην
ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (08) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες στην ΕΕ-28 είναι 19.309
χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 9,9% του συνολικού
πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως&
(09) στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (195.352 χιλ.
μισθωτοί).
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Γράφημα 10.168: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (08) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως& (09) στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and occupation (1 000) [lfsa_eegais]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην
κατηγορία επαγγελμάτων (08) Ανειδίκευτοι εργάτες,
χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες στην Ελλάδα
(258 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 9,9% του συνολικού
πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που απασχο-

λούνται στις κατηγορίες επαγγελμάτων από (01) έως&
(09) (2.601 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη ταυτόσημη
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 20η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
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Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 13,9% είναι: η Κύπρος (15,1%), η
Ισπανία (14,8%), η Λετονία (13,8%), η Ιταλία (13,3%),
και η Βουλγαρία (12,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 6,4%, και συγκεκριμένα: η
Σουηδία (4,9%), η Σλοβενία (5,9%), η Φινλανδία (7,0%),
η Τσεχία (7,0%), και η Πολωνία (7,1%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,2
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (08)
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,7%
(ή κατά 316,1 χιλ. μισθωτούς) από 18.993 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 19.309 χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συ-

γκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 6,9% (ή κατά 16,7 χιλ. μισθωτούς) από 242 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 258 χιλ. μισθωτούς το 2019.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (08) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες ανά φύλο στα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (08) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες στην ΕΕ-28 (45,2%), υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (54,8%) κατά 9,6 ποσ. μονάδες.

Γράφημα 10.169: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (08) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των
μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως οριακά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Πορτογαλία (κατά 40,8 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά 35,2 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 30,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 28,6
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 25,8 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 24,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 24,6
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 23,4 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 22,8 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 21,4
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 18,8 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 16,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά
16,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ουγγαρία (κατά 8,2 ποσ. μονάδες), και η Λετονία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
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απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων υπερέχει από ισχυρά έως οριακά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 28,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Βουλγαρία (κατά 24,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά
21,6 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 20,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Δανία (κατά 8,6 ποσ. μονάδα), η
Ιταλία (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 6,4
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 5,6 ποσ. μονάδες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), και οριακά
η Κροατία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, στην Ελλάδα καταγράφεται οριακή ισορροπία της τιμής του δείκτη ως προς το φύλο (απόκλιση του δείκτη μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (08) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες στις 3 ηλικιακές
ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40
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έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η
μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών &

άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία
επαγγελμάτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.170: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (08) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες στις 3 ηλικιακές ομάδες των μισθωτών (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε
έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 ετών & άνω που απασχολούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019
47,4
44,7 45,1 45,9
43,1 43,1 43,4 43,4 43,5 43,6 43,6 44,1 44,4
43,0
42,7
42,7
42,6
42,6
41,2 41,6 41,6 41,7
38,9 38,9 39,3 39,7 39,8
37,2 38,0
2,8

2,6

2,3 2,4

2,4

0,8

3,8

36,4 39,5
43,5 43,4 45,0 49,3 44,8

0,3

0,2

1,0

0,7

0,9

3,1

2,6

0,8

1,4

0,9 0,1

3,4

1,5

2,1 1,7

1,9

4,8

1,9

6,9 4,0

7,7 13,4

56,0 57,9 56,5 57,4 60,9 57,3 58,3
61,3 61,8 62,6 64,1 59,7 63,1 62,3 63,4 63,0 60,5
66,3 59,2 65,6 62,5 59,2

από 40 έως& 64 ετών

από 65 ετών& άνω

Κεφάλαιο 10ο

από 15 έως& 39 ετών

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

60,9 58,0 54,1 54,2 52,6 49,9 51,4 43,6 41,9 42,4 41,9 38,2 39,6 39,2 37,9 36,8 36,4 35,8 36,9 35,4 35,6 34,9 35,1 34,7 31,8 33,9 30,4 29,8 27,4

μέση ηλικία (σε έτη)

Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and occupation (1 000) [lfsa_eegais]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται
στην κατηγορία επαγγελμάτων (08) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες στην ΕΕ-28 είναι 42,7 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (08) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες
στην Ελλάδα είναι 43,4 έτη, τιμή υπερέχουσα κατά 0,8
έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 10η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 45,5 έτη είναι: η
Εσθονία (47,4 έτη), η Λιθουανία (45,9 έτη), η Πορτογαλία (45,1 έτη), η Λετονία (44,7 έτη), και η Ιταλία (44,4 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
38,4 έτη και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (37,2 έτη), η
Σουηδία (38,0 έτη), η Φινλανδία (38,9 έτη), η Δανία
(38,9 έτη), και η Ιρλανδία (39,3 έτη). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών και άνω που απασχολούνται στην κατηγορία επαγγελμάτων (08) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και
μικροεπαγγελματίες στην ΕΕ-28 (19.309 χιλ. μισθωτοί)
και στην Ελλάδα (258,2 χιλ. μισθωτοί) και ως προς τις
επιμέρους ηλικιακές ομάδες των μισθωτών σημειώνεται ότι:
 το 39,2% (ή 7.561 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 15
έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 35,4%
(ή 91,3 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης





ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 56,0% είναι: η
Ολλανδία (60,9%), η Σουηδία (58,0%),η Φινλανδία
(54,2%), η Δανία (54,1%), και η Ιρλανδία (52,6%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 30,7%, και συγκεκριμένα: η Εσθονία (27,4%), η Λιθουανία (29,8%), η
Πορτογαλία (30,4%), η Ιταλία (31,8%), και η Λετονία
(33,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 58,3% (ή 11.252 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40
έως & 64 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 63,1%
(ή 163,0 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 64,5% είναι: η
Ιταλία (66,3%), η Πορτογαλία (65,6%), η Σλοβενία
(64,1%), η Γαλλία (63,4%), και η Ελλάδα (63,1%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 41,5%, και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (36,4%), η Σουηδία (39,5%), η
Φινλανδία (43,4%), η Δανία (43,5%), και το Ηνωμένο
Βασίλειο (44,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 2,6% (ή 497 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 65
ετών & άνω. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 1,5% (ή
3,9 χιλ. μισθωτοί) είναι μισθωτοί της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
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ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 7,4% είναι: η
Εσθονία (13,4%), η Λιθουανία (7,7%), η Λετονία
(6,9%), η Γερμανία (4,8%), και η Πορτογαλία (4,0%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 0,4%, και
συγκεκριμένα: η Σλοβενία (0,1%), το Λουξεμβούργο

(0,2%), η Ρουμανία (0,3%), το Βέλγιο (0,7%), και η Κύπρος (0,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (17,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

10.2.6 Πληθυσμός μισθωτών ανά τύπο σύμβασης εργασίας
Στην παρούσα ενότητα αποτυπώνεται το πλήθος των
μισθωτών ως προς τον τύπο της σύμβασης εργασίας
(employment contracts), και διακρίνεται σε συμβάσεις
εργασίας αορίστου χρόνου (employment contracts of
unlimited duration), και σε συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (employment contracts of limited duration).
Από τη Eurostat διευκρινίζεται ότι «στα περισσότερα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 η πλειονότητα των θέσεων εργασίας καλύπτεται από γραπτές συμβάσεις εργασίας
(written labour contracts). Ωστόσο, σε ορισμένα κράτημέλη, τέτοιες συμβάσεις αφορούν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, για παράδειγμα για τις θέσεις εργασίας στο
δημόσιο τομέα, σε θέσεις μαθητείας (apprentices) ή άλλες θέσεις κατάρτισης σε κάποια επιχείρηση.
Δεδομένων αυτών των θεσμικών διαφορών, μεταξύ των
εννοιών της «προσωρινής απασχόλησης» (temporary
employment) και της «σύμβασης εργασίας ορισμένου
χρόνου», ή μεταξύ των εννοιών της «μόνιμης απασχόληση» (permanent employment) και της «σύμβασης ερ-

γασίας αορίστου χρόνου», θα πρέπει να σημειωθεί ότι
περιγράφουν εργασιακές καταστάσεις που μπορούν να
θεωρηθούν παρόμοιες, παρότι αναφέρονται σε διαφορετικά θεσμικά πλαίσια».
10.2.6.1 ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την
περίοδο αναφοράς 2011-2019 για την οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται με σύμβαση
εργασίας αορίστου χρόνου στην ΕΕ-28 είναι 169.920 χιλ.
μισθωτοί, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται με
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στην Ελλάδα είναι
2.331 χιλ. μισθωτοί.

Γράφημα 10.171: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2011-2019
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2011-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 9,8%
(ή κατά 15.159 χιλ. μισθωτούς), από 154.760 χιλ. μισθωτούς το 2011, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 169.920 χιλ. μισθωτούς το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
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στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,2% (ή κατά 49,2 χιλ. μισθωτούς), από 2.281 χιλ. μισθωτούς το
2011, σε 2.331 χιλ. μισθωτούς το 2019, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (1.990 χιλ. μισθωτοί).
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2011-2013 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -12,8% (ή κατά 291,8
χιλ. μισθωτούς), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ικανή αύξηση του δείκτη κατά 17,1% (ή κατά 341 χιλ.
μισθωτούς).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για

τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των
συνομηλίκων που συνολικά απασχολούνται με σύμβαση εργασίας, στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.172: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που συνολικά απασχολούνται με σύμβαση εργασίας στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στην ΕΕ-28 είναι 169.920 χιλ.
μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 86,4% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που συνολικά απασχολούνται με σύμβαση εργασίας στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (196.749 χιλ. μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στην Ελλάδα (2.331
χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 87,5% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που συνολικά απασχολούνται με σύμβαση εργασίας (2.663 χιλ. μισθωτοί),
τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 1,1 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 97,4% είναι: η Ρουμανία (98,7%),
η Λιθουανία (98,6%), η Εσθονία (97,0%), η Λετονία
(97,0%), και η Βουλγαρία (95,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 78,4%, και συγκεκριμένα:
η Ισπανία (73,6%), η Πολωνία (78,2%), η Πορτογαλία
(79,2%), η Ολλανδία (79,2%), και η Κροατία (81,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου
χρόνου στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 7,0% (ή κατά 11.070,8 χιλ. μισθωτούς) από 158.849 χιλ. μισθωτούς
το 2015, σε 169.920 χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 12,7% (ή κατά 262,6 χιλ. μισθωτούς) από
2.068 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 2.331 χιλ. μισθωτούς το
2019.
10.2.6.2 ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
(σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα
την περίοδο αναφοράς 2011-2019 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου στην ΕΕ-28 είναι 26.829 χιλ.
μισθωτοί, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην Ελλάδα είναι 332 χιλ. μισθωτοί.

Γράφημα 10.173: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2011-2019
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νου στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 9,3% (ή κατά
28,3 χιλ. μισθωτούς), από 304 χιλ. μισθωτούς το 2011, σε
332 χιλ. μισθωτούς το 2019, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται
ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (224 χιλ. μισθωτοί). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2011-2013 καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη κατά -26,2% (ή κατά 79,5 χιλ.
μισθωτούς), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 48,1% (ή κατά 107,8 χιλ. μισθωτούς).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2011-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
7,0% (ή κατά 1.752,9 χιλ. μισθωτούς), από 25.077 χιλ.
μισθωτούς το 2011, σε 26.829 χιλ. μισθωτούς το 2019.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2017 (27.612 χιλ. μισθωτοί), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (24.349 χιλ. μισθωτοί). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2011-2013 καταγράφεται μικρή μείωση του δείκτη κατά -2,9% (ή κατά
727,1 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο
2013-2017 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 13,4%
(ή κατά 3.262,3 χιλ. μισθωτούς), ενώ την περίοδο 20172019 καταγράφεται μικρή μείωση του δείκτη κατά -2,8%
(ή κατά 782,3χιλ. μισθωτούς).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρό-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πλήθους των
συνομηλίκων που συνολικά απασχολούνται με σύμβαση εργασίας, στην ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 10.174: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μισθωτούς) που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που συνολικά απασχολούνται με σύμβαση εργασίας στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Employees by type of employment contract, age and European socio-economic group [lfsa_esegt]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολούνται με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου στην ΕΕ-28 είναι 26.829
χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 13,6% του συνολικού
πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που συνολικά
απασχολούνται με σύμβαση εργασίας στην ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά (196.749 χιλ. μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην Ελλάδα
(332 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 12,6% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών που συνολικά απασχολούνται με σύμβαση εργασίας (2.663
χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 1,1
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 12η υψηλότερη θέση στην κατανο-
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μή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 21,6% είναι: η Ισπανία (26,4%), η
Πολωνία (21,8%), η Ολλανδία (20,8%), η Πορτογαλία
(20,8%), και η Κροατία (18,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,6%, και συγκεκριμένα:
η Ρουμανία (1,3%), η Λιθουανία (1,4%), η Λετονία
(3,0%), η Εσθονία (3,0%), και η Βουλγαρία (4,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά
3,2% (ή κατά 830,2 χιλ. μισθωτούς) από 25.999 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 26.829 χιλ. μισθωτούς το 2019.
Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθω-

τών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην Ελλάδα καταγράφει ικανή αύξηση κατά 18,8% (ή κατά 52,6 χιλ.
μισθωτούς) από 279 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 332 χιλ.
μισθωτούς το 2019.

10.2.7 Πληθυσμός μισθωτών με προσωρινή απασχόληση
προσπαθούν να επιστρέψουν στην εργασία μετά από μια
περίοδο που παρέμεναν εκτός της αγοράς εργασίας.
Ορισμένα άτομα μπορούν να επιλέξουν να εργαστούν με
συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα προκειμένου να αποκτήσουν
διαφορετικές εμπειρίες, ή για να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες προσωπικές ή οικογενειακές συνθήκες.
Οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης ενδέχεται να
προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία, την οποία μπορούν να
εκτιμήσουν ορισμένοι εργαζόμενοι. Ωστόσο, και ανάλογα
με τους εθνικά προβλεπόμενους κανονισμούς για την
απασχόληση, τα άτομα που εργάζονται με συμβάσεις
προσωρινής απασχόλησης μπορεί να υπόκεινται σε όρους διαφορετικούς από εκείνους που παρέχονται στους
εργαζομένους αορίστου χρόνου (για παράδειγμα όσον
αφορά την αμοιβή ή/και την κατάρτιση), οι οποίοι, σε
συνδυασμό με τον εν γένει λιγότερο ασφαλή χαρακτήρα
των συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης, ενδέχεται να
επιδράσουν αρνητικά στην ποιότητα ζωής τους ατόμου».

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Σύμφωνα με τη Eurostat «ένας εργαζόμενος θεωρείται
ότι κατέχει μια προσωρινή θέση εργασίας, εάν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος συμφωνούν ότι η λήξη της εργασιακής σχέσης καθορίζεται από αντικειμενικές συνθήκες,
όπως είναι μια συγκεκριμένη ημερομηνία, ή η ολοκλήρωση ενός έργου, ή με την επιστροφή του εργαζομένου
τον οποίο είχε προσωρινά αναπληρώσει.
Οι συμβάσεις αυτές αναφέρονται με διάφορα ονόματα,
συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων περιορισμένης
ισχύος (temporary contracts), των συμβάσεων ορισμένου
χρόνου (limited duration contracts), ή των συμβάσεων
προκαθορισμένων συνθηκών έργου ή χρόνου (fix-term
contracts).
Τυπικά παραδείγματα των μισθωτών της συγκεκριμένης
κατηγορίας είναι: οι εποχιακά απασχολούμενοι, οι απασχολούμενοι μέσω εταιρείας απασχόλησης, ή από γραφείο εύρεσης εργασίας, και οι οποίοι διατίθενται σε κάποιον τρίτο, με σκοπό την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου
(εκτός αν υπάρχει γραπτή σύμβαση εργασίας αορίστου
χρόνου)· καθώς και τα άτομα που απασχολούνται με συγκεκριμένες συμβάσεις επαγγελματικής κατάρτισης.
Οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης ενδέχεται να
αποτελούν και ένα σημείο εισόδου στην αγορά εργασίας,
όπως για παράδειγμα όταν αφορούν σε άτομα με ελάχιστη, ή καθόλου εμπειρία, για ανέργους, ή για άτομα που

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας
από 15 ετών & άνω ως προς το συνολικό αριθμό των
μισθωτών στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο
αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.175: Ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω ως προς το συνολικό αριθμό των μισθωτών στην ΕΕ-28 και την
ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Temporary employees by sex, age and main reason [lfsa_etgar]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω ως προς το συνολικό αριθμό των μισθωτών στην ΕΕ-28 είναι 13,6%,
ενώ την ίδια χρονιά το ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω ως
προς το συνολικό αριθμό των μισθωτών στην Ελλάδα
είναι 12,5%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλι-

κίας από 15 ετών & άνω ως προς το συνολικό αριθμό
των μισθωτών στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
9,7% (ή κατά 1,2 ποσ. μονάδες), από 12,4% το 2002, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 36,6% το 2019. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
τα έτη 2007 και 2017 (14,4%). Πιο συγκεκριμένα, κατά
την περίοδο 2002-2017 καταγράφεται ικανή αύξηση του
δείκτη κατά 16,1% (ή κατά 2,0 ποσ. μονάδες), ενώ την
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περίοδο 2017-2019 καταγράφεται οριακή μείωση του
δείκτη κατά -2,2% (ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15
ετών & άνω ως προς το συνολικό αριθμό των μισθωτών
στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 6,8% (ή κατά 0,8
ποσ. μονάδες), από 11,7% το 2002, σε 12,5% το 2019.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2010 (12,6%), ενώ
αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2013 (10,1%). Πιο συγκεκριμένα, κατά

την περίοδο 2002-2010 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 7,7% (ή κατά 0,9 ποσ. μονάδες), την αμέσως
επόμενη περίοδο 2010-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 19,8% (ή κατά 2,5 ποσ.
μονάδες), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 23,8% (ή κατά 2,4 ποσ.
μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό των
μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15
ετών & άνω ως προς το συνολικό αριθμό των μισθωτών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 10.176: Ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω ως προς το συνολικό αριθμό των μισθωτών στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Temporary employees by sex, age and occupation (1 000) [lfsa_etgais] and Temporary employees by sex, age and main reason [lfsa_etgar]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο δείκτης ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28
(26.838 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 13,6% του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (197.162 χιλ.
μισθωτοί).
Την ίδια χρονιά, ο δείκτης ποσοστό των μισθωτών με
προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην Ελλάδα (333 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 12,5%
του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από
15 ετών & άνω της χώρας (2.664 χιλ. μισθωτοί), τιμή του
δείκτη υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 12η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 21,6% είναι: η Ισπανία (26,4%), η
Πολωνία (21,8%), η Πορτογαλία (20,8%), η Ολλανδία
(20,7%), και η Κροατία (43,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,7%, και συγκεκριμένα: η
Ρουμανία (1,4%), η Λιθουανία (1,5%), η Εσθονία (3,1%),
η Λετονία (3,2%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (4,5%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το πλήθος
των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από
15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση
κατά 2,6% (ή κατά 674,6 χιλ. μισθωτούς) από 26.164
χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 26.838 χιλ. μισθωτούς το
2019.Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των μισθωτών με
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προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην Ελλάδα καταγράφει ικανή αύξηση κατά 18,7% (ή
κατά 52,4 χιλ. μισθωτούς) από 281 χιλ. μισθωτούς το
2015, σε 333 χιλ. μισθωτούς το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών &
άνω, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 682,9 χιλ. μισθωτούς ή κατά
28,7%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 662,7 χιλ. μισθωτούς ή
κατά 17,8%), η Γαλλία (κατά 139,9 χιλ. μισθωτούς ή κατά
3,7%), η Ολλανδία (κατά 119,3 χιλ. μισθωτούς ή κατά
8,6%), το Βέλγιο (κατά 106,0 χιλ. μισθωτούς ή κατά
30,4%), η Δανία (κατά 79,1 χιλ. μισθωτούς ή κατά 38,2%),
η Ελλάδα (κατά 52,4 χιλ. μισθωτούς ή κατά 18,7%), η
Πορτογαλία (κατά 33,9 χιλ. μισθωτούς ή κατά 4,2%), η Ιρλανδία (κατά 30,1 χιλ. μισθωτούς ή κατά 18,4%), η Φινλανδία (κατά 28,7 χιλ. μισθωτούς ή κατά 9,0%), η Σουηδία (κατά 20,4 χιλ. μισθωτούς ή κατά 2,7%), η Ρουμανία
(κατά 7,5 χιλ. μισθωτούς ή κατά 8,8%), η Βουλγαρία (κατά
7,1 χιλ. μισθωτούς ή κατά 9,0%), η Μάλτα (κατά 6,7 χιλ.
μισθωτούς ή κατά 51,1%), και ελαφρότερα η Αυστρία
(κατά 5,3 χιλ. μισθωτούς ή κατά 1,6%), και το Λουξεμβούργο (κατά 0,5 χιλ. μισθωτούς ή κατά 2,1%). Την ίδια
περίοδο, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην
Πολωνία (κατά 671,5 χιλ. μισθωτούς ή κατά -18,9%), και
κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολου-
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θούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 205,7 χιλ. μισθωτούς ή
κατά -12,6%), η Ουγγαρία (κατά 158,4 χιλ. μισθωτούς ή
κατά -37,2%), η Γερμανία (κατά 115,0 χιλ. μισθωτούς ή
κατά -2,5%), η Τσεχία (κατά 73,0 χιλ. μισθωτούς ή κατά 16,7%), η Σλοβακία (κατά 38,4 χιλ. μισθωτούς ή κατά 17,6%), η Σλοβενία (κατά 24,1 χιλ. μισθωτούς ή κατά 17,5%), και ελαφρότερα η Κύπρος (κατά 6,9 χιλ. μισθωτούς ή κατά -12,4%), η Λιθουανία (κατά 6,3 χιλ. μισθωτούς ή κατά -26,1%), η Λετονία (κατά 3,8 χιλ. μισθωτούς
ή κατά -12,9%), η Κροατία (κατά 3,1 χιλ. μισθωτούς ή κα-

τά -1,1%), η Εσθονία (κατά 1,7 χιλ. μισθωτούς ή κατά 8,3%).
10.2.7.1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό των
μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15
ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.177: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην ΕΕ-28 (13,3%), υπολείπεται οριακά κατά 0,8
ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών
(14,1%).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28, η τιμή του δείκτη των ανδρών μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω, υπολείπεται από ισχυρά έως ελαφρά, του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο
(κατά 8,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά 5,1
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 3,1 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 2,7 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
2,2 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 1,6 ποσ. μονάδες), η
Ισπανία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 1,4
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 1,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Γαλλία (κατά 0,8 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά

0,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 0,6 ποσ. μονάδες), και
η Ιταλία (κατά 0,6 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, η
τιμή του δείκτη των ανδρών μισθωτών με προσωρινή
απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω, υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 0,7 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 0,6 ποσ. μονάδες), και η Βουλγαρία (κατά 0,6 ποσ. μονάδες).
Τέλος, την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28, και συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την
Πορτογαλία, την Αυστρία, την Εσθονία, και τη Λιθουανία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση των
φύλων (απόκλιση μικρότερη των 0,5 ποσ. μονάδων).
10.2.7.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό των
μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15
έως& 39 ετών ως προς το συνολικό αριθμό των μισθωτών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.178: Ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 έως& 39 ετών ως προς το συνολικό αριθμό των μισθωτών στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, ο δείκτης ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 έως& 39 ετών στην
ΕΕ-28 (18.064 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 21,0% του
συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15
έως& 39 ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, ο δείκτης ποσοστό των μισθωτών με
προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 έως& 39 ετών
στην Ελλάδα (198 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 17,2%
του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από
15 έως& 39 ετών της χώρας, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 3,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 14η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 32,6% είναι: η Ισπανία (39,1%), η
Πορτογαλία (33,1%), η Ολλανδία (31,4%), η Ιταλία
(29,8%), και η Πολωνία (29,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,7%, και συγκεκριμένα:
η Ρουμανία (2,1%), η Λιθουανία (2,2%), η Λετονία
(4,0%), η Εσθονία (4,7%), και η Βουλγαρία (5,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαί-

τερα υψηλή (8,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το πλήθος
των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από
15 έως& 39 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή μείωση
κατά -0,4% (ή κατά 80,7 χιλ. μισθωτούς) από 18.144 χιλ.
μισθωτούς το 2015, σε 18.064 χιλ. μισθωτούς το 2019.
Την ίδια περίοδο, το πλήθος των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 έως& 39 ετών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά 12,5% (ή κατά 21,9 χιλ.
μισθωτούς) από 176 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 198 χιλ.
μισθωτούς το 2019.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό των
μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 40
έως& 64 ετών ως προς το συνολικό αριθμό των μισθωτών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, ο δείκτης ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 40 έως& 64 ετών στην
ΕΕ-28 (8.144 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 7,7% του
συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 40
έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 10.179: Ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 40 έως& 64 ετών ως προς το συνολικό αριθμό των μισθωτών στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, ο δείκτης ποσοστό των μισθωτών με
προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 40 έως& 64 ετών
στην Ελλάδα (133 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 9,0%
του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από
40 έως& 64 ετών της χώρας, τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 1,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 9η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 12,9% είναι: η Ισπανία (17,9%), η
Πολωνία (14,0%), η Πορτογαλία (12,1%), η Κροατία
(10,2%), και η Γαλλία (10,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,8%, και συγκεκριμένα: η
Ρουμανία (0,9%), η Λιθουανία (1,0%), η Εσθονία (1,9%),
η Λετονία (2,4%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (2,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

908

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το πλήθος
των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από
40 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
8,0% (ή κατά 605,9 χιλ. μισθωτούς) από 7.538 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 8.144 χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια
περίοδο, το πλήθος των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 40 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 31,4% (ή κατά 31,7 χιλ.
μισθωτούς) από 101 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 133 χιλ.
μισθωτούς το 2019.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό των
μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 65
ετών & άνω ως προς το συνολικό αριθμό των μισθωτών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, ο δείκτης ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ28 (630 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 15,0% του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 65 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 10.180: Ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 65 ετών & άνω ως προς το συνολικό αριθμό των μισθωτών στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια περίοδο, το πλήθος των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -32,4% (ή κατά
1,2 χιλ. μισθωτούς) από 3,7 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε
2,5 χιλ. μισθωτούς το 2019.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Την ίδια χρονιά, ο δείκτης ποσοστό των μισθωτών με
προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 65 ετών & άνω
στην Ελλάδα (2,5 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 6,5%
του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από
65 ετών & άνω της χώρας, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ισχυρά κατά 8,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 26η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 52,8% είναι: η Ρουμανία (70,0%),
το Λουξεμβούργο (54,2%), η Σουηδία (48,3%), η Μάλτα
(46,4%), και η Σλοβενία (45,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 5,7%, και συγκεκριμένα:
η Εσθονία (3,0%), η Λετονία (4,8%), η Ελλάδα (6,5%), η
Γερμανία (6,9%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (7,1%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το πλήθος
των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από
65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 31,0% (ή κατά 149,0 χιλ. μισθωτούς) από 481
χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 630 χιλ. μισθωτούς το 2019.

10.2.7.3 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΕ ΑΥΤΗ

Στην αναζήτηση της κύριας αιτίας που ο απασχολούμενος δήλωσε ότι ανήκει στην κατηγορία μισθωτός με
προσωρινή απασχόληση, αναφέρθηκαν 4 κύριες αιτίες: (1) επειδή δεν βρέθηκε μια μόνιμη εργασία, (2) επειδή μετέχει στην εκπαίδευση ή στην κατάρτιση, (3)
επειδή βρίσκεται σε θέση εργασίας υπό δοκιμασία
3
(probation) , και (4) επειδή δεν ήθελε μια μόνιμη εργασία.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό των
μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15
ετών & άνω που ανέφεραν ως κύρια αιτία ότι δεν βρέθηκε μια μόνιμη εργασία, ως προς το συνολικό αριθμό
των συνομήλικων μισθωτών με προσωρινή απασχόληση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
3

Χρονική περίοδος κατά την οποία ένα άτομο καταλαμβάνει μια θέση
εργασίας υπό όρους και μπορεί να τη χάσει λόγω κακής απόδοσης

Γράφημα 10.181: Ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω που ανέφεραν ως κύρια αιτία ότι δεν βρέθηκε μια μόνιμη εργασία ως προς το συνολικό αριθμό των συνομήλικων μισθωτών με προσωρινή απασχόληση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, ο δείκτης ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω που ανέφεραν ως κύρια αιτία ότι δεν βρέθηκε μια μόνιμη εργασία
στην ΕΕ-28 (13.527 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 50,4%
του συνολικού πληθυσμού των συνομήλικων μισθωτών

με προσωρινή απασχόληση στην ΕΕ-28 (26.838 χιλ. μισθωτοί) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, ο δείκτης ποσοστό των μισθωτών με
προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω
που ανέφεραν ως κύρια αιτία ότι δεν βρέθηκε μια μόνι-
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μη εργασία στην Ελλάδα (245 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί
στο 73,6% του συνολικού πληθυσμού των συνομήλικων
μισθωτών με προσωρινή απασχόληση της χώρας (333
χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπερέχουσα ιδιαίτερα
σημαντικά κατά 23,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 7η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 84,0% είναι: η Κύπρος (93,4%), η
Κροατία (83,2%), η Ρουμανία (81,7%), η Πορτογαλία
(81,5%), και η Ισπανία (80,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 10,7%, και συγκεκριμένα: το
Λουξεμβούργο (2,1%), η Εσθονία (5,5%), η Αυστρία
(9,2%), η Γερμανία (12,2%), και η Ιρλανδία (24,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από
15 ετών & άνω που ανέφεραν ως κύρια αιτία ότι δεν
βρέθηκε μια μόνιμη εργασία στην ΕΕ-28 καταγράφει
μείωση κατά -7,2% (ή κατά 3,9 ποσ. μονάδες) από 54,3%
το 2015, σε 50,4% το 2019. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό
των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση που ανέφεραν ως κύρια αιτία ότι δεν βρέθηκε μια μόνιμη εργασία
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει
αύξηση κατά 10,0% (ή κατά 6,7 ποσ. μονάδες) από 66,9%
το 2015, σε 73,6% το 2019.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας
από 15 ετών & άνω που ανέφεραν ως κύρια αιτία ότι
φοιτούσε στην εκπαίδευση ή στην κατάρτιση, ως
προς το συνολικό αριθμό των συνομήλικων μισθωτών
με προσωρινή απασχόληση στα 24 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 10.182: Ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω που ανέφεραν ως κύρια αιτία ότι φοιτούσε στην εκπαίδευση ή
στην κατάρτιση ως προς το συνολικό αριθμό των συνομήλικων μισθωτών με προσωρινή απασχόληση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, ο δείκτης ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή
απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω που ανέφεραν
ως κύρια αιτία ότι φοιτούσε στην εκπαίδευση ή στην κατάρτιση στην ΕΕ-28 (3.945 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο
14,7% του συνολικού πληθυσμού των συνομήλικων μισθωτών με προσωρινή απασχόληση στην ΕΕ-28 (26.838
χιλ. μισθωτοί) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, ο δείκτης ποσοστό των μισθωτών με
προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω που
ανέφεραν ως κύρια αιτία ότι φοιτούσε στην εκπαίδευση
ή στην κατάρτιση στην Ελλάδα (17,3 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 5,2% του συνολικού πληθυσμού των συνομήλικων μισθωτών με προσωρινή απασχόληση της χώρας
(333 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά
9,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 30,5% είναι: η Αυστρία (45,1%), η
Γερμανία (45,1%), η Δανία (29,9%), η Μάλτα (20,7%), και
η Ιταλία (14,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,1%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία (0,9%),η
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Κύπρος (1,1%), η Ουγγαρία (1,9%), η Ολλανδία (3,2%),
και η Σλοβενία (3,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (14,5 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από
15 ετών & άνω που ανέφεραν ως κύρια αιτία ότι φοιτούσε στην εκπαίδευση ή στην κατάρτιση στην ΕΕ-28 καταγράφει μηδενική μεταβολή. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό
των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση που ανέφεραν ως κύρια αιτία ότι φοιτούσε στην εκπαίδευση ή στην
κατάρτιση ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -24,6% (ή κατά 1,7 ποσ.
μονάδες) από 6,9% το 2015, σε 5,2% το 2019.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό των
μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15
ετών & άνω που ανέφεραν ως κύρια αιτία ότι βρίσκεται
σε θέση εργασίας υπό δοκιμασία, ως προς το συνολικό
αριθμό των συνομήλικων μισθωτών με προσωρινή απασχόληση στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 10.183: Ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω που ανέφεραν ως κύρια αιτία ότι βρίσκεται σε θέση εργασίας
υπό δοκιμασία ως προς το συνολικό αριθμό των συνομήλικων μισθωτών με προσωρινή απασχόληση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
54,3

0,9

1,4

1,4

2,2

2,6

2,9

3,3

3,6

3,9

7,1

8,5

9,1

20,6
15,4 15,9 17,8
9,7 11,2 11,7 12,2 13,5 14,1 14,3 14,3

27,9

35,5

Πηγή: Eurostat – Temporary employees by sex, age and main reason [lfsa_etgar]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

η Κύπρος (1,4%), η Ελλάδα (2,2%), και η Κροατία
(2,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (18,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από
15 ετών & άνω που ανέφεραν ως κύρια αιτία ότι βρίσκεται σε θέση εργασίας υπό δοκιμασία στην ΕΕ-28
καταγράφει αύξηση κατά 13,3% (ή κατά 1,0 ποσ. μονάδα) από 7,5% το 2015, σε 8,5% το 2019. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση που ανέφεραν ως κύρια αιτία ότι βρίσκεται σε
θέση εργασίας υπό δοκιμασία ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -47,6% (ή κατά 2,0 ποσ. μονάδες) από
4,2% το 2015, σε 2,2% το 2019.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, ο δείκτης ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω που ανέφεραν ως κύρια αιτία ότι βρίσκεται σε θέση εργασίας υπό
δοκιμασία στην ΕΕ-28 (2.281 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί
στο 8,5% του συνολικού πληθυσμού των συνομήλικων
μισθωτών με προσωρινή απασχόληση στην ΕΕ-28
(26.838 χιλ. μισθωτοί) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, ο δείκτης ποσοστό των μισθωτών με
προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω
που ανέφεραν ως κύρια αιτία ότι βρίσκεται σε θέση
εργασίας υπό δοκιμασία στην Ελλάδα (7,3 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 2,2% του συνολικού πληθυσμού
των συνομήλικων μισθωτών με προσωρινή απασχόληση της χώρας (333 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ικανά κατά 2,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 23η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 31,2% είναι: η Εσθονία
(54,3%), η Μάλτα (35,5%), η Ολλανδία (27,9%), η Λιθουανία (20,6%), και η Πολωνία (17,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,7%, και
συγκεκριμένα: η Ισπανία (0,9%), η Φινλανδία (1,4%),

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό των
μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15
ετών & άνω που ανέφεραν ως κύρια αιτία ότι δεν ήθελε μια μόνιμη εργασία, ως προς το συνολικό αριθμό
των συνομήλικων μισθωτών με προσωρινή απασχόληση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.184: Ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω που ανέφεραν ως κύρια αιτία ότι δεν ήθελε μια μόνιμη εργασία
ως προς το συνολικό αριθμό των συνομήλικων μισθωτών με προσωρινή απασχόληση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, ο δείκτης ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω που ανέφεραν ως κύρια αιτία ότι δεν ήθελε μια μόνιμη εργασία
στην ΕΕ-28 (3.972 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 14,8%
του συνολικού πληθυσμού των συνομήλικων μισθωτών
με προσωρινή απασχόληση στην ΕΕ-28 (26.838 χιλ. μι-

σθωτοί) τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, ο δείκτης ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω που ανέφεραν ως κύρια
αιτία ότι δεν ήθελε μια μόνιμη εργασία στην Ελλάδα
(25,0 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 7,5% του συνολικού
πληθυσμού των συνομήλικων μισθωτών με προσωρινή
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απασχόληση της χώρας (333 χιλ. μισθωτοί), τιμή του
δείκτη υπολειπόμενη ικανά κατά 7,3 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
23η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 37,3% είναι: η Σλοβενία (54,6%), η
Σουηδία (39,0%), η Δανία (31,8%), η Αυστρία (31,4%),
και η Σλοβακία (29,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 4,1%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία
(1,7%), η Γερμανία (3,1%), η Κύπρος (4,1%), η Ισπανία
(5,0%), και η Πορτογαλία (6,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών

διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση ηλικίας από
15 ετών & άνω που ανέφεραν ως κύρια αιτία ότι δεν
ήθελε μια μόνιμη εργασία στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 35,8% (ή κατά 3,9 ποσ. μονάδες)
από 10,9% το 2015, σε 14,8% το 2019. Την ίδια περίοδο,
το ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή απασχόληση
που ανέφεραν ως κύρια αιτία ότι δεν ήθελε μια μόνιμη
εργασία ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 200,0% (ή
κατά 5,0 ποσ. μονάδες) από 2,5% το 2015, σε 7,5% το
2019.

10.2.8 Μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των μισθωτών στην κύρια εργασία
Σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό της Eurostat ως συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας στην κύρια απασχόληση (usual weekly hours of work in main job) νοείται «η μέση τιμή των ενεργών ωρών (actual hours), δηλαδή των ωρών που ο μισθωτός αφιερώνει για δραστηριότητες στο χώρο εργασίας κατά μια μακρά περίοδο
αναφοράς (κατ’ ελάχιστο τεσσάρων εβδομάδων έως και
τριών μηνών), εξαιρουμένων των εβδομάδων απουσίας
από την εργασία (λόγω διακοπών, απεργίας, κ.α.». Δι-

ευκρινίζεται ότι για τους μισθωτούς που καλύπτονται
από σύμβαση εργασίας, περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση ώρες εργασίας, συν τις τυχόν
υπερωρίες που προβλέπονται από τη σύμβαση του.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (σε ώρες) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 και
την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2008-2019.

Γράφημα 10.185: Μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (σε ώρες) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο
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Πηγή: Eurostat – Average number of usual weekly hours of work in main job, by sex, professional status, full-time/part-time and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - hours
[lfsa_ewhun2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο δείκτης μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών &
άνω είναι 36,3 ώρες. Την ίδια χρονιά ο δείκτης μέσος
συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι
38,6 ώρες.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2008-2019), ο δείκτης μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,4% (ή κατά 0,5 ώρες), από
36,8 ώρες το 2008, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 36,3 ώρες
το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
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του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο,
ο δείκτης μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -3,0% (ή κατά
1,2 ώρες), από 39,8 ώρες το 2008, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
38,6 ώρες το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης μέσος
συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2019.
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Γράφημα 10.186: Μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (σε ώρες) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Average number of usual weekly hours of work in main job, by sex, professional status, full-time/part-time and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - hours
[lfsa_ewhun2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008-2019, ο δείκτης
μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των
μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,4% (ή κατά 0,5 ώρες)
από 36,8 ώρες το 2008, σε 36,3 ώρες το 2019. Την ίδια
περίοδο, ο δείκτης μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -3,6% (ή
κατά 1,2 ώρες) από 39,8 ώρες το 2008, σε 38,6 ώρες
το 2019.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, ο δείκτης μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 είναι 36,3 ώρες. Την ίδια χρονιά, ο δείκτης μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας
των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 38,6 ώρες, τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά
2,3 ώρες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 14η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 40,0 ώρες είναι: η Ρουμανία (40,5 ώρες), η Βουλγαρία (40,4 ώρες), η Κύπρος
(39,7 ώρες), η Πολωνία (39,7 ώρες), και η Κροατία
(39,7 ώρες). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 33,4 ώρες, και συγκεκριμένα: η Ολλανδία
(29,3 ώρες), η Δανία (32,6 ώρες), η Γερμανία (34,2
ώρες), η Ιρλανδία (35,2 ώρες), και το Βέλγιο (35,5 ώρες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5

10.2.8.1 ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.187: Μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Average number of usual weekly hours of work in main job, by sex, professional status, full-time/part-time and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - hours
[lfsa_ewhun2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των ανδρών μισθωτών ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 (13,3 ώρες), υπερέχει κατά 5,4 ώρες
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (33,5 ώρες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28, η τιμή του δείκτη των ανδρών μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω, υπερέχει από ισχυρά έως
οριακά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 8,2
ώρες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 8,1

ώρες), η Αυστρία (κατά 8,0 ώρες), η Γερμανία (κατά
7,6 ώρες), η Ιρλανδία (κατά 6,5 ώρες), η Ιταλία (κατά
6,5 ώρες), το Βέλγιο (κατά 5,8 ώρες), η Ισπανία (κατά
4,7 ώρες), το Λουξεμβούργο (κατά 4,4 ώρες), η Γαλλία (κατά 4,1 ώρες), η Μάλτα (κατά 3,8 ώρες), η Δανία (κατά 3,4 ώρες), η Φινλανδία (κατά 3,4 ώρες), η
Ελλάδα (κατά 3,3 ώρες), η Πορτογαλία (κατά 3,2 ώρες), η Κύπρος (κατά 2,9 ώρες), και ελαφρότερα η
Σουηδία (κατά 2,5 ώρες), η Τσεχία (κατά 2,5 ώρες), η
Εσθονία (κατά 2,4 ώρες), η Πολωνία (κατά 2,4 ώρες),
η Σλοβενία (κατά 1,9 ώρες), η Σλοβακία (κατά 1,8
ώρες), η Λετονία (κατά 1,3 ώρες), η Ουγγαρία (κατά
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1,2 ώρες), η Κροατία (κατά 1,1 ώρες), η Λιθουανία
(κατά 1,0 ώρα), και οριακά η Βουλγαρία (κατά 0,5
ώρες), και η Ρουμανία (κατά 0,4 ώρες) που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης των τιμών του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών.

10.2.8.2 ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των μισθωτών με
πλήρη απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.188: Μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (σε ώρες) των μισθωτών με πλήρη απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2019

37,6

40,8 40,8 41,1 41,2 41,3
40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,4 40,4 40,5 40,6 40,7 40,7 40,7 40,7
39,9
39,9
39,6
38,9 39,0 39,1 39,1 39,4 39,4

42,0

Πηγή: Eurostat – Average number of usual weekly hours of work in main job, by sex, professional status, full-time/part-time and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - hours
[lfsa_ewhun2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο δείκτης μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των μισθωτών με πλήρη απασχόληση
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 40,2 ώρες.
Την ίδια χρονιά, ο δείκτης μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των μισθωτών με πλήρη απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα
είναι 40,7 ώρες, τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 0,5
ώρες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 8η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 41,3 ώρες είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (42,0 ώρες), η Μάλτα (41,3 ώρες), η
Κύπρος (41,2 ώρες), η Αυστρία (41,1 ώρες), και η Πολωνία (40,8 ώρες). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 38,7 ώρες, και συγκεκριμένα: η Δανία (37,6ώρες), η Ολλανδία (38,9 ώρες), η Ιταλία (39,0
ώρες), η Γαλλία (39,1 ώρες), και το Βέλγιο (39,1 ώρες).

Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008-2019, ο δείκτης
μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των
μισθωτών με πλήρη απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,7% (ή κατά 0,3 ώρες) από 40,5 ώρες το 2008, σε
40,2 ώρες το 2019.Την ίδια περίοδο, ο δείκτης μέσος
συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των μισθωτών με πλήρη απασχόληση ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην Ελλάδα καταγράφει οριακή μείωση κατά 0,2% (ή κατά 0,1 ώρες) από 40,8 ώρες το 2008, σε 40,7
ώρες το 2019.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των μισθωτών με
μερική απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.189: Μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (σε ώρες) των μισθωτών με μερική απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Average number of usual weekly hours of work in main job, by sex, professional status, full-time/part-time and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) - hours
[lfsa_ewhun2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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γαλία (18,5 ώρες), η Ιρλανδία (19,0 ώρες), η Φινλανδία
(19,4 ώρες), και η Σλοβακία (19,4 ώρες). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008-2019, ο δείκτης
μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των
μισθωτών με μερική απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 4,0%
(ή κατά 0,8 ώρες) από 20,1 ώρες το 2008, σε 20,9 ώρες
το 2019. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης μέσος συνήθης
εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των μισθωτών με μερική απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,0% (ή κατά
0,4 ώρες) από 20,4 ώρες το 2008, σε 20,8 ώρες το
2019.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, ο δείκτης μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος
εργασίας των μισθωτών με μερική απασχόληση ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 20,9 ώρες.
Την ίδια χρονιά, ο δείκτης μέσος συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των μισθωτών με μερική απασχόληση ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα
είναι 20,8 ώρες, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη οριακά
κατά 0,1 ώρες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 23,7 ώρες είναι: το Βέλγιο (25,4
ώρες), το Λουξεμβούργο (23,8 ώρες), η Γαλλία (23,5
ώρες), η Σουηδία (23,5 ώρες), και η Ιταλία (22,5 ώρες).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 18,9
ώρες, και συγκεκριμένα: η Δανία (18,2 ώρες), η Πορτο-
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10.3 Αυτοαπασχολούμενοι - Βασικά μεγέθη και δείκτες του πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
without employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με ή χωρίς μισθωτούς εργαζόμενους (self-employed persons with or

Γράφημα 10.190: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι
33.272 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην Ελλάδα είναι 1.124 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 6,8% (ή κατά 2.132 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από
31.139 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 33.272 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (33.277 χιλ. αυτοαπασχολούμενους). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
2002-2007 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 6,9%
(ή κατά 2.138 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2007-2019 καταγράφεται οριακή μείωση του δείκτη κατά -0,02% (ή κατά 5,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -15,6% (ή

κατά 208 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 1.332 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους το 2002, σε 1.124 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2008 (1.341 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (1.104 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι).
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται οριακή αύξηση του δείκτη κατά 0,8% (ή κατά
11 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), την αμέσως επόμενη
περίοδο 2008-2015 καταγράφεται μείωση του δείκτη
κατά -17,8% (ή κατά 239 χιλ. αυτοαπασχολούμενους),
ενώ την περίοδο 2015-2019 καταγράφεται μικρή αύξηση του δείκτη κατά 1,8% (ή κατά 20 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με ή χωρίς μισθωτούς εργαζόμενους (self-employed persons with or
without employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ.
αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και
η ποσοστιαία αναλογία του επί συνολικού πληθυσμού
των απασχολουμένων (employed persons) ηλικίας από
15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.191: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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τά -4,4%), η Λετονία (κατά 5,8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -5,5%), και ελαφρότερα η Πορτογαλία (κατά 4,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -0,6%), η Δανία (κατά 2,8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -4,5%),
και οριακά το Βέλγιο (κατά 0,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -0,1%), το Λουξεμβούργο (κατά 0,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -1,7%), και η Ιρλανδία (κατά 0,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -0,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στο Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 389,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
8,5%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 254,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 8,6%), η Ολλανδία (κατά 105,4
χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 8,0%), η Ισπανία (κατά 38,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 1,3%), η
Ουγγαρία (κατά 34,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
7,7%), η Σλοβακία (κατά 23,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 6,3%), η Τσεχία (κατά 21,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 2,5%), η Ελλάδα (κατά 19,8 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους ή κατά 1,8%), η Εσθονία (κατά
13,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 23,0%), η Μάλτα (κατά 12,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 45,6%),
η Αυστρία (κατά 10,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
2,2%), η Σουηδία (κατά 8,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους
ή κατά 1,7%), και ελαφρότερα η Κύπρος (κατά 4,7 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους ή κατά 9,6%), η Λιθουανία (κατά 4,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 2,7%), η Σλοβενία (κατά 3,8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
3,3%), και οριακά η Πολωνία (κατά 0,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 0,02%), και η Φινλανδία (κατά 0,1
χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 0,03%).

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι
33.272 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο
14,3% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά (232.613 χιλ. απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα
(1.124 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 28,7%
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στη χώρα (3.911 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα ισχυρά κατά
14,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 20,3% είναι: η Ελλάδα (28,7%), η
Ιταλία (21,5%), η Πολωνία (17,9%), η Ρουμανία (16,8%),
και η Πορτογαλία (16,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 9,0%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (7,8%), η Δανία (8,0%), η Γερμανία (9,3%), η
Σουηδία (9,6%), και η Βουλγαρία (10,2%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,3
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15
ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά
1,0% (ή κατά 319,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από
32.952 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 33.272
χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019. Την ίδια περίοδο, o
συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει μικρή
αύξηση κατά 1,8% (ή κατά 19,8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 1.104 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε
1.124 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη
Γερμανία (κατά 204,8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -4,9%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 201,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -12,2%), η Ιταλία (κατά 156,9
χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -3,0%), η Κροατία
(κατά 30,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -14,1%), η
Βουλγαρία (κατά 15,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κα-

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με ή
χωρίς μισθωτούς εργαζόμενους (self-employed persons with or without employees) ηλικίας από 15 ετών &
άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω (ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και
2015.
Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω επί
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 28,7%.
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Γράφημα 10.192: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) και ποσοστιαία
αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2)
στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15
ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια
Πελοποννήσου (41,5% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 12,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (39,5% επί
του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 10,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (38,7% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 10,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Βορείου Αιγαίου (38,4% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 9,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (35,9%
επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 7,2 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(35,2% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
6,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς
Ελλάδας (34,8% επί του συνόλου των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 6,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (33,4% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ηπείρου (34,5% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 5,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κρήτης (31,9% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (31,1% επί του συνόλου
των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (28,3% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες
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της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (18,9% επί
του συνόλου των απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 9,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 6 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (κατά 7,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -8,7%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 6,3
χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -3,1%), Ιονίων νήσων
(κατά 3,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -11,3%),
Νοτίου Αιγαίου (κατά 1,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους
ή κατά -4,8%), Ηπείρου (κατά 1,8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -4,4%), και Στερεάς Ελλάδας (κατά 1,5 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους ή κατά -2,2%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 7 από τις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας
από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στη διοικητική περιφέρεια Κρήτης (κατά 9,8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 13,8%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά
9,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 12,2%), Αττικής
(κατά 8,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 8,5%), Βορείου Αιγαίου (κατά 5,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
κατά 24,8%), Θεσσαλίας (κατά 5,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 6,1%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 2,7 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους ή κατά 8,7%), και οριακά Πελοποννήσου (κατά 0,8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
0,9%).
10.3.1 Πληθυσμός αυτοαπασχολουμένων ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με ή χωρίς μισθωτούς εργαζόμενους
(self-employed persons with or without employees) ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά φύλο στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 10.193: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με ή χωρίς μισθωτούς εργαζόμενους ηλικίας από 15 ετών &
άνω ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

33,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 32,6 ποσ. μονάδες),
η Γαλλία (κατά 32,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
31,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 31,2 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 30,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
29,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 28,6 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 27,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 26,0 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά
23,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Λετονία (κατά 13,4
ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της
απόκλισης των φύλων ως προς το δείκτη τη συγκεκριμένη
χρονιά.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 (67,5%), υπερέχει σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (32,5%) κατά 35,1 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ισχυρά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ιρλανδία
(κατά 52,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Μάλτα (κατά 50,8 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 46,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 44,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 42,4 ποσ.
μονάδα), η Σλοβακία (κατά 40,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 39,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 39,2 ποσ.
μονάδες), η Εσθονία (κατά 38,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 37,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 37,0 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 36,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 36,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 34,6 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 34,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 33,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά

10.3.2 Πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ανά
ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων της παραγωγικής ηλικίας (από 15 έως& 64
ετών) και των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών & άνω (ηλικίας από
15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64
ετών, και από 65 ετών & άνω) επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας 15 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 την περίοδο 2002-2019.

Γράφημα 10.194: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων της παραγωγικής ηλικίας (από 15 έως& 64 ετών) και των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών & άνω (ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64 ετών,
και από 65 ετών & άνω) επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 την περίοδο 2002-2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 (30.956
χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 69,3% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 (226.231 χιλ. απασχολούμενοι).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η κατανομή του συνολικού
πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15
ετών & άνω στην ΕΕ-28 διαφοροποιείται αξιοσημείωτα
ως προς τις 4 επί μέρους διακριτές ηλικιακές ομάδες των
κατοίκων που την απαρτίζουν.
Πιο συγκεκριμένα το 2019:
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
της ηλικιακής ομάδας από 15 έως& 24 ετών (740 χιλ.
αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 3,9% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 (19.175 χιλ. κάτοικοι).
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
της ηλικιακής ομάδας από 25 έως& 49 ετών (17.430
χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 12,8% του
συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας
από 25 έως& 49 ετών στην ΕΕ-28 (136.558 χιλ. κάτοικοι).
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
της ηλικιακής ομάδας από 50 έως& 64 ετών (12.421
χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 17,6% του
συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας
από 50 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 (70.498 χιλ. κάτοικοι), και
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
της ηλικιακής ομάδας από 65 ετών & άνω (2.677 χιλ.
αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 41,9% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας
από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 (6.382 χιλ. κάτοικοι).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, η ποσοστιαία
αναλογία των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων απασχολουμένων στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -5,9% (ή κατά 0,9 ποσ. μονάδες) από 14,4% το
2002, σε 13,5% το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (14,7%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, η μεταβολή της ποσοστιαίας
αναλογίας των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15
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ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων απασχολουμένων, ανά επιμέρους ηλικιακή ομάδα
στην ΕΕ-28 έχει ως εξής:
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων απασχολουμένων καταγράφει
οριακά μηδενική μεταβολή τη συγκεκριμένη περίοδο.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2012 (4,3%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2003 (3,7%).
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 49 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων απασχολουμένων καταγράφει
μικρή μείωση κατά -8,2% (ή κατά 1,1 ποσ. μονάδες)
από 13,9% το 2002, σε 12,8% το 2019. Σημειώνεται ότι
η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2004 (14,3%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2018 (2,7%).
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 50 έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων απασχολουμένων καταγράφει
μείωση κατά -17,4% (ή κατά 3,7 ποσ. μονάδες) από
21,3% το 2002, σε 17,6% το 2019, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (21,4%).
 και η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας από 65 ετών& άνω επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων απασχολουμένων καταγράφει
σημαντική αύξηση κατά 38,9% (ή κατά 1,8 ποσ. μονάδες) από 4,6% το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 6,4% το
2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων της παραγωγικής ηλικίας (από 15 έως& 64
ετών) και των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών & άνω (ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50
έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας 15 ετών
& άνω στην Ελλάδα την περίοδο 2002-2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 10.195: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων της παραγωγικής ηλικίας (από 15 έως& 64 ετών) και των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών & άνω (ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64 ετών,
και από 65 ετών & άνω) επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
30,3

31,1
30,0

29,2

29,0

28,8

28,4

28,4

28,7

29,3

31,7

30,1

7,7

7,8

27,6

27,2

69,0

45,2

68,7

26,3

25,9

44,6

44,7

8,9
7,6

25,5

43,4

7,2

25,4

43,7

45,2

25,5

44,6

26,2

44,7

27,1

45,5

65,1

64,1

64,9

65,2

67,5

2003

2004

2005

2006

από 15 έως& 24 ετών

2007

29,1

9,9
8,4

8,2

27,2

46,7

26,4

45,6

25,9

44,0

25,7

42,4

71,3

25,5

41,6

24,6

41,8

7,7

23,7

39,4

70,9
67,4

65,4

61,3

2002

9,5

9,2

70,0

68,4

65,2

8,6

10,9

7,3

25,1

29,4

Κεφάλαιο 10ο

47,3

8,1

29,5

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

48,7

27,0

7,8

ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
29,9

27,9
10,7

8,2

30,7

63,8

65,5

60,7
2008

2009

2010

2011

από 25 έως& 49 ετών

2012

2013

2014

από 50 έως& 64 ετών

2015

2016

2017

2018

2019

από 65 ετών &άνω

Πηγή: Eurostat– Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα (1.068
χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 27,9% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα (3.825 χιλ. απασχολούμενοι).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η κατανομή του συνολικού
πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15
ετών & άνω στην Ελλάδα διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως προς τις 4 επί μέρους διακριτές ηλικιακές ομάδες
των κατοίκων που την απαρτίζουν.
Πιο συγκεκριμένα το 2019:
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
της ηλικιακής ομάδας από 15 έως& 24 ετών (12 χιλ.
αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 7,7% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα (151 χιλ. κάτοικοι).
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
της ηλικιακής ομάδας από 25 έως& 49 ετών (592 χιλ.
αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 23,7% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας
από 25 έως& 49 ετών στην Ελλάδα (2.497 χιλ. κάτοικοι).
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
της ηλικιακής ομάδας από 50 έως& 64 ετών (464 χιλ.
αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 39,4% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας



από 50 έως& 64 ετών στην Ελλάδα (1.176 χιλ. κάτοικοι), και
η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
της ηλικιακής ομάδας από 65 ετών & άνω (57 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 65,5% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 65
ετών & άνω στην Ελλάδα (86 χιλ. κάτοικοι).

Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, η ποσοστιαία
αναλογία των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων απασχολουμένων στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -7,9% (ή κατά 2,4 ποσ. μονάδες) από 30,1%
το 2002, σε 27,9% το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (31,7%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, η μεταβολή της ποσοστιαίας
αναλογίας των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15
ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων απασχολουμένων, ανά επιμέρους ηλικιακή ομάδα
στην Ελλάδα έχει ως εξής:
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών επί του συνολικού
πληθυσμού των συνομηλίκων απασχολουμένων καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή τη συγκεκριμένη περίοδο. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
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δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2014 (10,9%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008
(7,2%).
η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας από 25 έως& 49 ετών επί του συνολικού
πληθυσμού των συνομηλίκων απασχολουμένων καταγράφει μείωση κατά -13,9% (ή κατά 3,8 ποσ. μονάδες) από 27,6% το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 23,7% το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας από 50 έως& 64 ετών επί του συνολικού
πληθυσμού των συνομηλίκων απασχολουμένων καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -19,0% (ή κατά 9,3
ποσ. μονάδες) από 48,7% το 2002, που αποτελεί και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο ανα-



φοράς, σε 39,4% το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
και η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας από 65 ετών& άνω επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων απασχολουμένων καταγράφει
μείωση κατά 5,0% (ή κατά 3,4 ποσ. μονάδες) από
69,0% το 2002, σε 65,5% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2016 (71,3%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013
(60,7%).

10.3.2.1 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 64 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων (self- employed
persons) ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την
περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.196: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την
περίοδο 2002-2019

29.125

1.271

29.598

1.282

30.144

1.266

30.516

1.262

30.962

1.280

31.260

1.269

31.180

1.286

30.884

30.950

1.285

1.260

30.634

30.656

30.389

30.636

30.512

30.610

30.451

30.295

1.070

1.060

1.064

1.082

1.090

2014

2015

2016

2017

2018

30.596

1.196
1.130

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ΕΕ-28

2011

2012

1.095

2013

1.068

2019

ΕΛΛΑΔΑ

Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι
30.596 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
64 ετών στην Ελλάδα είναι 1.068 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση
κατά 5,1% (ή κατά 1.471 χιλ. αυτοαπασχολούμενους),
από 29.125 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 30.596 χιλ. αυτοαπασχολούμενους
το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (31.260 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
2002-2007καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 7,3%
(ή κατά 2.135 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2007-2019 καταγράφεται μικρή μείωση του δείκτη κατά -2,1% (ή κατά 664 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -16,0%
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(ή κατά 203 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 1.271 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους το 2002, σε 1.068 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2008 (1.286 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (1.060 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι). Πιο
συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται μικρή αύξηση του δείκτη κατά 1,2% (ή κατά 15 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους), την αμέσως επόμενη περίοδο
2008-2015 καταγράφεται ικανή μείωση του δείκτη κατά
-17,6% (ή κατά 226 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ
την περίοδο 2015-2019 καταγράφεται οριακή αύξηση
του δείκτη κατά 0,7% (ή κατά 8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με ή χωρίς μισθωτούς εργαζόμενους (self-employed persons with or without employees) ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού
των απασχολουμένων (employed persons) ηλικίας από
15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 10.197: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 30.596 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, που αντιστοιχεί
στο 13,5% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (226.231 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην
Ελλάδα (1.068 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί
στο 27,9% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών της χώρας
(3.825 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα ισχυρά κατά 14,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 19,4% είναι: η Ελλάδα
(27,9%), η Ιταλία (20,4%), η Πολωνία (17,4%), η Τσεχία (15,7%), και η Ολλανδία (15,4%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 8,4%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (7,4%), η Δανία (7,4%),
η Γερμανία (8,5%), η Σουηδία (8,7%), και η Βουλγαρία
(9,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bot-

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

tom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή
αύξηση κατά 0,3% (ή κατά 84 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 30.512 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015,
σε 30.596 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,7% (ή κατά 8
χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 1.060 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 1.068 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 64 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην
Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 10.198: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) και ποσοστιαία
αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη
2019 και 2015
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Πηγή: Eurostat - Employment by sex, age, professional status and NUTS 2 regions (1 000) [lfst_r_lfe2estat]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών επί
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα είναι 27,9%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από

15 έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην
περιφέρεια Πελοποννήσου (40,5% επί του συνόλου των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 12,6 ποσ. μονάδες της τιμής
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (38,5% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 10,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (37,9% επί του συνόλου των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 10,0 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (34,7% επί του
συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64
ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 9,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (34,7% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,8 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (33,8% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64
ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 5,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (33,7%
επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 5,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου
(33,6% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 5,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (31,9% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κρήτης (30,8% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 2,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (30,5% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,6 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (27,3%
επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττι-

κής (18,4% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 9,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 6 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση
του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 8,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενους
ή κατά -10,6%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι
περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 5,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -2,7%), Ιονίων νήσων (κατά 4,0
χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -14,4%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 1,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 5,1%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 1,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -2,9%), και Ηπείρου (κατά 1,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -4,4%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 7 από τις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Κρήτης (κατά 7,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 11,6%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά 7,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 9,6%), Βορείου
Αιγαίου (κατά 5,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
23,6%), Αττικής (κατά 4,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
κατά 1,7%), Θεσσαλίας (κατά 2,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 3,2%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 2,3 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους ή κατά 7,7%), και Πελοποννήσου
(κατά 1,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 1,6%).
10.3.2.2 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 24 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων (self- employed
persons) ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την
περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.199: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την
περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 είναι 740
χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός
των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών
στην Ελλάδα είναι 9 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση
κατά -14,6% (ή κατά 127 χιλ. αυτοαπασχολούμενους),
από 867 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, σε 740 χιλ.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ταγράφεται το 2004 (31 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι), ενώ
αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2016 (9 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι). Πιο
συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2004 καταγράφεται μικρή αύξηση του δείκτη κατά 5,4% (ή κατά 1 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους), την αμέσως επόμενη περίοδο
2004-2016 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση
του δείκτη κατά -70,1% (ή κατά 22 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2016-2019 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 23,4% (ή κατά 3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).

αυτοαπασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2007 (914 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι), ενώ
αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2018 (737 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι).
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2007 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 5,4% (ή κατά 47 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους), την αμέσως επόμενη περίοδο
2007-2018 καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη κατά -19,3% (ή κατά 17 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ
την περίοδο 2018-2019 καταγράφεται οριακή αύξηση
του δείκτη κατά 0,5% (ή κατά 3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).
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Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
24 ετών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -61,1% (ή κατά 18 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 30 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, σε 12
χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς κα-

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με ή χωρίς μισθωτούς εργαζόμενους (self-employed persons with or without employees) ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα 27 από 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού
των απασχολουμένων (employed persons) ηλικίας από
15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 10.200: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 είναι
740 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 3,9%
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων από
15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(19.175 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα (12 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 7,7%
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών της χώρας (151 χιλ. κάτοικοι),
τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 3,8 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
4η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 8,4% είναι: η Ρουμανία (10,9%), η
Σλοβακία (9,0%), η Ιταλία (8,0%), η Ελλάδα (7,7%), και η
Τσεχία (5,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 1,4%, και συγκεκριμένα: η Δανία (1,3%), η Γερμανία (1,4%), η Σουηδία (2,1%), η Αυστρία (2,2%), και η

Γαλλία (2,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,5% (ή κατά 19 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 759
χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 740 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 24 ετών στην Ελλάδα καταγράφει μηδενική μεταβολή του δείκτη.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 24 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην
Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.
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Γράφημα 10.201: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) και ποσοστιαία
αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη
2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών επί
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα είναι 7,7%. Σημειώνεται ότι λόγω του μικρού πλήθους των αυτοαπασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας η ανάλυση είναι επισφαλής.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 24 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην
περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (16,7% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 9,0 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά
της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (15,6% επί του συνόλου
των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 7,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (15,0% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 7,3 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (11,9% επί
του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
24 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων
(11,3% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (10,2% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπε-

ρέχουσα κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας (9,9% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (8,4% επί
του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
24 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,7 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (6,8% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (6,3% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Αττικής (5,6% επί του συνόλου των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (5,1% επί του συνόλου των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και Θεσσαλίας (4,8% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24
ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
10.3.2.3 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ ΚΑΙ 64 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων (self- employed
persons) ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την
περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.202: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την
περίοδο 2002-2019
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(ή κατά 185 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 1.241 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους το 2002, σε 1.056 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2008 (1.265 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (1.049 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι). Πιο
συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται μικρή αύξηση του δείκτη κατά 1,9% (ή κατά 24 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους), την αμέσως επόμενη περίοδο
2008-2015 καταγράφεται ικανή μείωση του δείκτη κατά
-17,1% (ή κατά 216 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ
την περίοδο 2015-2019 καταγράφεται οριακή αύξηση
του δείκτη κατά 0,7% (ή κατά 7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με ή χωρίς μισθωτούς εργαζόμενους (self-employed persons with or without employees) ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού
των απασχολουμένων (employed persons) ηλικίας από
25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 το 2019.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι
29.856 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα είναι 1.056 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας
από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση
κατά 5,7% (ή κατά 1.598 χιλ. αυτοαπασχολούμενους),
από 28.258 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 29.856 χιλ. αυτοαπασχολούμενους
το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (30.346 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
2002-2007 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 5,7%
(ή κατά 1.598 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2007-2019 καταγράφεται μικρή μείωση του δείκτη κατά -1,6% (ή κατά 491 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως&
64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -14,9%

Γράφημα 10.203: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 29.856 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, που αντιστοιχεί
στο 14,4% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (207.056 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα (1.056 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
28,7% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών της χώρας (3.673 χιλ.
κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα ισχυρά κατά
14,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 20,4% είναι: η Ελλάδα (28,7%), η
Ιταλία (21,0%), η Πολωνία (18,4%), η Ολλανδία
(17,4%), και η Μάλτα (16,4%). Στον αντίποδα καταγρά-

φονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 9,0%, και συγκεκριμένα: το
Λουξεμβούργο (7,6%), η Δανία (8,4%), η Γερμανία
(9,3%), η Σουηδία (9,5%), και η Βουλγαρία (10,1%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25
έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή αύξηση
κατά 0,3% (ή κατά 102 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από
29.753 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 29.856
χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019. Την ίδια περίοδο,
o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει
οριακή αύξηση κατά 0,7% (ή κατά 7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 1.049 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2015, σε 1.056 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.
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από 25 έως& 64 ετών ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων
ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα είναι
28,7%.

Γράφημα 10.204: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) και ποσοστιαία
αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη
2019 και 2015

28,9

31,4

31,9

34,2

33,2

34,8

34,7

35,5

38,8

38,8

39,4

41,3

Αττικής

Νοτίου
Αιγαίου

Κεντρικής
Μακεδονίας

Κρήτης

Ιονίων
νήσων

Ηπείρου

Στερεάς
Ελλάδας

2015

Θεσσαλίας

2019

Αν.Μακεδονίας
Δυτικής
& Θράκης
Μακεδονίας

Βορείου
Αιγαίου

Δυτικής
Ελλάδας

83

81

80

73

26

21

32

30

71

80

81

78

63

65

37

39

23

28

75

67

192

197

35

37

257

254

18,9

Πελοποννήσου

2019 (%)

Πηγή: Eurostat - Employment by sex, age, professional status and NUTS 2 regions (1 000) [lfst_r_lfe2estat]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας
από 25 έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού
των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου (41,3% επί του
συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως&
64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 12,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (39,4% επί του συνόλου
των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 10,7 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου
(38,8% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας
από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 10,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (38,8% επί του συνόλου των
απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 10,1 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης (38,8% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 10,1 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (34,8% επί του συνόλου
των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας
(34,7% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας
από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 6,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ηπείρου (34,2% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 5,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (33,2% επί του συνόλου
των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,5 ποσ. μονάδες
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της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (31,9% επί του
συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως&
64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,2 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (31,4% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 2,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (28,9% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64
ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα οριακά κατά 0,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (18,9% επί του συνόλου των απασχολουμένων
ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 9,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 6 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση
του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας από 25 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 9,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους
ή κατά -11,7%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι
περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 4,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -2,4%), Ηπείρου (κατά 1,8 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους ή κατά -4,7%), Ιονίων νήσων
(κατά 4,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -15,5%),
Νοτίου Αιγαίου (κατά 1,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενους
ή κατά -4,3%), και Στερεάς Ελλάδας (κατά 1,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -2,2%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 7 από τις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας
από 25 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Κρήτης (κατά 8,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 12,4%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά 6,8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 9,3%), Βορείου

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Αιγαίου (κατά 5,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
24,5%), Αττικής (κατά 3,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
κατά 1,3%), Θεσσαλίας (κατά 2,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 3,3%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 2,3 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους ή κατά 7,7%), και Πελοποννήσου
(κατά 1,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 1,9%).

10.3.2.4 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 65 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων (self- employed
persons) ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την
περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.205: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την
περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 2.667
χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός
των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω
στην Ελλάδα είναι 57 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας
από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική
αύξηση κατά 33,2% (ή κατά 668 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 2.009 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, σε
2.677 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2004 (1.831 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20022004 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -8,9% (ή
κατά 178 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο
2004-2019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
του δείκτη κατά 44,8% (ή κατά 846 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών &

άνω στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -7,7% (ή κατά 4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 61 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 57 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (33 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι). Πιο
συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -46,3%
(ή κατά 28 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 72,07% (ή κατά 24 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με ή χωρίς μισθωτούς εργαζόμενους (self-employed persons with or
without employees) ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ.
αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και
η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων (employed persons) ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.206: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι
2.677 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο
41,9% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων
από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(6.382 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα
(57 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 65,5% του
συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας
από 65 ετών & άνω της χώρας (86 χιλ. κάτοικοι), τιμή του
δείκτη υπερέχουσα ισχυρά κατά -23,6 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 64,0% είναι: η Πορτογαλία
(68,7%), η Ελλάδα (65,5%), η Ρουμανία (63,9%), το Λουξεμβούργο (63,2%), και η Ιταλία (58,6%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 16,2%, και συγκεκριμένα: η Λετονία (10,8%), η Εσθονία (11,3%), η Λιθουανία (14,0%), η Βουλγαρία (20,9%), και η Δανία (24,2%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι

ιδιαίτερα υψηλή (3,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65
ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 9,7%
(ή κατά 237 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 2.440 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 2.677 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65
ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση
κατά 28,9% (ή κατά 13 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από
44 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 57 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από
65 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2)
στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 10.207: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) και ποσοστιαία
αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019
και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω επί
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 65,5%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65
ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ηπείρου (81,8% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 16,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του
δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (80,4% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 14,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (78,9% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 13,4 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (77,4% επί του
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συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 11,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων
(74,1% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας
από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
8,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (73,7% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 8,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (73,3% επί του συνόλου
των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 7,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(72,4% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας
από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
6,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (71,6% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Νοτίου Αιγαίου (66,7% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περι-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

αυτοαπασχολούμενους ή κατά 54,2%), Δυτικής Ελλάδας
(κατά 2,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 105,0%),
Κρήτης (κατά 1,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
73,1%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 1,3 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους ή κατά 40,6%), Ιονίων νήσων
(κατά 0,7 αυτοαπασχολούμενους ή κατά 53,8%), Βορείου Αιγαίου (κατά 0,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
50,0%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 40,0%), και Στερεάς Ελλάδας (κατά 0,4
χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 13,8%).
Την ίδια περίοδο, τέλος στη διοικητική περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.
10.3.3 Πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με
αλλοδαπή υπηκοότητα

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

φέρεια υπερέχουσα κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (66,1% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,6 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (57,7% επί
του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών
& άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 7,8 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής
(49,0% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας
από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 16,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 3 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται ελαφρά
μείωση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω, με την υψηλότερη
να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας (κατά 0,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
-12,5%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (κατά 0,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -9,4%), και οριακά Ηπείρου (κατά 0,1 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους ή κατά -5,3%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 9 από τις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας
από 65 ετών & άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 4,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 50,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (κατά 2,6 χιλ.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με αλλοδαπή
4
υπηκοότητα (foreign countries citizenship) ηλικίας από
15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 20022019. Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη μεταβλητή
δεν διατίθενται στοιχεία ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2 regions).
4

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς (foreign countries citizenship)

Γράφημα 10.208: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην
ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15
ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 2.374 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από
15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 22 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
178,6% (ή κατά 1.522 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από
852 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2.374 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019,

που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 49,0% (ή
κατά 7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 15 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 22
χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2010 (40 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι).
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2010 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά
173,8% (ή κατά 25 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την
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περίοδο 2010-2019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική
μείωση του δείκτη κατά -45,6% (ή κατά 18 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με αλλοδαπή
υπηκοότητα (foreign country citizenship) ηλικίας από
15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα 25
κράτη-μέλη από τα 28 της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του

επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 είναι 2.374 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι,
που αντιστοιχεί στο 7,1% του συνολικού πληθυσμού των
αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (33.272 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι).

Γράφημα 10.209: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15
ετών & άνω στην Ελλάδα (22 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι)
αντιστοιχεί στο 1,9% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω της χώρας (1.124 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι), τιμή του δείκτη
υπολειπόμενη κατά 5,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 23,0% είναι: το Λουξεμβούργο
(47,8%), η Μάλτα (30,6%), η Κύπρος (12,5%), η Εσθονία
(12,1%), και η Ισπανία (11,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,4%, και συγκεκριμένα: η
Πολωνία (0,5%), η Κροατία (1,0%), η Λιθουανία (1,4%),
η Ελλάδα (1,9%), και η Ουγγαρία (2,0%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (16,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με αλλοδαπή
υπηκοότητα από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 14,3% (ή κατά 297 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 2.077 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2015, σε 2.374 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.Την
ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από
15 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει ικανή μείωση
κατά -14,3% (ή κατά 3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από
25 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 22 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.
10.3.3.1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΝΤΟΣ ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15
ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα εξαιρουμένης της χώρας αναφοράς (EU-28 countries citizenship except reporting country) σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για
την περίοδο αναφοράς 2006-2019.

Γράφημα 10.210: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2006-2019
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Το 2019, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 1.235 χιλ.
αυτοαπασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των
αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με
αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα
είναι 3,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2006-2019), για την οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών
& άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην
ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
83,2% (ή κατά 558 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 671
χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2006, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.235 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας

από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -50,7% (ή κατά 3,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 7,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2006, σε 2,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009 (8,8 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018 (2,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι).
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ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15
ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα 24 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και
η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 1.235 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 52,0% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά (2.374 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα (3,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 14,5% του συνολικού
πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με αλλοδαπή
υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω της χώρας (21,6
χιλ. αυτοαπασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 35,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 80,5% είναι: το Λουξεμβούργο
(94,4%), η Ιρλανδία (84,8%), το Βέλγιο (82,7%), η Κροατία (73,7%), και η Αυστρία (67,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 15,5%, και συγκεκριμένα:

η Σλοβενία (5,1%), η Εσθονία (6,8%), η Ελλάδα (16,2%),
η Λιθουανία (22,7%), και η Πορτογαλία (26,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15
ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 12,3% (ή κατά 135
χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 1.100 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 1.235 χιλ. αυτοαπασχολούμενους
το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των
αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με
αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα
καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -22,2% (ή κατά 1,0 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους) από 4,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 3,5χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.
10.3.3.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΚΤΟΣ ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών
& άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα εξαιρουμένης της χώρας αναφοράς (non EU-28 countries citi-
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της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 1.139 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα είναι 18,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.

zenship nor reporting country) σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2006-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός

Γράφημα 10.212: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2006-2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018 (15,9
χιλ. αυτοαπασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την
περίοδο 2006-2010 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση του δείκτη κατά 71,0% (ή κατά 13,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), την αμέσως επόμενη περίοδο 20102018 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του
δείκτη κατά -51,8% (ή κατά 17,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2018-2019 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 1,8% (ή κατά 2,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2006-2019), για την οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα
στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 69,3% (ή κατά 466 χιλ. αυτοαπασχολούμενους),
από 673 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2006, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 1.139 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην
Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -6,2% (ή κατά 1,2 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους), από 19,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2006, σε 18,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2010 (33,0 χιλ.
αυτοαπασχολούμενοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15
ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα 25 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το
2019.

Γράφημα 10.213: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019

5,6
1

5

13

18

1

4

201

32

208

3

5

5

12

112

10

199

22

10

218

19

2

8

4

10

1.139

48,0

83,8 77,3
73,1 72,2 67,3 66,3
57,8 54,9 53,8
48,0 46,9 46,4 46,3 44,7 42,3
34,4 33,6 33,0 26,3
17,3 15,2
18

100,0 94,9 93,2

Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 1.139 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 48,0% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με αλλοδα-
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πή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά (2.374 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην
ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 17,4% (ή κατά 169 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους) από 970 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 1.139 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2019.Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -12,6% (ή κατά 2,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 20,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους
το 2015, σε 18,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.
10.3.3.3ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα ανά φύλο στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
2019.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

(εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα (18,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 85,6% του συνολικού
πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με αλλοδαπή
υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω της χώρας (21,6
χιλ. αυτοαπασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα
ιδιαίτερα σημαντικά κατά 35,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 4η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 89,8% είναι: η Λετονία (100,0%), η
Σλοβενία (94,9%), η Εσθονία (93,2%), η Ελλάδα (83,8%),
και η Λιθουανία (77,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 19,5%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (5,6%), η Ιρλανδία (15,2%), το Βέλγιο (17,3%), η
Κροατία (26,3%), και η Αυστρία (33,0%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Γράφημα 10.214: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα στην ΕΕ-28 (67,5%), υπερέχει σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών
(32,5%) κατά 34,9 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 23 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή
υπηκοότητα, υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ουγγαρία (κατά 51,0 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 49,2 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 48,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 47,8
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 47,8 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 46,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
45,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 43,6 ποσ. μονάδες),
η Σλοβενία (κατά 43,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
38,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 37,8 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 36,4 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά
36,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 34,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 33,2 ποσ. μονάδες), η

Δανία (κατά 32,2 ποσ. μονάδα), η Ολλανδία (κατά 28,0
ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 26,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 25,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 24,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 23,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 23,4 ποσ. μονάδες), και η
Αυστρία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 2 από τα 25 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα υπολείπεται από σημαντικά έως
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κροατία (κατά 36,8 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθεί η Λετονία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες) που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών.
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ-28)
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπα-
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σχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά φύλο στα 20

από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 10.215: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα
στην ΕΕ-28 (65,7%), υπερέχει σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (34,3%) κατά 31,4 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 18 από τα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία
(κατά 64,4 ποσ. μονάδα), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά
57,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 51,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 41,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 41,4 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 40,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 38,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 35,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 35,2
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 33,6 ποσ.
μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 27,4 ποσ. μονάδες),
η Ολλανδία (κατά 21,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
21,0 ποσ. μονάδα), η Ιρλανδία (κατά 20,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 18,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 18,2 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 8,4 ποσ. μονάδες) που αποτε-

λεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 2 από τα 20 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα υπολείπεται
από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Κροατία (κατά 57,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθεί η Ελλάδα (κατά 8,6 ποσ. μονάδες).
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά φύλο στα 22 από
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία, το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην
ΕΕ-28 (68,6%), υπερέχει σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (31,4%) κατά 37,2 ποσ. μονάδες).

Γράφημα 10.216: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, σε 21 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
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κτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά
57,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 53,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 49,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 45,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 43,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 43,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 42,4 ποσ. μονάδα), η Κύπρος (κατά 42,0 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 41,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 40,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 37,2 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 36,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 34,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 34,2 ποσ.

μονάδες), η Πολωνία (κατά 34,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 32,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 30,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 29,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 28,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 26,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 19,2 ποσ.
μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού οικονομικά ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ28) υπηκοότητα υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών στη Λετονία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών.
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10.4 Αυτοαπασχολούμενοι με μισθωτούς (εργοδότες) - Βασικά μεγέθη και δείκτες του πληθυσμού
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο
αναφοράς 2002-2019.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
(self-employed persons with employees - employers)

Γράφημα 10.217: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
ΕΕ-28 είναι 9.226 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 289
χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.

γκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των
αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -9,8%
(ή κατά 31 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 321 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, σε 289 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2008 (385 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ αντίστοιχα η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2014 (224 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται ισχυρή
αύξηση του δείκτη κατά 19,9% (ή κατά 64 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), την αμέσως επόμενη περίοδο 2008-2014
καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -35,4%
(ή κατά 136 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2014-2019 καταγράφεται ικανή αύξηση του δείκτη κατά 16,5% (ή κατά 41 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -9,5% (ή κατά 981 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 10.313 χιλ. αυτοαπασχολούμενους
το 2002, σε 9.331 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.
Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003 (10.527 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003
(10.527 χιλ. αυτοαπασχολούμενους). Πιο συγκεκριμένα,
κατά την περίοδο 2002-2003 καταγράφεται μικρή αύξηση του δείκτη κατά 2,1% (ή κατά 214 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), την αμέσως επόμενη περίοδο 2003-2018
καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -12,4% (ή κατά
1.301 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο
2018-2019 καταγράφεται μικρή αύξηση του δείκτη κατά
1,1% (ή κατά 105 χιλ. αυτοαπασχολούμενους). Τη συ-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (selfemployed persons with employees - employers) ηλικίας
από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί
συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.218: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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αυτοαπασχολούμενους ή κατά -9,6%), η Ουγγαρία (κατά 12,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -5,7%), και
ελαφρότερα η Φινλανδία (κατά 6,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -5,9%), η Δανία (κατά 1,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -1,9%), η Λετονία (κατά 1,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -3,4%), και οριακά η Κύπρος
(κατά 0,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -2,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών &
άνω, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 66,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 7,5%), και κατά φθίνουσα σειρά της
απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 40,9
χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 16,5%), η Πολωνία
(κατά 30,8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 4,9%), η
Ολλανδία (κατά 26,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 8,4%), η Γαλλία (κατά 24,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 2,2%), η Αυστρία (κατά 21,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 11,6%), η Πορτογαλία (κατά 19,3
χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 8,8%), η Σουηδία
(κατά 12,8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 7,4%), η
Εσθονία (κατά 7,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
31,3%), η Βουλγαρία (κατά 6,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 5,9%), και ελαφρότερα η Λιθουανία (κατά
4,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 16,1%), η Μάλτα
(κατά 3,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 38,2%), η
Ρουμανία (κατά 3,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
3,4%), η Ιρλανδία (κατά 3,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
κατά 3,5%), η Σλοβενία (κατά 2,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 8,3%), η Σλοβακία (κατά 1,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 2,1%), και οριακά το Λουξεμβούργο (κατά 0,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
3,3%), και η Κροατία (κατά 0,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 0,2%).
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ28 είναι 9.331 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, που αντιστοιχεί
στο 28,0% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (33.272 χιλ. απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην Ελλάδα (289 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 25,7% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στη χώρα
(1.124 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 2,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 20η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 43,6% είναι: η Γερμανία (45,6%),
η Κροατία (44,1%), η Αυστρία (43,3%), η Δανία (42,7%),
και η Ουγγαρία (42,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 15,0%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (6,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (14,6%), η Κύπρος
(15,1%), η Τσεχία (18,6%), και η Σλοβακία (20,0%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,4% (ή κατά 35 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 9.296 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015,
σε 9.331 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019. Την ίδια
περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
Ελλάδα καταγράφει ικανή αύξηση κατά 16,5% (ή κατά
41 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 248 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 289 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να
καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 92,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -6,2%), και κατά φθίνουσα σειρά της
απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Γερμανία (κατά
52,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -2,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 38,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -5,0%), το Βέλγιο (κατά 20,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -10,2%), η Τσεχία (κατά 17,1 χιλ.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (self-employed persons with employees - employers) ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας
από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2)
στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.
Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15
ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 25,7%.
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Γράφημα 10.219: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) και
ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
ηλικίας από 15 ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών &
άνω στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ιονίων νήσων (43,8% επί του
συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 18,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες:
Νοτίου Αιγαίου (31,3% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 5,6 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Αττικής (29,1% επί του συνόλου των
αυτοαπασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (27,2% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Βορείου Αιγαίου (25,8% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (25,7% επί
του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια ταυτόσημη της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (25,3% επί του
συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (24,4% επί
του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,3 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (24,1% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (23,5% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(21,9% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 3,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Θεσσαλίας (21,0% επί του συνόλου των αυτοαπασχο-
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λουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 4,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Δυτικής Μακεδονίας (12,2% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 13,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 2 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται ελαφρά μείωση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 2,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -3,8%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθεί η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (κατά 1,3
χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -9,9%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 11 από τις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου
(κατά 8,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 58,0%), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 6,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
κατά 66,3%), Θεσσαλίας (κατά 5,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 41,7%), Αττικής (κατά 5,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 7,0%), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 4,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
38,5%), Κρήτης (κατά 3,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
κατά 22,4%), Ηπείρου (κατά 3,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 47,2%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 2,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 17,1%), Ιονίων νήσων (κατά
2,0 αυτοαπασχολούμενους ή κατά 21,5%), Βορείου Αιγαίου (κατά 1,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
25,4%), και Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 24,2%).
10.4.1 Πληθυσμός αυτοαπασχολουμένων με
μισθωτούς ανά φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (self-employed persons with
employees - employers) ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 10.220: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς με μισθωτούς εργαζόμενους ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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γιο (κατά 46,2 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 45,8 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 45,8 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 45,2 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 44,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά
43,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 42,8 ποσ. μονάδες),
η Ουγγαρία (κατά 41,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
40,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 39,6 ποσ. μονάδες),
η Πορτογαλία (κατά 35,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα
η Λετονία (κατά 30,6 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή της απόκλισης των φύλων ως προς το δείκτη τη συγκεκριμένη χρονιά.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 (73,3%), υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών (26,7%) κατά 46,6 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως σημαντικά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στη Σουηδία (κατά 60,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Μάλτα
(κατά 56,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 54,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 53,8 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία
(κατά 53,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 53,4 ποσ. μονάδα), η Σλοβενία (κατά 50,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 50,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 49,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 49,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία
(κατά 49,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 48,0 ποσ.
μονάδες), η Ιταλία (κατά 47,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 47,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 47,4 ποσ.
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 47,0 ποσ. μονάδες), το Βέλ-

10.4.2 Πληθυσμός αυτοαπασχολουμένων με
μισθωτούς ανά ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς της παραγωγικής ηλικίας (από
15 έως& 64 ετών) και των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών & άνω
(ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών,
από 50 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) επί του
συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 την περίοδο 2002-2019.

Γράφημα 10.221: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς της παραγωγικής ηλικίας (από 15 έως& 64 ετών)
και των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών & άνω (ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως&
64 ετών, και από 65 ετών & άνω) επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην
ΕΕ-28 (8.660 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
28,3% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 (30.596
χιλ. απασχολούμενοι).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως προς τις 4 επί μέρους διακριτές ηλικιακές
ομάδες των κατοίκων που την απαρτίζουν.
Πιο συγκεκριμένα το 2019:
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων με
μισθωτούς της ηλικιακής ομάδας από 15 έως& 24 ετών (61 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
8,2% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28
(740 χιλ. κάτοικοι).
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων με
μισθωτούς της ηλικιακής ομάδας από 25 έως& 49 ετών (4.744 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
27,2% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 49 ετών στην ΕΕ-28
(17.430 χιλ. κάτοικοι).
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων με
μισθωτούς της ηλικιακής ομάδας από 50 έως& 64 ετών (3.842 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
30,9% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 50 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28
(12.241 χιλ. κάτοικοι), και
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων με
μισθωτούς της ηλικιακής ομάδας από 65 ετών & άνω
(668 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 24,9%
του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 (2.677 χιλ. κάτοικοι).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, η ποσοστιαία
αναλογία των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού
των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -17,3% (ή κατά 5,9 ποσ. μονάδες)
από 34,2% το 2002, σε 28,3% το 2019, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2003 (34,4%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, η μεταβολή της ποσοστιαίας
αναλογίας των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού
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των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων, ανά επιμέρους ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 έχει ως εξής:
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων με
μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 24 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
κατά -44,4% (ή κατά 6,6 ποσ. μονάδες) από 14,8% το
2002, σε 8,2% το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2003 (16,7%).
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων με
μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 49 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -22,1% (ή κατά
7,8 ποσ. μονάδες) από 35,0% το 2002, σε 27,2% το
2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2003 (35,4%).
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων με
μισθωτούς ηλικίας από 50 έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων καταγράφει μείωση κατά -9,4% (ή κατά 3,2 ποσ.
μονάδες) από 34,2% το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς σε
30,9% το 2019. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012 (30,4%).
 και η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
με μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών& άνω επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 49,6% (ή κατά 8,3 ποσ. μονάδες) από 16,7% το
2002, σε 6,4% το 2019, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (15,8%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς της παραγωγικής ηλικίας (από
15 έως& 64 ετών) και των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών & άνω
(ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών,
από 50 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) επί του
συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας 15 ετών & άνω στην Ελλάδα την περίοδο 20022019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 10.222: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς της παραγωγικής ηλικίας (από 15 έως& 64 ετών)
και των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών & άνω (ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως&
64 ετών, και από 65 ετών & άνω) επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην
Ελλάδα (276 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
25,9% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα (1.068
χιλ. απασχολούμενοι).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η κατανομή του συνολικού
πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως προς τις 4 επί μέρους διακριτές ηλικιακές ομάδες των κατοίκων που την απαρτίζουν.
Πιο συγκεκριμένα το 2019:
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων με
μισθωτούς της ηλικιακής ομάδας από 15 έως& 24 ετών (2,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
18,1% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα
(12 χιλ. κάτοικοι).
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων με
μισθωτούς της ηλικιακής ομάδας από 25 έως& 49 ετών (159 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
26,8% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 49 ετών στην Ελλάδα
(592 χιλ. κάτοικοι).
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων με
μισθωτούς της ηλικιακής ομάδας από 50 έως& 64 ετών (116 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο

24,9% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 50 έως& 64 ετών στην Ελλάδα
(464 χιλ. κάτοικοι), και
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων με
μισθωτούς της ηλικιακής ομάδας από 65 ετών & άνω
(13 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 23,0%
του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα (57 χιλ. κάτοικοι).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, η ποσοστιαία
αναλογία των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού
των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων στην Ελλάδα
καταγράφει μικρή αύξηση κατά 5,8% (ή κατά 1,4 ποσ.
μονάδες) από 24,5% το 2002, σε 25,9% το 2019. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (28,9%), ενώ
αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2014 (20,3%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, η μεταβολή της ποσοστιαίας
αναλογίας των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού
των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων, ανά επιμέρους ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα έχει ως εξής:
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 24 ετών επί του
συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων αυτοαπα-
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σχολουμένων καταγράφει μείωση κατά -10,1% (ή κατά 2,0 ποσ. μονάδες) από 20,1% το 2002, σε 18,1% το
2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2004 (28,7%),
ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (11,7%).
η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων με
μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 49 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,1% (ή κατά 0,6
ποσ. μονάδες) από 26,2% το 2002, σε 26,8% το 2019.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009 (29,9%), ενώ
αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2014 (21,1%).
η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων με
μισθωτούς ηλικίας από 50 έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων καταγράφει ικανή αύξηση κατά 15,5% (ή κατά
3,3 ποσ. μονάδες) από 21,6% το 2002, σε 24,9% το
2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (27,8%),
ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (19,4%).

 και η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων

με μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών& άνω επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 43,7% (ή κατά 7,0 ποσ. μονάδες) από 16,0% το
2002, σε 23,0% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2012 (25,5%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (15,8%).

10.4.2.1 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 64 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
(self-employed persons with employees - employers)
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην
ΕΕ-28 είναι 8.660 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα είναι
276 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.

Γράφημα 10.223: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την
ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -13,1% (ή κατά 1.306 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 9.966 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, σε 8.660 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003 (10.190
χιλ. αυτοαπασχολούμενοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018
(8.599 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα,
κατά την περίοδο 2002-2003 καταγράφεται μικρή αύξηση του δείκτη κατά 2,2% (ή κατά 224 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), την αμέσως επόμενη περίοδο 2003-2018
καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη κατά -15,6% (ή
κατά 1.591 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2018-2019 καταγράφεται μικρή αύξηση του δείκτη
κατά 0,7% (ή κατά 62 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).
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Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση
κατά -11,1% (ή κατά 35 χιλ. αυτοαπασχολούμενους),
από 311 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, σε 276 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (372 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι), ενώ
αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2014 (217 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι).
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 19,6% (ή κατά
61 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), την αμέσως επόμενη
περίοδο 2008-2014 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική
μείωση του δείκτη κατά -41,5% (ή κατά 61 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2014-2019 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 27,1% (ή κατά
59 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων (self- employed persons) ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28
το 2019.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (selfemployed persons with employees) ηλικίας από 15 έως&
64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη

Γράφημα 10.224: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην
ΕΕ-28 είναι 8.660 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 28,3% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά (30.596 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64
ετών στην Ελλάδα (276 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 25,9% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών της χώρας (1.068 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη
κατά 2,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 20η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 44,7% είναι: η Γερμανία (46,7%), η
Κροατία (46,1%), η Δανία (43,9%), η Αυστρία (43,6%),
και η Εσθονία (43,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 15,0%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία
(7,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (14,6%), η Κύπρος (15,1%),
η Τσεχία (18,1%), και η Σλοβακία (19,5%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψη-
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

λή (3,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,6% (ή κατά 54 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 8.714 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2015, σε 8.660 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019. Την
ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 15,0% (ή κατά 36
χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 240χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 276 χιλ. αυτοαπασχολούμενους
το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων
με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ.
αυτοαπασχολούμενους) και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και
2015.

Γράφημα 10.225: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους)
και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2)
στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15
έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην
Ελλάδα είναι 25,9%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
64 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ιονίων νήσων (44,5% επί του
συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 18,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες:
Νοτίου Αιγαίου (32,9% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 7,0 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Αττικής (28,7% επί του συνόλου των
αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (27,8% επί του συνόλου
των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,9 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (26,0% επί
του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα οριακά κατά
0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (25,9% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (25,7% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κρήτης (24,3% επί του συνόλου των
αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (24,1% επί
του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (23,4% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (21,8% επί
του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15

έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(21,7% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και Δυτικής Μακεδονίας (12,7% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 13,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 2 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (κατά 1,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους
ή κατά -10,8%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθεί η
διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 0,9
χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -1,8%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 11 από τις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου
(κατά 8,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 62,4%), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 6,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
κατά 63,2%), Θεσσαλίας (κατά 4,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 38,3%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 3,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 32,8%),
Αττικής (κατά 3,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
4,9%), Ηπείρου (κατά 3,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
κατά 47,1%), Κρήτης (κατά 2,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 18,6%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 2,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 12,5%), Ιονίων νήσων (κατά
1,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 17,8%), Βορείου
Αιγαίου (κατά 1,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
22,8%), και Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 24,2%).
10.4.2.2 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 24 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
(self-employed persons with employees - employers)
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.226: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την
ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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τοαπασχολούμενους), από 6,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, σε 2,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2004 (9,0 χιλ.
αυτοαπασχολούμενοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (1,6
χιλ. αυτοαπασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την
περίοδο 2002-2004 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση του δείκτη κατά 50,0% (ή κατά 3,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), την αμέσως επόμενη περίοδο 20042014 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του
δείκτη κατά -82,2% (ή κατά 7,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2014-2019 καταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 31,3% (ή κατά 0,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην
ΕΕ-28 είναι 61 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα είναι 2,1 χιλ.
αυτοαπασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -52,5% (ή
κατά 67 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 128 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, σε 61 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι
αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2002 (137 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι).
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2003 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 6,8% (ή κατά 9 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2003-2019
καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη
κατά 55,5% (ή κατά 76 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -65,0% (ή κατά 3,9 χιλ. αυ-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (selfemployed persons with employees) ηλικίας από 15 έως&
24 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα 11 από 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων (self- employed persons) ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28
το 2019.

Γράφημα 10.227: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην
ΕΕ-28 είναι 60,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 8,2% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (740 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα (2,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 18,1% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών της χώρας
(11,6χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 9,9

ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 4η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 20,1% είναι: η Ουγγαρία (27,4%),
το Βέλγιο (20,5%), η Γερμανία (19,7%), η Ελλάδα (18,1%),
και η Πολωνία (14,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 7,3%, και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο
Βασίλειο (3,9%), η Τσεχία (4,7%), η Ολλανδία (4,9%), η
Ισπανία (9,8%), και η Ιταλία (13,1%). Ας σημειωθεί ότι η
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τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει
μείωση κατά -10,6% (ή κατά -7,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 68 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 61
χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019. Την ίδια περίοδο, o
συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα καταγράφει μηδενική μεταβολή του δείκτη.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Δεν διατίθενται τιμές του δείκτη ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2 regions).

10.4.2.3 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ ΚΑΙ 64 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
(self-employed persons with employees - employers)
ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην
ΕΕ-28 είναι 8.587 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα είναι 274
χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.

Γράφημα 10.228: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την
ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -12,4% (ή κατά 1.213 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 9.800 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, σε 8.587 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003 (10.019
χιλ. αυτοαπασχολούμενοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018
(8.520 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα,
κατά την περίοδο 2002-2003 καταγράφεται μικρή αύξηση του δείκτη κατά 2,2% (ή κατά 219 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), την αμέσως επόμενη περίοδο 2003-2018
καταγράφεται ικανή μείωση του δείκτη κατά -15,0% (ή
κατά 1.498 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2018-2019 καταγράφεται μικρή αύξηση του δείκτη
κατά 0,8% (ή κατά 66 χιλ. αυτοαπασχολούμενους),
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας
από 25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση
κατά -10,1% (ή κατά 31 χιλ. αυτοαπασχολούμενους),
από 305 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, σε 274 χιλ.
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αυτοαπασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (367 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι), ενώ
αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2014 (216 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι).
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 20,3% (ή κατά
62 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), την αμέσως επόμενη
περίοδο 2008-2014 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική
μείωση του δείκτη κατά -41,2% (ή κατά 151 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2014-2019 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 27,1% (ή κατά
58 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (selfemployed persons with employees - employers) ηλικίας
από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους)
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων (self-employed persons) ηλικίας από 25 έως&
64 ετών στην ΕΕ-28 το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 10.229: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,5% (ή κατά 46 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 8.633 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 8.587 χιλ. αυτοαπασχολούμενους
το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός
των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από
25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει ικανή αύξηση κατά 15,0% (ή κατά 36 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 238 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε
274 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.
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ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
στην ΕΕ-28 είναι 8.587 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, που
αντιστοιχεί στο 28,8% του συνολικού πληθυσμού των
αυτοαπασχολουμένων από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά (29.856 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 25 έως&
64 ετών στην Ελλάδα (274 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι)
αντιστοιχεί στο 26,0% του συνολικού πληθυσμού των
αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
της χώρας (1.056 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 2,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 20η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 45,3% είναι: η Γερμανία
(47,1%), η Κροατία (46,9%), η Δανία (44,5%), η Αυστρία (44,2%), και η Εσθονία (43,6%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 15,4%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (7,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(15,0%), η Κύπρος (15,6%), η Τσεχία (18,4%), και η
Σλοβακία (20,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων
με μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ.
αυτοαπασχολούμενους) και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και
2015.
Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 25
έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
στην Ελλάδα είναι 26,0%.

Γράφημα 10.230: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους)
και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην
ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών επί του συνολικού

πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από
25 έως& 64 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ιονίων νήσων
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

(44,9% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 18,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του
δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου
(32,6% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Αττικής (29,0% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,0 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (28,0% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως&
64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,0 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (26,0% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (25,9% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην
περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (25,0% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κρήτης (24,6% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (23,8%
επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας
από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (23,4% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,6 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης (21,8% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (21,6% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,4

ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Δυτικής Μακεδονίας (12,8% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 13,2 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 2 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (κατά 1,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους
ή κατά -9,4%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθεί η
διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 0,6
χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -1,2%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 11 από τις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη
να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου (κατά 8,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
62,1%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 5,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 60,6%), Θεσσαλίας (κατά 4,8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 37,8%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 3,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
κατά 30,3%), Αττικής (κατά 3,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 4,8%), Ηπείρου (κατά 3,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 47,1%), Κρήτης (κατά 3,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 19,4%), Δυτικής Ελλάδας (κατά
1,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 11,3%), Ιονίων
νήσων (κατά 15 αυτοαπασχολούμενους ή κατά 16,7%),
Βορείου Αιγαίου (κατά 1,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
κατά 24,5%), και Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 28,1%).
10.4.2.4 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 65 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
(self-employed persons with employees - employers)
ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο
αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.231: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την
ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών & άνω στην
ΕΕ-28 είναι 668 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 13
χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.

λουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών & άνω
στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -7,7% (ή κατά 4
χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 61 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 57 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2013 (33 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα
σημαντική μείωση του δείκτη κατά -46,3% (ή κατά 28 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά
72,0% (ή κατά 24 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 33,2% (ή κατά 668 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους), από 2.009 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, σε 2.677 χιλ. αυτοαπασχολούμενους
το 2019, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004
(1.831 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2004 καταγράφεται μείωση του
δείκτη κατά -8,9% (ή κατά 178 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2004-2019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 44,8% (ή κατά
846 χιλ. αυτοαπασχολούμενους). Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχο-
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (selfemployed persons with employees) ηλικίας από 65 ετών
& άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα 25 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων (self-employed persons) ηλικίας από 65 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.232: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών & άνω στην
ΕΕ-28 είναι 668 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 24,9% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (2.677 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών &
άνω στην Ελλάδα (13 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 23,0% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω της χώρας (57 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 1,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 39,9% είναι: η Ισπανία (47,7%), η
Ουγγαρία (39,4%), η Αυστρία (37,7%), η Γερμανία
(37,5%), και η Σλοβακία (37,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 14,3%, και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (10,6%), η Κύπρος (13,2%), το Ηνωμένο

Βασίλειο (14,7%), η Πορτογαλία (15,4%), και η Φινλανδία (17,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,8φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 15,3% (ή κατά 89 χιλ. αυτοαπασχολούμενους)
από 579 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 668 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 60,5% (ή κατά 5 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους) από 8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 13 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων
με μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. αυ-
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μένων ηλικίας από 65 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

τοαπασχολούμενους) και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολου-

Γράφημα 10.233: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) και
ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην
ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 65
ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα
είναι 23,0%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
ηλικίας από 65 ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών &
άνω στις 12 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (37,3% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 14,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες:
Ιονίων νήσων (35,0% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 12,0 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κρήτης (26,7% επί του συνόλου των
αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (26,7% επί
του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65
ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,7 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (24,4% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (24,4% επί του
συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,4 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (24,2% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (20,8% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (16,7% επί του συνόλου
των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω
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στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 6,3 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (13,5% επί
του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65
ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 9,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου
Αιγαίου (12,5% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 10,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κεντρικής Μακεδονίας (7,9% επί του
συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 15,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), καταγράφεται
ελαφρά μείωση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών &
άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 1,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -68,8%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 11 από τις 12 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών & άνω, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά
1,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 56,7%), ενώ στις
10 διοικητικές περιφέρειες καταγράφεται οριακή απόλυτη μεταβολή του δείκτη και επομένως δεν αναφέρονται.
10.4.3 Πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με
μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς με
5
αλλοδαπή υπηκοότητα (foreign countries citizenship)
ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019. Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη μεταβλητή δεν διατίθενται στοιχεία ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2 regions).
5

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς (foreign countries citizenship)

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 10.234: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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0,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 3,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 4,0 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2010 (8,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι).
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2010 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά
157,6% (ή κατά 5,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ
την περίοδο 2010-2019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -52,9% (ή κατά 4,5 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους).

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 602 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 4,0
χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 92,2% (ή κατά 289 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 313 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, σε
602 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2003 (312 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 21,2% (ή κατά

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς με
αλλοδαπή υπηκοότητα (foreign country citizenship) ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα 24 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.235: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 602 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 6,5% του συνολικού
πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά (9.331 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα

ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα (4,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 1,4% του συνολικού
πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
ηλικίας από 15 ετών & άνω της χώρας (289 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 5,1
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 23η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
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Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 21,6% είναι: το Λουξεμβούργο
(44,2%), η Μάλτα (29,3%), η Εσθονία (12,4%), η Λετονία
(11,3%), και η Αυστρία (11,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,2%, και συγκεκριμένα: η
Πολωνία (1,0%), η Ελλάδα (1,4%), η Φινλανδία (2,8%), η
Πορτογαλία (2,8%), και η Ουγγαρία (3,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (9,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
με αλλοδαπή υπηκοότητα από 15 ετών & άνω στην ΕΕ28 καταγράφει αύξηση κατά 14,2% (ή κατά 75 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 527 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 602 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2019.Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των αυ-

τοαπασχολουμένων με μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -25,9% (ή κατά 1,4 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους) από 5,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 4,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2019.
10.4.3.1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΝΤΟΣ ΕΕ-28)
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της
ΕΕ-28) υπηκοότητα εξαιρουμένης της χώρας αναφοράς (EU-28 countries citizenship except reporting
country) σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους στην ΕΕ-28 και
την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2006-2019. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα δεν διατίθενται
στοιχεία του δείκτη για την περίοδο μετά το 2013.

Γράφημα 10.236: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ.
αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2006-2019
244
191

209

216

2,4

2002

2003

2004

2005

2006

219

2,3
1,5

1,5

2007

2008

2009

220

216

1,9

1,8

2010

2011

ΕΕ-28

238

233

250

252

257

2015

2016

2017

265

268

2018

2019

2,2
1,6

2012

2013

2014

ΕΛΛΑΔΑ
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2013, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω
με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28
είναι 238 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ28) υπηκοότητα στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη χρονιά είναι 1,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2006-2019), για την οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 83,2% (ή κατά 558 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 671 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2006, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.235 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο. Την περίοδο 2006-2013, για την
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης συνολικός
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πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ28) υπηκοότητα στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -33,3% (ή κατά 0,8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 2,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2006, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2019. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2007 (1,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ28) υπηκοότητα (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα 14
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 10.237: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ.
αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού οικονομικά ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
7,4% (ή κατά 18 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 260
χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 268 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι
268 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο
44,6% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(602 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι).
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 77,1% είναι: το Λουξεμβούργο
(95,2%), το Βέλγιο (83,3%), η Ιρλανδία (81,8%), η Μάλτα (69,4%), και η Αυστρία (55,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 36,4%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (22,3%), η Τσεχία (34,8%), η Δανία (39,3%),
η Ολλανδία (40,6%), και η Γαλλία (45,0%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,1
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-

10.4.3.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΚΤΟΣ ΕΕ-28)
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα εξαιρουμένης της χώρας αναφοράς (non
EU-28 countries citizenship nor reporting country) σε χιλ.
αυτοαπασχολούμενους στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για
την περίοδο αναφοράς 2006-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι
334 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας
από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα είναι 4,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.

Γράφημα 10.238: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ.
αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2006-2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2006-2019), για την οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 84,2% (ή κατά 153 χιλ. αυτοαπασχο-

λούμενους), από 181 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2006, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 334 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

σημαντική μείωση του δείκτη κατά -71,2% (ή κατά 4,7
χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο 20132019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του
δείκτη κατά 110,5% (ή κατά 2,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας
από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,8% (ή κατά 0,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από
4,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2006, σε 4,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2010 (6,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (19 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι). Πιο
συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2006-2010 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 57,1%
(ή κατά 2,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), την αμέσως
επόμενη περίοδο 2010-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ28) υπηκοότητα (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα 25
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.239: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ.
αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με
αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 334 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο
55,4% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά (602 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην
Ελλάδα (4,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
100,0% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω της χώρας (4,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα ιδιαίτερα
σημαντικά κατά 44,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 100,0% είναι: η Εσθονία, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Λετονία και η Λιθουανία (100,0%).
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Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
23,0%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (4,8%), το
Βέλγιο (17,3%), η Ιρλανδία (18,2%), η Μάλτα (30,6%),
και η Αυστρία (44,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,3 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά
26,5% (ή κατά 68 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 266
χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 334 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -9,1% (ή κατά 0,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους)
από 4,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 4,0 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία, το 2019.

10.4.3.3 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα ανά φύλο στα 23 από

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα
στην ΕΕ-28 (72,4%), υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (27,6%) κατά 44,7
ποσ. μονάδες).

Γράφημα 10.240: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, και στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών
& άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα, υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο
(κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά
85,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 74,0 ποσ. μονάδες),
η Πολωνία (κατά 73,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά
66,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 66,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 60,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 53,2 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 52,4
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 50,6 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 50,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 50,0
ποσ. μονάδα), η Ολλανδία (κατά 47,8 ποσ. μονάδες), η
Εσθονία (κατά 47,4 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 46,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 45,4
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 39,4 ποσ. μονάδες),

η Ιταλία (κατά 38,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 20,0
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 30,0 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 27,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 26,8
ποσ. μονάδες), και η Λετονία (κατά 9,6 ποσ. μονάδες)
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών.
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ-28)
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά
φύλο στα 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας
από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 (71,4%), υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (34,3%) κατά
31,4 ποσ. μονάδες).

Γράφημα 10.241: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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76,0 76,8 77,0 77,1 77,5 80,0 80,5
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γυναίκες

Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, και στα 13 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυ-

τοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα
υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ισχυρά του α-
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ντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Τσεχία (κατά 100,0 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 61,0 ποσ. μονάδα), το Βέλγιο
(κατά 60,0 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 55,0
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 54,2 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 54,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 53,6 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 52,0
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 42,0 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 33,4 ποσ. μονάδα), η Ισπανία (κατά 31,8
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 22,0 ποσ. μονάδες), και η

Αυστρία (κατά 18,8 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών.
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά
φύλο στα 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 10.242: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας
από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 (66,7%), υπερέχει σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (33,3%) κατά 33,4 ποσ.
μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 15 από τα 16 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με
αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα υπερέχει από
ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Βέλγιο (κατά 93,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά
71,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 62,8 ποσ. μονάδες), η
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Δανία (κατά 60,8 ποσ. μονάδα), η Τσεχία (κατά 60,0 ποσ.
μονάδες), η Αυστρία (κατά 58,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 46,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 44,0
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 43,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 42,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 38,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 21,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Λετονία (κατά 9,6 ποσ. μονάδες), και η Ουγγαρία
(κατά 3,2 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή της απόκλισης του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού οικονομικά ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ28) υπηκοότητα υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών στη Μάλτα (κατά 9,0 ποσ. μονάδες).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

10.5 Αυτοαπασχολούμενοι χωρίς μισθωτούς - Βασικά μεγέθη και δείκτες του πληθυσμού στα κράτημέλη της ΕΕ-28
account workers) ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ.
αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα
για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς (self-employed persons without employees - own-

Γράφημα 10.243: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την
ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 είναι 23.941 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ ο
συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 835 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή αύξηση κατά 15,0% (ή κατά 3.114 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους), από 20.827 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 9.331 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη
συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός
των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας

από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει ικανή μείωση κατά -17,5% (ή κατά 177 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 1.011 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, σε
835 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (1.029 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
(self-employed persons without employees - ownaccount workers) ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί συνολικού πληθυσμού των
αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 10.244: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
ΕΕ-28 είναι 23.941 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 72,0% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά (33.272 χιλ. απασχολούμενοι).

Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην Ελλάδα (835 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 74,3% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στη χώρα
(1.124 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπερέχου-
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σχολούμενους ή κατά -9,1%), η Ελλάδα (κατά 21,1 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους ή κατά -2,5%), η Αυστρία (κατά 11,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -4,0%), και
ελαφρότερα η Σουηδία (κατά 4,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -1,4%), η Λετονία (κατά 4,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -6,7%), η Ιρλανδία (κατά
3,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -1,5%), και οριακά η Δανία (κατά 0,8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
κατά -0,6%), η Λιθουανία (κατά 0,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -0,6%), και το Λουξεμβούργο (κατά
0,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -5,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών &
άνω, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 428,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 11,2%), και κατά φθίνουσα
σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία
(κατά 229,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 12,6%),
η Ολλανδία (κατά 78,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
κατά 8,4%), η Ουγγαρία (κατά 46,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 20,2%), η Τσεχία (κατά 38,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 5,7%), η Σλοβακία (κατά
21,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 7,4%), το Βέλγιο (κατά 19,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
4,2%), η Μάλτα (κατά 9,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
κατά 49,2%), η Εσθονία (κατά 6,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 17,6%), η Φινλανδία (κατά 6,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 2,7%), η Κύπρος (κατά 5,0
χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 12,3%), και ελαφρότερα η Σλοβενία (κατά 1,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
κατά 8,3%).

σα κατά 2,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 9η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 85,0% είναι: η Ρουμανία (93,2%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (85,4%), η Κύπρος (85,0%), η Τσεχία (81,4%), και η Σλοβακία (80,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 56,4%, και συγκεκριμένα: η Γερμανία (6,8%), η Κροατία (55,9%), η Αυστρία
(56,8%), η Δανία (57,3%), και η Ουγγαρία (57,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει
μικρή αύξηση κατά 1,2% (ή κατά 285,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 23.656 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2015, σε 23.941 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019. Την
ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -21,1% (ή
κατά 21,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 856 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 835 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των
αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από
15 ετών & άνω, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή
να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 204,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -13,1%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η
Γερμανία (κατά 152,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
κατά -6,6%), η Ιταλία (κατά 64,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -1,8%), η Κροατία (κατά 30,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -22,8%), η Πολωνία (κατά 30,3
χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -1,3%), η Ισπανία
(κατά 27,8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -1,3%), η
Πορτογαλία (κατά 23,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
κατά -4,0%), η Βουλγαρία (κατά 21,5 χιλ. αυτοαπα-

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς (self-employed persons without employees - own-account workers) ηλικίας από 15 ετών &
άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019
και 2015.

Γράφημα 10.245: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους)
και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική
περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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νη κατά 3,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Νοτίου Αιγαίου (68,7% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 5,6 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και Ιονίων νήσων (56,2% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 18,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 8 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω, με
την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 11,9 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους ή κατά -16,5%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 8,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -13,7%),
Πελοποννήσου (κατά 7,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
κατά -10,2%), Ιονίων νήσων (κατά 5,3 αυτοαπασχολούμενους ή κατά -26,8%), Ηπείρου (κατά 5,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -15,5%), Κεντρικής Μακεδονίας
(κατά 4,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -2,8%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 0,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
κατά -2,3%), και Θεσσαλίας (κατά 0,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -0,6%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 5 από τις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη
να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 6,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
10,8%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (κατά 6,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
κατά 11,3%), Βορείου Αιγαίου (κατά 4,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 25,3%), Αττικής (κατά 3,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 1,7%), και Δυτικής Μακεδονίας (κατά 1,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 6,9%).
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ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από
15 ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην
Ελλάδα είναι 74,3%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
ηλικίας από 15 ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών &
άνω στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (87,8%
επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από
15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 13,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (79,0% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,7 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(78,1% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 3,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (76,5% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (75,9% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,6 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (75,6% επί του
συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (74,7% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (74,3% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (74,2% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (72,8% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Αττικής (70,9% επί του συνόλου
των αυτοαπασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμε-

10.5.1 Πληθυσμός αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς ανά φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς (self-employed persons
without employees - own-account workers) ηλικίας
από 15 ετών & άνω ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2019.

Γράφημα 10.246: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς χωρίς μισθωτούς εργαζόμενους ηλικίας από
15 ετών & άνω ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 (65,3%), υπερέχει σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών
(34,7%) κατά 30,6 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω
υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Ιρλανδία (κατά 52,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Μάλτα (κατά 48,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 43,8 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 39,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 38,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 36,0 ποσ.
μονάδες), η Πολωνία (κατά 36,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 35,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 34,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 34,0 ποσ. μονάδα), η Ελλάδα (κατά
33,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 31,2 ποσ. μονάδες),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 31,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 29,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 29,2
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 28,2 ποσ. μονάδες), η Κύ-

προς (κατά 27,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 26,8
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 24,6 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 24,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
22,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 22,2 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 22,0ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
21,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 21,2 ποσ. μονάδες),
η Αυστρία (κατά 13,2 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 8,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Λετονία (κατά
3,2 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της
απόκλισης των φύλων ως προς το δείκτη τη συγκεκριμένη
χρονιά.
10.5.2 Πληθυσμός αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς ανά ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς της παραγωγικής ηλικίας
(από 15 έως& 64 ετών) και των 4 επιμέρους ηλικιακών
ομάδων του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών &
άνω (ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) επί
του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 την περίοδο 20022019.

Γράφημα 10.247: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς της παραγωγικής ηλικίας (από 15 έως& 64
ετών) και των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών & άνω (ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50
έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην ΕΕ-28 (21.935 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 71,7% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπα-
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σχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28
(30.596 χιλ. απασχολούμενοι).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς η-
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Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, η ποσοστιαία
αναλογία των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων στην ΕΕ28 καταγράφει αύξηση κατά 9,0% (ή κατά 5,9 ποσ. μονάδες) από 65,8% το 2002, σε 71,7% το 2019, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται, ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (65,6%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, η μεταβολή της ποσοστιαίας
αναλογίας των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
ηλικίας από 15 ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων, ανά επιμέρους ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 έχει ως εξής:
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 24 ετών επί του



συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων καταγράφει αύξηση κατά 10,6% (ή κατά
8,7 ποσ. μονάδες) από 81,9% το 2002, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς σε 90,5% το 2019. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα
η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (90,7%).
η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 49 ετών επί του
συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων καταγράφει αύξηση κατά 11,9% (ή κατά 7,7
ποσ. μονάδες) από 65,1% το 2002, σε 72,8% το 2019,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003
(64,7%).
η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 50 έως& 64 ετών επί του
συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων καταγράφει μικρή αύξηση κατά 4,9% (ή κατά 3,2 ποσ. μονάδες) από 65,8% το 2002, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς σε 69,2% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012
(69,6%).
και η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών& άνω επί του
συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων καταγράφει μείωση κατά 9,8% (ή κατά 8,1
ποσ. μονάδες) από 83,1% το 2002, σε 74,9% το 2019,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (83,3%).

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

λικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 διαφοροποιείται
αξιοσημείωτα ως προς τις 4 επί μέρους διακριτές ηλικιακές ομάδες των κατοίκων που την απαρτίζουν.
Πιο συγκεκριμένα το 2019:
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς της ηλικιακής ομάδας από 15 έως&
24 ετών (670 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί
στο 90,5% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ28 (740 χιλ. κάτοικοι).
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς της ηλικιακής ομάδας από 25 έως&
49 ετών (12.686 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί
στο 72,8% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 49 ετών στην ΕΕ28 (17.430 χιλ. κάτοικοι).
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς της ηλικιακής ομάδας από 50 έως&
64 ετών (12.421 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί
στο 69,1% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 50 έως& 64 ετών στην ΕΕ28 (12.241 χιλ. κάτοικοι), και
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς της ηλικιακής ομάδας από 65 ετών
& άνω (2.006 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί
στο 74,9% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28
(2.677 χιλ. κάτοικοι).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς της παραγωγικής ηλικίας
(από 15 έως& 64 ετών) και των 4 επιμέρους ηλικιακών
ομάδων του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών &
άνω (ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) επί
του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας 15 ετών & άνω στην Ελλάδα την περίοδο 20022019.

Γράφημα 10.248: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς της παραγωγικής ηλικίας (από 15 έως& 64
ετών) και των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών & άνω (ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50
έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην Ελλάδα (791 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί
στο 74,1% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα
(1.068 χιλ. απασχολούμενοι).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η κατανομή του συνολικού
πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως προς τις 4 επί μέρους διακριτές ηλικιακές ομάδες των κατοίκων που την απαρτίζουν.
Πιο συγκεκριμένα το 2019:
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς της ηλικιακής ομάδας από 15 έως&
24 ετών (10 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
81,9% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα
(12 χιλ. κάτοικοι).
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς της ηλικιακής ομάδας από 25 έως&
49 ετών (433 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί
στο 73,2% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 49 ετών στην Ελλάδα (592 χιλ. κάτοικοι).
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς της ηλικιακής ομάδας από 50 έως&
64 ετών (348 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί
στο 75,1% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 50 έως& 64 ετών στην Ελλάδα (464 χιλ. κάτοικοι), και
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς της ηλικιακής ομάδας από 65 ετών
& άνω (44 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
77,0% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα
(57 χιλ. κάτοικοι).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, η ποσοστιαία
αναλογία των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυ-
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σμού των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,9% (ή κατά 1,4
ποσ. μονάδες) από 75,5% το 2002, σε 74,1% το 2019. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (71,1%),
ενώ αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (79,7%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, η μεταβολή της ποσοστιαίας
αναλογίας των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
ηλικίας από 15 ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων, ανά επιμέρους ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα έχει ως εξής:
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 24 ετών επί
του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων καταγράφει μικρή αύξηση κατά
2,5% (ή κατά 2,0 ποσ. μονάδες) από 79,9% το 2002, σε
81,9% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2014
(89,9%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (63,4%).
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 49 ετών επί του
συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,8% (ή
κατά 0,6 ποσ. μονάδες) από 73,8% το 2002, σε 73,2% το
2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2014 (78,9%),
ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (70,1%).
 η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 50 έως& 64 ετών επί του
συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,3% (ή κατά 3,3 ποσ. μονάδες) από 78,4% το 2002, σε 75,1% το
2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013 (80,6%),
ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (72,3%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 και η ποσοστιαία αναλογία των αυτοαπασχολουμένων

χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών& άνω επί του
συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων αυτοαπασχολουμένων καταγράφει μείωση κατά -8,3% (ή κατά 7,0
ποσ. μονάδες) από 84,0% το 2002, σε 77,0% το 2019.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003 (84,1%), ενώ
αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2012 (74,3%).

10.5.2.1 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 64 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς (self-employed persons without employees - ownaccount workers) ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε
χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.249: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και
την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην ΕΕ-28 είναι 21.935 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ ο
συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα
είναι 791 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.

μενους), από 960 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002,
σε 791 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (978 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
2002-2003 καταγράφεται μικρή αύξηση του δείκτη κατά
1,8% (ή κατά 18 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την
περίοδο 2003-2019 καταγράφεται ικανή μείωση του
δείκτη κατά -19,1% (ή κατά 186 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 14,5% (ή κατά 2.777 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 19.159 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 21.835 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -17,6% (ή κατά 169 χιλ. αυτοαπασχολού-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
(self-employed persons without employees - own-account workers) ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού
των αυτοαπασχολουμένων (self-employed persons) ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 10.250: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην ΕΕ-28 είναι 21.935 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, που
αντιστοιχεί στο 71,7% του συνολικού πληθυσμού των
αυτοαπασχολουμένων από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά (30.596 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64
ετών στην Ελλάδα (791 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 74,1% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών της χώρας (1.068 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα
κατά 2,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 9η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 85,0% είναι: η Ρουμανία (92,4%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (85,4%), η Κύπρος (84,7%), η Τσεχία (81,9%), και η Σλοβακία (80,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 55,5%, και συγκεκριμένα:
η Γερμανία (53,3%), η Κροατία (53,9%), η Δανία (56,1%),
η Αυστρία (56,4%), και η Εσθονία (57,0%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψη-

λή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,6% (ή κατά 137 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 21.798 χιλ. αυτοαπασχολούμενους
το 2015, σε 21.935 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.
Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64
ετών στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -3,5%
(ή κατά 29 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 820 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 791 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε
χιλ. αυτοαπασχολούμενους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019
και 2015.

Γράφημα 10.251: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από
15 έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των
αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην Ελλάδα είναι 74,1%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
64 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (87,3%
επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 13,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (78,3% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,2 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (78,1% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων
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ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Ελλάδας (76,6% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (75,9% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64
ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (75,7% επί του
συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου
(74,3% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα
οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (74,2% επί του συνόλου
των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην περιφέρεια υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου
(74,0% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλι-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

λούμενους ή κατά -29,8%), Ηπείρου (κατά 5,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -15,7%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 4,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -3,0%),
Θεσσαλίας (κατά 2,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
-3,6%), και οριακά Νοτίου Αιγαίου (κατά 0,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -2,1%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 5 από τις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 5,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
κατά 8,8%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι
περιφέρειες: Κρήτης (κατά 5,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 9,5%), Βορείου Αιγαίου (κατά 3,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 23,9%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 1,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 5,6%),
και οριακά Αττικής (κατά 0,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 0,5%).

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

κίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ηπείρου (72,2% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,9 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Αττικής (7,3% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (67,1% επί του
συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 7,0 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ιονίων νήσων (55,5% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 18,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 8 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 64 ετών, με
την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 12,5 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους ή κατά -18,1%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 8,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -14,1%),
Πελοποννήσου (κατά 7,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
κατά -10,2%), Ιονίων νήσων (κατά 5,6 χιλ. αυτοαπασχο-

10.5.2.2 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 24 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς (self-employed persons without employees - ownaccount workers) ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε
χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.252: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και
την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 24 ετών
στην ΕΕ-28 είναι 670 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα είναι 9,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -5,6% (ή κατά 39 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 710 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2002, σε 670 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2007 (801 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018 (658 χιλ. αυ-

τοαπασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2007 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά
12,9% (ή κατά 91 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), την αμέσως επόμενη περίοδο 2007-2016 καταγράφεται ικανή
μείωση του δείκτη κατά -17,8% (ή κατά 143 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2016-2019 καταγράφεται μικρή αύξηση του δείκτη κατά 1,8% (ή κατά 12
χιλ. αυτοαπασχολούμενους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -60,1% (ή κατά 14,3 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους), από 23,8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, σε 9,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003 (24,4 χιλ. αυ-
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τοαπασχολούμενοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (8,3 χιλ.
αυτοαπασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2003 καταγράφεται μικρή μείωση του δείκτη
κατά 2,5% (ή κατά 0,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), την
αμέσως επόμενη περίοδο 2003-2016 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -66,0% (ή κατά
16,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο 20162019 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 14,2% (ή κατά 1,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς (self-employed persons without employees - ownaccount workers) ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε
χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα 11 από 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων (selfemployed persons) ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην
ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.253: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 24 ετών
στην ΕΕ-28 είναι 670 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 90,5% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (740 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 24
ετών στην Ελλάδα (10 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 81,9% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών της χώρας
(11,6χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά
8,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 21η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 98,1% είναι: η Ιρλανδία (100,0%),
η Κύπρος (100,0%), η Ρουμανία (97,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (97,6%), και η Τσεχία (95,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 73,7%, και συγκεκριμένα:
το Λουξεμβούργο (60,0%), η Ουγγαρία (72,6%), η Μάλτα
(77,8%), η Δανία (78,8%), και το Βέλγιο (79,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή

(1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,1% (ή κατά 7,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 679 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε
670 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα καταγράφει οριακά μηδενική μεταβολή του δείκτη.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Δεν διατίθενται τιμές του δείκτη ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2 regions).
10.5.2.3 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ ΚΑΙ 64 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς (self-employed persons without employees - ownaccount workers) ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε
χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.254: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και
την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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κίας από 25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -26,4% (ή κατά 155 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 589 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2002, σε 433 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (601 χιλ.
αυτοαπασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2003 καταγράφεται μικρή αύξηση του δείκτη κατά 2,0% (ή κατά 12 χιλ. αυτοαπασχολούμενους),
ενώ την περίοδο 2003-2019 καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη κατά -27,8% (ή κατά 167 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64
ετών στην ΕΕ-28 είναι 12.686 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
στην Ελλάδα είναι 12.370 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28
καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,6% (ή κατά 316 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους), από 12.370 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 12.686 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2007 (13.974 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2007 καταγράφεται μικρή
αύξηση του δείκτη κατά 13,0% (ή κατά 1.605 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2007-2019 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -9,2% (ή κατά 1.288
χιλ. αυτοαπασχολούμενους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλι-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
(self-employed persons without employees - ownaccount workers) ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ.
αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού
των αυτοαπασχολουμένων (self-employed persons) ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.255: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτημέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
στην ΕΕ-28 είναι 21.265 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, που
αντιστοιχεί στο 71,2% του συνολικού πληθυσμού των
αυτοαπασχολουμένων από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά (29.856 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64
ετών στην Ελλάδα (782 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 74,0% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών της χώρας (1.056 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα
κατά 2,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη

της ΕΕ-28, κατέχοντας την 9η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 84,6% είναι: η Ρουμανία (92,1%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (85,0%), η Κύπρος (84,4%), η Τσεχία (81,6%), και η Σλοβακία (80,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 54,8%, και συγκεκριμένα: η Γερμανία (52,9%), η Κροατία (53,1%), η Δανία
(55,6%), η Αυστρία (55,8%), και η Εσθονία (56,4%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημα-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

από 811 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 782
χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.

ντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,7% (ή κατά 146 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 21.120 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 21.265 χιλ. αυτοαπασχολούμενους
το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των
αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από
25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -3,6% (ή κατά 29 χιλ. αυτοαπασχολούμενους)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 10.256: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2)
στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από
25 έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των
αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
στην Ελλάδα είναι 74,0%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών επί του συνολικού
πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25
έως& 64 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (87,5% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων
ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 13,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (78,4% επί του
συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (78,2% επί του συνόλου των
αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,2 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (76,6% επί
του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25
έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς
Ελλάδας (76,0% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 2,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Κρήτης (75,4% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (75,0% επί του

970

συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,0
ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (74,1% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (74,0% επί του
συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια ταυτόσημη της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (72,0% επί του συνόλου των
αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,0 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (71,0% επί του
συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου
Αιγαίου (67,1% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 6,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ιονίων νήσων (55,1% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64
ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 18,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 9 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών, με
την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 13,0 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους ή κατά -19,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 7,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -13,0%),
Πελοποννήσου (κατά 6,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
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κατά -9,9%), Ιονίων νήσων (κατά 5,8 αυτοαπασχολούμενους ή κατά -31,0%), Ηπείρου (κατά 5,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -16,1%), Κεντρικής Μακεδονίας
(κατά 4,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -2,8%),
Θεσσαλίας (κατά 2,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
-3,2%), και οριακά Νοτίου Αιγαίου (κατά 0,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -1,7%), και Αττικής (κατά
0,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -0,1%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 4 από τις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Κρήτης
(κατά 5,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 10,1%), και

κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά 4,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 8,7%), Βορείου Αιγαίου (κατά 3,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 24,5%), και Δυτικής Μακεδονίας (κατά 1,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 5,7%).
10.5.2.4 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 65 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς (self-employed persons without employees - ownaccount workers) ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ.
αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα
για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
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Γράφημα 10.257: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και
την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 είναι 2.006 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ ο
συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 44 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 20,2% (ή κατά 337 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 1.669 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, σε 2.006 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2018 (2.029 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι), ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (1.523 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
2002-2003 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -8,7%
(ή κατά 146 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), την αμέσως
επόμενη περίοδο 2003-2018 καταγράφεται σημαντική
αύξηση του δείκτη κατά 33,3% (ή κατά 507 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ κατά την περίοδο 2018-2019 καταγράφεται μικρή μείωση του δείκτη κατά -1,2% (ή κατά
24 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει
ικανή μείωση κατά -15,3% (ή κατά 8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 52 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 44 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2013 (27 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -48,3% (ή κατά 28 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο
2013-2019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
του δείκτη κατά 63,9% (ή κατά 17 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
(self-employed persons without employees - own-account
workers) ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των
αυτοαπασχολουμένων (self-employed persons) ηλικίας
από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 10.258: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 είναι 2.006 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι,
που αντιστοιχεί στο 74,9% του συνολικού πληθυσμού
των αυτοαπασχολουμένων από 65 ετών & άνω στην
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (2.677 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα (44 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 77,0% του συνολικού πληθυσμού
των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών &
άνω της χώρας (57 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 2,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 12η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 88,6% είναι: η Ρουμανία
(99,0%), η Ολλανδία (89,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(85,3%), η Κύπρος (84,9%), και η Πορτογαλία (84,6%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
60,0%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία (52,2%), η Ουγγαρία (60,2%), η Αυστρία (62,3%), η Γερμανία (62,5%), και
η Σλοβακία (62,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου

top5/bottom5 είναι υψηλή (1,5φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 8,0% (ή κατά 149 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 1.857 χιλ. αυτοαπασχολούμενους
το 2015, σε 2.006 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.
Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση
κατά 21,8% (ή κατά 8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από
36 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 44 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ.
αυτοαπασχολούμενους) και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω ανά διοικητική
περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και
2015.

Γράφημα 10.259: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους)
και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην
ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Πηγή: Eurostat - Employment by sex, age, professional status and NUTS 2 regions (1 000) [lfst_r_lfe2estat]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 65
ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι
77,0%. Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς ηλικίας από 65 ετών & άνω επί του συνολι-
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κού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από
65 ετών & άνω στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (100,0%
επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από
65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 23,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ελαφρά μείωση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη
διοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου (κατά 0,4 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους ή κατά -9,5%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (κατά 0,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -17,6%), και
οριακά Νοτίου Αιγαίου (κατά 0,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -4,3%), και Στερεάς Ελλάδας (κατά 0,1
χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά -3,8%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 9 από τις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 25 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 2,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 44,4%),
και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες:
Θεσσαλίας (κατά 2,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά
45,5%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 1,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 72,2%), Κρήτης (κατά 1,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 57,1%), και οριακά Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (κατά 0,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή κατά 20,7%), Βορείου Αιγαίου (κατά 0,5 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους ή κατά 71,4%), Ιονίων νήσων
(κατά 0,3 αυτοαπασχολούμενους ή κατά 30,0%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους ή
κατά 16,7%), και Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 0,2 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους ή κατά 16,7%).

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (91,7% επί του συνόλου των
αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 14,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (90,5%
επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από
65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 13,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(86,5% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 9,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Βορείου Αιγαίου (80,0% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,0 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (79,2% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (77,8% επί
του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65
ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,8 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (77,8% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (75,8% επί του
συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών
& άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας
(75,6% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κρήτης (73,3% επί του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ιονίων νήσων (65,0% επί του συνόλου των
αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 12,0 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (61,9% επί του
συνόλου των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών
& άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 15,1 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 4 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται

10.5.3 Πληθυσμός αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς με
6
αλλοδαπή υπηκοότητα (foreign countries citizenship)
ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019. Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη μεταβλητή δεν διατίθενται στοιχεία ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2 regions).
6

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς (foreign countries citizenship)

Γράφημα 10.260: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 1.771 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς με αλλοδαπή
υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα
είναι 17,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.

κατά 56,3% (ή κατά 6,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους),
από 11,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 17,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2010 (31,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
2002-2010 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
του δείκτη κατά 178,6% (ή κατά 5,2 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2010-2019 καταγράφεται
ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -43,9% (ή
κατά 13,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15
ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 234,6% (ή κατά 1.241 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 529 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2002,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 1.771 χιλ. αυτοαπασχολούμενους
το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς με
αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα (foreign country citizenship) ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα 24 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28,
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των
αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από
15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.261: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15
ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 1.771 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 7,4% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (23.941 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα (17,5 χιλ.
αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 2,1% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω της χώρας (835 χιλ.
αυτοαπασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη
κατά 5,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 21η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 24,3% είναι: το Λουξεμβούργο
(50,4%), η Μάλτα (31,2%), η Κύπρος (13,4%), η Ισπανία
(13,3%), και η Γερμανία (13,2%). Στον αντίποδα κατα-
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γράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,6%, και συγκεκριμένα:
η Πολωνία (0,4%), η Ουγγαρία (1,3%), η Κροατία (1,4%),
η Ελλάδα (2,1%), και η Σλοβενία (3,0%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(14,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα από 15 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 14,8% (ή κατά 229
χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 1.542 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 1.771 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς με
αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -11,6% (ή κατά
2,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 19,8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 17,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

10.5.3.1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ
ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΝΤΟΣ ΕΕ-28)

ξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα δεν διατίθενται
στοιχεία του δείκτη για την περίοδο μετά το 2013.

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Το 2019, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ28 είναι 961 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ28) υπηκοότητα στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη χρονιά είναι 2,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα εξαιρουμένης της χώρας αναφοράς (EU-28 countries citizenship except reporting
country) σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους στην ΕΕ-28 και
την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2006-2019. Α-

Γράφημα 10.262: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2006-2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2006-2019), για την οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 100,8% (ή κατά 482 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 478 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2006, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 961 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -43,8% (ή κατά 2,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους),
από 4,8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2006, σε 2,7 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009 (6,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι), ενώ

αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2018 (2,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι).
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2006-2009 καταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 33,3% (ή
κατά 1,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), την αμέσως επόμενη περίοδο 2009-2018 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά 62,5% (ή κατά 4,0 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2018-2019 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 12,5% (ή κατά 0,3
χιλ. αυτοαπασχολούμενους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους)
στα 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.263: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε
χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού οικονομικά ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή
υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με
αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 961 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο
54,3% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά (1.771 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς με αλλοδαπή (εντός της
ΕΕ-28) υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα (2,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
16,6% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω της
χώρας (17,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι), τιμή του δείκτη
υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 37,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 21η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 86,4% είναι: το Λουξεμβούργο
(93,6%), η Ουγγαρία (91,4%), η Ιρλανδία (88,2%), το
Βέλγιο (82,7%), και η Αυστρία (75,9%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 21,9%, και συγκεκριμένα: η Εσθονία (10,0%), η Ελλάδα (16,6%), η Πορτογαλία (26,3%), η Πολωνία (26,7%), και η Ιταλία (29,7%). Ας

σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση
κατά 13,2% (ή κατά 112 χιλ. αυτοαπασχολούμενους)
από 848 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 961χιλ.
αυτοαπασχολούμενους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -23,7% (ή κατά 0,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 3,8 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015,
σε 2,9 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.
10.5.3.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ
ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΚΤΟΣ ΕΕ-28)
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ28) υπηκοότητα εξαιρουμένης της χώρας αναφοράς
(non EU-28 countries citizenship nor reporting country) σε
χιλ. αυτοαπασχολούμενους στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα
για την περίοδο αναφοράς 2006-2019.

Γράφημα 10.264: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε
χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2006-2019

487

557

582

577

582

615

626

653

17,9

18,1

687

695

747

750

752

13,7

13,1

2017

2018

810

26,5
15,1

2002

2003

2004

2005

2006

17,5

2007

17,3

2008

21,1

20,8

2009

2010

ΕΕ-28

2011

2012

2013

20,9

2014

16,3

15,4

2015

2016

14,6

2019

ΕΛΛΑΔΑ

Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με
αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 810 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ28) υπηκοότητα στην Ελλάδα είναι 14,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2006-2019), για την οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 66,3% (ή κατά 323 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από 487 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
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2006, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 810 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση
κατά -3,3% (ή κατά 0,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), από
15,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2006, σε 14,6 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2010 (26,5 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι), ενώ
αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2018 (13,1 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2006-2010 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά
57,1% (ή κατά 2,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), την αμέσως επόμενη περίοδο 2010-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 75,5% (ή κατά
11,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), την αμέσως επόμενη
περίοδο 2013-2018 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική
μείωση του δείκτη κατά -50,6% (ή κατά 13,4 χιλ. αυτοαπασχολούμενους), ενώ την περίοδο 2018-2019 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 11,5% (ή κατά 1,5 χιλ.
αυτοαπασχολούμενους).

28) υπηκοότητα (σε χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα 25
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με
αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 810 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο
45,7% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά (1.771 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-
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ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Γράφημα 10.265: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε
χιλ. αυτοαπασχολούμενους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην
Ελλάδα (14,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενοι) αντιστοιχεί
στο 83,4% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω της χώρας (17,5 χιλ.
αυτοαπασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 37,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 4η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 89,4% είναι: η Λετονία (100,0%),
η Σλοβενία (100,0%), η Εσθονία (90,0%), η Ελλάδα
(83,4%), και η Πορτογαλία (73,70%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 13,6%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (6,1%), η Ουγγαρία (8,6%),
η Ιρλανδία (11,8%), το Βέλγιο (17,3%), και η Αυστρία
(24,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-

28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση
κατά 16,5% (ή κατά 115 χιλ. αυτοαπασχολούμενους)
από 695 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2015, σε 810
χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.Την ίδια περίοδο, o
συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -10,4% (ή κατά 1,7 χιλ. αυτοαπασχολούμενους) από 16,3 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το
2015, σε 14,6 χιλ. αυτοαπασχολούμενους το 2019.
10.5.3.3 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ
ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών
& άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα ανά φύλο στα 23
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα
στην ΕΕ-28 (65,6%), υπερέχει σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (34,4%) κατά 31,2 ποσ. μονάδες).
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Γράφημα 10.266: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή
υπηκοότητα ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, σε 21 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα, υπερέχει από ιδιαίτερα
σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ελλάδα
(κατά 47,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 46,6
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 45,8 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 44,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 39,8
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 39,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 37,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 37,4
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 31,6 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 30,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 28,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 28,0
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 23,6 ποσ. μονάδες), η
Ολλανδία (κατά 23,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά
21,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 18,2 ποσ. μονάδες), η Δανία
(κατά 17,8 ποσ. μονάδα), η Ιρλανδία (κατά 17,2 ποσ.

μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 9,0 ποσ. μονάδες),
και η Αυστρία (κατά 8,0 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη των φύλων.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 2 από τα 23 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15
ετών & άνω με αλλοδαπή υπηκοότητα, υπολείπεται
από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Κροατία (κατά 73,4 ποσ. μονάδες), και ακολουθεί η
Λετονία (κατά 14.2 ποσ. μονάδες).
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ-28)
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά
φύλο στα 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 10.267: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα στην ΕΕ-28 (63,0%), υπερέχει ισχυρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (37,0%) κατά 26,0 ποσ.
μονάδες).
Την ίδια χρονιά, και στα 16 από τα 18 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15
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ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να
καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 63,6 ποσ. μονάδα),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 48,4 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 35,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 35,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 34,4 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 31,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κα-
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τά 20,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 18,4 ποσ.
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 17,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 16,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 13,4
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 10,4 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 9,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των ανδρών του
συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά δείκτη των γυναικών, στην Κροατία

(κατά 100,0 ποσ. μονάδες), ενώ στην Κύπρο καταγράφεται οριακά απόλυτη ισορροπία των φύλων στην τιμή
του δείκτη.
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών &
άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά
φύλο στα 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 10.268: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
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Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and citizenship (1 000) [lfsa_esgan]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα στην ΕΕ-28 (67,2%), υπερέχει σημαντικά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (32,8%) κατά 34,4
ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 18 από τα 19 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 ετών & άνω
με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα υπερέχει
από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στη Φινλανδία (κατά 64,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 57,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 55,0
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 52,0 ποσ. μονάδες), η

Τσεχία (κατά 47,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 46,6
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 46,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 33,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 33,4
ποσ. μονάδα), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 32,4 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 31,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 28,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 26,8 ποσ.
μονάδες), η Αυστρία (κατά 26,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 24,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 24,4
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 20,6 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Σλοβενία (κατά 12,0 ποσ. μονάδες)
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του
δείκτη των φύλων.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των ανδρών του
συνολικού πληθυσμού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 ετών & άνω με αλλοδαπή (εκτός
της ΕΕ-28) υπηκοότητα υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών στη Λετονία (κατά 16,4
ποσ. μονάδες).

979

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

10.6 Συμβοηθούντα μέλη οικογενειακής επιχείρησης - Βασικά μεγέθη και δείκτες του πληθυσμού
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής
επιχείρησης (contributing family workers) ηλικίας από
15 ετών & άνω (σε χιλ. μέλη) που απασχολούνται στους
τομείς κλάδων από Α έως & S (περίοδος 2001-2007
NACE Rev. 1.1, και περίοδος 2008-2019 NACE Rev. 2)
στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς
2002-2019.

Σημειώνεται ότι με το όρο συμβοηθούντα μέλη οικογενειακής επιχείρησης (contributing family workers), πληθυσμός γνωστός επίσης και ως μη-αμειβόμενοι οικογενειακοί εργαζόμενοι (unpaid family workers), νοούνται οι
αυτοαπασχολούμενοι, ως εργαζόμενοι για ίδιο όφελος
(own-account workers), σε μια επιχειρηματική εκμετάλλευση, η οποία διευθύνεται από συγγενικό τους πρόσωπο με το οποίο συγκατοικούν στο ίδιο νοικοκυριό.

Γράφημα 10.269: Συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μέλη) που απασχολούνται στους
τομείς κλάδων από Α έως & S στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων
μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην ΕΕ-28 είναι 2.116 χιλ. μέλη, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 123 χιλ. μέλη.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
κατά -59,8% (ή κατά 3.143 χιλ. μέλη), από 5.258 χιλ. μέλη το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2.116 χιλ. μέλη το
2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχεί-

ρησης ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -63,2% (ή κατά
212 χιλ. μέλη), από 335 χιλ. μέλη το 2002, σε 123 χιλ. μέλη
το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2002 (343 χιλ. μέλη).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης (contributing family workers) ηλικίας από 15
ετών & άνω (σε χιλ. μέλη) που απασχολούνται στους
τομείς κλάδων από Α έως & S (περίοδος 2001-2007
NACE Rev. 1.1, και περίοδος 2008-2019 NACE Rev. 2) στα
25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.270: Συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μέλη) που απασχολούνται
στους τομείς κλάδων από Α έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15
ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

168,5 χιλ. μέλη ή κατά -20,6%), και κατά φθίνουσα
σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 121,9 χιλ. μέλη ή κατά -25,6%), η Γερμανία
(κατά 40,9 χιλ. μέλη ή κατά -25,6%), η Ελλάδα (κατά
34,5 χιλ. μέλη ή κατά -21,8%), η Ισπανία (κατά 25,1
χιλ. μέλη ή κατά -25,0%), η Γαλλία (κατά 23,4 χιλ. μέλη
ή κατά -23,3%), η Σλοβενία (κατά 21,0 χιλ. μέλη ή κατά
-56,6%), η Αυστρία (κατά 19,9 χιλ. μέλη ή κατά -29,8%),
η Ολλανδία (κατά 13,4 χιλ. μέλη ή κατά -28,8%), η Κροατία (κατά 10,3 χιλ. μέλη ή κατά -33,7%), η Ιταλία (κατά
8,0 χιλ. μέλη ή κατά -2,6%), η Λιθουανία (κατά 7,2χιλ. μέλη ή κατά -47,1%), η Πορτογαλία (κατά 5,2 χιλ. μέλη ή κατά -22,6%), η Ιρλανδία (κατά 4,4 χιλ. μέλη ή κατά -27,5%),
η Τσεχία (κατά 4,2 χιλ. μέλη ή κατά -13,8%), η Ουγγαρία (κατά 2,4 χιλ. μέλη ή κατά -21,1%), το Βέλγιο (κατά
2,2 χιλ. μέλη ή κατά -5,4%), η Λετονία (κατά 1,8 χιλ.
μέλη ή κατά -24,3%), η Κύπρος (κατά 1,4 χιλ. μέλη ή
κατά -29,8%), και η Φινλανδία (κατά 1,2 χιλ. μέλη ή κατά -10,6%).
Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας
από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
25,6 χιλ. μέλη ή κατά 25,1%), και κατά φθίνουσα σειρά
της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Δανία (κατά
2,5 χιλ. μέλη ή κατά 29,4%), η Σουηδία (κατά 0,9 χιλ.
μέλη ή κατά 7,6%), το Λουξεμβούργο (κατά 0,6 χιλ.
μέλη ή κατά 28,6%), και η Βουλγαρία (κατά 0,5 χιλ.
μέλη ή κατά 2,6%).

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων
μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 είναι 2.116 χιλ. μέλη, που αντιστοιχεί στο
3,2% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά (232.613 χιλ. απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από
15 ετών & άνω στην Ελλάδα (123 χιλ. μέλη) αντιστοιχεί
στο 3,2% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στη χώρα (3.911 χιλ.
απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 2,3
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 3,1% είναι: η Ρουμανία (7,5%), η
Ελλάδα (3,2%), η Πολωνία (2,1%), η Σλοβενία (1,6%),
και η Ιταλία (1,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,3%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία
(0,2%), η Ουγγαρία (0,2%), η Γαλλία (0,3%), η Γερμανία
(0,3%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (0,4%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (11,2
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής
επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή μείωση κατά 18,8% (ή κατά 490,5 χιλ.
μέλη) από 2.606 χιλ. μέλη το 2015, σε 2.116 χιλ. μέλη το
2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των
συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά -21,8% (ή κατά 34,5 χιλ. μέλη) από 158
χιλ. μέλη το 2015, σε 123 χιλ. μέλη το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 20 από τα 25 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των
συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης
ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης (contributing family workers) ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μέλη) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στους τομείς κλάδων από Α έως & S (περίοδος 2001-2007 NACE Rev. 1.1, και περίοδος 2008-2019
NACE Rev. 2) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην
Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 10.271: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών & άνω (σε χιλ. μέλη) που
απασχολούνται στους τομείς κλάδων από Α έως & S (περίοδος 2001-2007 NACE Rev. 1.1, και περίοδος 2008-2019 NACE Rev. 2) και ποσοστιαία αναλογία του ως
προς το συνολικό πληθυσμό των αυτοαπασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ
τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην Ελλάδα είναι 3,2%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών & άνω επί του
συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας
(8,3% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
5,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν
οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (7,4% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (6,1%
επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,9
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων
νήσων (5,4% επί του συνόλου των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Βορείου Αιγαίου (4,8% επί του συνόλου των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (4,6% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κρήτης (4,2% επί του συνόλου των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Νοτίου Αιγαίου (4,0% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (3,3% επί του
συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην περιφέρεια υπερέχουσα οριακά κατά 0,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου
(3,2% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (2,7%

επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15
ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Μακεδονίας (2,2% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών & άνω στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Αττικής (0,7% επί του συνόλου των απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 10 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων
μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών
& άνω, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 7,7 χιλ.
μέλη ή κατά -30,6%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 7,5 χιλ.
μέλη ή κατά -53,6%), Αττικής (κατά 7,2 χιλ. μέλη ή κατά
-41,1%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 4,6
χιλ. μέλη ή κατά -31,7%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 3,1 χιλ.
μέλη ή κατά -16,3%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 2,6 χιλ.
μέλη ή κατά -57,8%), Ηπείρου (κατά 2,3 χιλ. μέλη ή κατά
-39,0%), Θεσσαλίας (κατά 1,7 χιλ. μέλη ή κατά -7,5%),
Νοτίου Αιγαίου (κατά 1,5 χιλ. μέλη ή κατά -22,1%),
και Βορείου Αιγαίου (κατά 1,2 χιλ. μέλη ή κατά -25,0%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 3 από τις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών & άνω, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια
Ιονίων νήσων (κατά 2,1 χιλ. μέλη ή κατά 13,9%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης
(κατά 2,1 χιλ. μέλη ή κατά 26,8%), και ελαφρότερα Πελοποννήσου (κατά 0,7 χιλ. μέλη ή κατά 5,7%).
10.6.1 Πληθυσμός συμβοηθούντων μελών
οικογενειακής επιχείρησης ανά φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων
μελών οικογενειακής επιχείρησης (contributing family
workers) ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται στους τομείς κλάδων από Α έως & S (περίοδος 20012007 NACE Rev. 1.1, και περίοδος 2008-2019 NACE Rev.
2) ανά φύλο στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 10.272: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται στους τομείς κλάδων από Α έως & S ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employment by sex, age and professional status (1 000) [lfsa_egaps]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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σοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των
συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών & άνω υπερέχει από ισχυρά έως
ελαφρά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 21,4 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Αυστρία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), ενώ την ίδια χρονιά στη Σλοβενία το ποσοστό των
ανδρών του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από
15 ετών & άνω είναι σε οριακή ισορροπία με τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (τιμή απόκλισης μικρότερο των 2,0 ποσ. μονάδων).
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ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 (37,5%),
υπολείπεται ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (62,5%) κατά 25,0 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας
από 15 ετών & άνω υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Τσεχία (κατά
54,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 49,6 ποσ.
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 49,4 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 34,4 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά
33,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 33,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 32,2 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα
(κατά 28,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 28,0 ποσ.
μονάδες), η Λιθουανία (κατά 23,4 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 16,4 ποσ. μονάδα), η Ουγγαρία (κατά 15,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 10,4
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 7,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Ιρλανδία (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 4,6
ποσ. μονάδες), και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2,8
ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πο-

10.6.2 Πληθυσμός συμβοηθούντων μελών
οικογενειακής επιχείρησης ανά ηλικιακή
ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης των 3 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του συνολικού πληθυσμού
ηλικίας 15 ετών & άνω (ηλικίας από 15 έως& 39 ετών,
από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) επί του
συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών
οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας 15 ετών & άνω
που απασχολούνται στους τομείς κλάδων από Α έως &
S (περίοδος 2001-2007 NACE Rev. 1.1, και περίοδος
2008-2019 NACE Rev. 2) στην ΕΕ-28 την περίοδο 20022019.

Γράφημα 10.273: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού πληθυσμού των 3 επιμέρους ηλικιακών ομάδων των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης (ηλικίας από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) επί του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής
επιχείρησης ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, η κατανομή του συνολικού πληθυσμού των
συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης
ηλικίας από 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 διαφοροποιεί-

ται αξιοσημείωτα ως προς τις 3 επί μέρους διακριτές
ηλικιακές ομάδες των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης που την απαρτίζουν.
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Πιο συγκεκριμένα το 2019:
 η ποσοστιαία αναλογία των συμβοηθούντων μελών
οικογενειακής επιχείρησης της ηλικιακής ομάδας από
15 έως& 39 ετών (832 χιλ. μέλη) αντιστοιχεί στο 39,3%
του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 (2.116 χιλ. κάτοικοι) για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία.
 η ποσοστιαία αναλογία των συμβοηθούντων μελών
οικογενειακής επιχείρησης της ηλικιακής ομάδας από
40 έως& 64 ετών (977 χιλ. μέλη) αντιστοιχεί στο 46,2%
του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 (2.116 χιλ. κάτοικοι) για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, και
 η ποσοστιαία αναλογία των συμβοηθούντων μελών
οικογενειακής επιχείρησης της ηλικιακής ομάδας από
65 ετών & άνω (307 χιλ. μέλη) αντιστοιχεί στο 14,5%
του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 (2.116 χιλ. κάτοικοι) για τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, η μεταβολή της
ποσοστιαίας αναλογίας ανά επιμέρους ηλικιακή ομάδα
των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης
επί του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 έχει ως εξής:
 η ποσοστιαία αναλογία των συμβοηθούντων μελών
οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 39
ετών επί του συνολικού των συμβοηθούντων μελών
οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών &
άνω καταγράφει ικανή μείωση κατά -19,6% (ή κατά
9,6 ποσ. μονάδες) από 48,9% το 2002, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο α-





ναφοράς, σε 39,3% το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
η ποσοστιαία αναλογία των συμβοηθούντων μελών
οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 40 έως&
64ετών επί του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας
από 15 ετών & άνω καταγράφει αύξηση κατά 12,1%
(ή κατά 5,0 ποσ. μονάδες) από 41,2% το 2002, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 46,2% το 2019. Σημειώνεται
ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (47,1%).
και η ποσοστιαία αναλογία των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 65 ετών& άνω επί του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών & άνω καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 47,0% (ή κατά 4,6 ποσ. μονάδες)
από 9,9% το 2002, σε 14,5% το 2019, που αποτελεί
αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (9,2%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης των 3 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 ετών & άνω (ηλικίας από 15 έως& 39 ετών,
από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) επί του
συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης που απασχολούνται στους
τομείς κλάδων από Α έως & S (περίοδος 2001-2007
NACE Rev. 1.1, και περίοδος 2008-2019 NACE Rev. 2) ηλικίας 15 ετών & άνω στην Ελλάδα την περίοδο 20022019.

Γράφημα 10.274: Ποσοστιαία αναλογία του συνολικού πληθυσμού των 3 επιμέρους ηλικιακών ομάδων των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης (ηλικίας από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 64 ετών, και από 65 ετών & άνω) επί του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής
επιχείρησης ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, η μεταβολή
της ποσοστιαίας αναλογίας ανά επιμέρους ηλικιακή
ομάδα των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης επί του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας
από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα έχει ως εξής:
 η ποσοστιαία αναλογία των συμβοηθούντων μελών
οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 39
ετών επί του συνολικού των συμβοηθούντων μελών



οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών &
άνω καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -25,7% (ή κατά
13,9 ποσ. μονάδες) από 54,2% το 2002, που αποτελεί
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 40,3% το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
η ποσοστιαία αναλογία των συμβοηθούντων μελών
οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 40 έως&
64ετών επί του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας
από 15 ετών & άνω καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 30,0% (ή κατά 12,4 ποσ. μονάδες) από 41,1% το
2002, σε 53,5% το 2019, που αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2006 (40,1%).
και η ποσοστιαία αναλογία των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 65 ετών& άνω επί του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών & άνω καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 33,9% (ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες)
από 4,7% το 2002, σε 6,2% το 2019. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2007 (6,7%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2007 (4,5%).

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, η κατανομή του συνολικού πληθυσμού των
συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών & άνω στην Ελλάδα διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως προς τις 3 επί μέρους διακριτές
ηλικιακές ομάδες των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης που την απαρτίζουν.
Πιο συγκεκριμένα το 2019:
 η ποσοστιαία αναλογία των συμβοηθούντων μελών
οικογενειακής επιχείρησης της ηλικιακής ομάδας
από 15 έως& 39 ετών (50 χιλ. μέλη) αντιστοιχεί στο
40,3% του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από
15 ετών & άνω στην Ελλάδα (123 χιλ. κάτοικοι) για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία.
 η ποσοστιαία αναλογία των συμβοηθούντων μελών
οικογενειακής επιχείρησης της ηλικιακής ομάδας
από 40 έως& 64 ετών (66 χιλ. μέλη) αντιστοιχεί στο
53,5% του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από
15 ετών & άνω στην Ελλάδα (123 χιλ. κάτοικοι) για
τον οποίο διατίθενται σχετικά στοιχεία, και
 η ποσοστιαία αναλογία των συμβοηθούντων μελών
οικογενειακής επιχείρησης της ηλικιακής ομάδας
από 65 ετών & άνω (8 χιλ. μέλη) αντιστοιχεί στο 6,2%
του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 ετών
& άνω στην Ελλάδα (123 χιλ. κάτοικοι) για τον οποίο
διατίθενται σχετικά στοιχεία.

10.6.2.1 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 64 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής
επιχείρησης (contributing family workers) ηλικίας από
15 έως& 64 ετών (σε χιλ. μέλη) που απασχολούνται σε
όλους τους τομείς κλάδων (all NACE activities, περίοδος
2001-2007 NACE Rev. 1.1, και περίοδος 2008-2019
NACE Rev. 2) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.275: Συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. μέλη) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων
μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως&
64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 1.819 χιλ. μέλη, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενεια-

κής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα είναι 116 χιλ. μέλη.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικο-
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γενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -61,7% (ή κατά 2.924 χιλ. μέλη), από 4.743 χιλ. μέλη
το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.819 χιλ. μέλη το 2019,
που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

λη το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003 (325 χιλ. μέλη).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης (contributing family workers) ηλικίας από 15
έως& 64 ετών (σε χιλ. μέλη) στα 25 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64
ετών στην ΕΕ-28 το 2019.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -63,8% (ή κατά
204 χιλ. μέλη), από 319 χιλ. μέλη το 2002, σε 116 χιλ. μέ-

Γράφημα 10.276: Συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. μέλη) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων
μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 1.819 χιλ. μέλη, που αντιστοιχεί στο 0,8% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά (226.231 χιλ. απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα (116 χιλ. μέλη) αντιστοιχεί στο 3,0% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών της χώρας (3.825 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 2,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 2,9% είναι: η Ρουμανία (6,9%), η
Ελλάδα (3,0%), η Πολωνία (2,1%), η Ιταλία (1,2%), και η
Σλοβενία (1,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία
(0,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,2%), η Ουγγαρία
(0,2%), η Γερμανία (0,2%), και η Φινλανδία (0,3%). Ας
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σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (14,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -20,9% (ή
κατά 480 χιλ. μέλη) από 2.299 χιλ. μέλη το 2015, σε
1.819 χιλ. μέλη το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός
πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην
Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -22,9% (ή
κατά 34 χιλ. μέλη) από 150 χιλ. μέλη το 2015, σε 116
χιλ. μέλη το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως&
64 ετών (σε χιλ. μέλη) και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 10.277: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. μέλη) και
ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας
(2,1% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,9 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής
(0,7% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,3 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 10 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15
έως& 64 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη
διοικητική περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (κατά 6,8 χιλ.
μέλη ή κατά -52,7%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (κατά 6,8 χιλ. μέλη ή κατά
-41,5%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 6,5 χιλ. μέλη ή
κατά -27,1%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά
4,5 χιλ. μέλη ή κατά -32,1%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 3,7
χιλ. μέλη ή κατά -19,6%), Θεσσαλίας (κατά 3,0 χιλ. μέλη
ή κατά -14,4%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 2,5 χιλ.
μέλη ή κατά -58,1%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 2,0 χιλ.
μέλη ή κατά -29,9%), Ηπείρου (κατά 1,8 χιλ. μέλη ή
κατά -33,3%), και Βορείου Αιγαίου (κατά 1,7 χιλ. μέλη
ή κατά -36,2%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 3 από τις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 64 ετών,
με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Κρήτης (κατά 2,0 χιλ. μέλη ή κατά 24,1%), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ιονίων νήσων (κατά 2,0 χιλ. μέλη ή κατά 95,2%), και ελαφρότερα Πελοποννήσου (κατά 0,8 χιλ. μέλη ή κατά
6,9%).

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού
των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην Ελλάδα είναι 3,0%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 64 ετών επί του
συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες
της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας
(7,4% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (7,3% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Πελοποννήσου (6,1% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ιονίων νήσων (5,5% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (4,5% επί του
συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,5 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (4,2% επί του συνόλου
των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (4,2% επί του συνόλου
των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (3,6% επί του συνόλου
των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (3,3% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας (3,2% επί του συνόλου των
συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (2,8% επί του
συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες

10.6.2.2 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 24 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής
επιχείρησης (contributing family workers) ηλικίας από
15 έως& 24 ετών (σε χιλ. μέλη) που απασχολούνται σε
όλους τους τομείς κλάδων (all NACE activities, περίοδος
2001-2007 NACE Rev. 1.1, και περίοδος 2008-2019 NACE
Rev. 2) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
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Γράφημα 10.278: Συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. μέλη) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων
μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως&
24 ετών στην ΕΕ-28 είναι 275 χιλ. μέλη, ενώ ο συνολικός
πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής
επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα
είναι 13 χιλ. μέλη.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 24 ετών
στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
κατά -70,6% (ή κατά 660 χιλ. μέλη), από 935 χιλ. μέλη το
2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 275 χιλ. μέλη το 2019, που
αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -78,7%
(ή κατά 48 χιλ. μέλη), από 61 χιλ. μέλη το 2002, που α-

ποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 13 χιλ. μέλη το 2019, που αποτελεί
αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης (contributing family workers) ηλικίας από 15
έως& 24 ετών (σε χιλ. μέλη) στα 15 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24
ετών στην ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων
μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 είναι 275 χιλ. μέλη, που αντιστοιχεί στο 1,4% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά (19.175 χιλ. απασχολούμενοι).

Γράφημα 10.279: Συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. μέλη) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από
15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα (13 χιλ. μέλη) αντιστοιχεί
στο 8,6% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών της χώρας (151 χιλ.
απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 7,2
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
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προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 9,5% είναι: η Ρουμανία (26,0%), η
Ελλάδα (8,6%), το Λουξεμβούργο (5,0%), η Πολωνία
(4,0%), και η Σλοβενία (3,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,5%, και συγκεκριμένα: η

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

κίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -38,7% (ή κατά 8 χιλ. μέλη) από 21
χιλ. μέλη το 2015, σε 13 χιλ. μέλη το 2019.

Γερμανία (0,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,3%), η Ολλανδία (0,3%), η Τσεχία (0,5%), και η Φινλανδία (1,2%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (18,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής
επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28
καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -25,5% (ή κατά 94 χιλ.
μέλη) από 370 χιλ. μέλη το 2015, σε 275 χιλ. μέλη το
2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των
συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλι-

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών
οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 24
ετών (σε χιλ. μέλη) και η ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.
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Γράφημα 10.280: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. μέλη) και
ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 24 ετών επί του συνολικού πληθυσμού
των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών
στην Ελλάδα είναι 8,6%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 15 έως& 24 ετών επί
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στις 7 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται
σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (29,6% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 21,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Θεσσαλίας (22,3% επί του
συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 13,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (16,7% επί του συνόλου των συνομηλίκων
απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
8,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νο-

τίου Αιγαίου (14,9% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 6,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κρήτης (11,9% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
3,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (10,6% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και Αττικής (90,4% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 7,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα).
10.6.2.3 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ ΚΑΙ 64 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής
επιχείρησης (contributing family workers) ηλικίας από
25 έως& 64 ετών (σε χιλ. μέλη) που απασχολούνται σε
όλους τους τομείς κλάδων (all NACE activities, περίοδος
2001-2007 NACE Rev. 1.1, και περίοδος 2008-2019 NACE
Rev. 2) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.281: Συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. μέλη) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων
μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 25 έως&
64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 1.528 χιλ. μέλη, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα είναι 103 χιλ. μέλη.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
κατά -59,6% (ή κατά 2.225 χιλ. μέλη), από 3.783 χιλ. μέλη το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.528 χιλ. μέλη το
2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο
δείκτης συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων με-

λών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 25 έως& 64
ετών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -60,3% (ή κατά 156 χιλ. μέλη), από 258 χιλ. μέλη το 2002, σε 103 χιλ. μέλη το 2019, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003 (264 χιλ. μέλη).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης (contributing family workers) ηλικίας από 25
έως& 64 ετών (σε χιλ. μέλη) σε 26 από τα28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού
των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.282: Συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. μέλη) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων
μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 25 έως&
64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 1.528 χιλ. μέλη, που αντιστοιχεί στο 0,7% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά (207.056 χιλ. απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας
από 25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα (103 χιλ. μέλη) αντιστοιχεί στο 2,8% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών της χώρας (3.673 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 2,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 2,5% είναι: η Ρουμανία (5,6%), η
Ελλάδα (2,8%), η Πολωνία (1,9%), η Ιταλία (1,1%), και η

990

Κροατία (1,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 0,1%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (οριακά
0,0%), η Σουηδία (0,1%), η Φινλανδία (0,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,2%), και η Ουγγαρία (0,2%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (20,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής
επιχείρησης ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -20,3% (ή κατά 389 χιλ. μέλη) από 1.917 χιλ. μέλη το 2015, σε 1.528 χιλ. μέλη το
2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των
συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -20,3% (ή κατά 26,2 χιλ.
μέλη) από 129 χιλ. μέλη το 2015, σε 103 χιλ. μέλη το 2019.
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

κίας από 25 έως& 64 ετών ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών
οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 25 έως& 64
ετών (σε χιλ. μέλη) και η ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλι-

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 25 έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού
των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
στην Ελλάδα είναι 2,8%.

Γράφημα 10.283: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. μέλη) και
ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής
επιχείρησης ηλικίας από 25 έως& 64 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από
25 έως& 64 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας
(6,8% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες:
Δυτικής Ελλάδας (6,5% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (6,2% επί του συνόλου των συνομηλίκων
απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
3,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων
νήσων (5,8% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (4,4% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (4,0% επί του συνόλου των
συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κρήτης (3,8% επί του συνόλου των συνομηλίκων
απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (3,3% επί του συνόλου των συνομηλίκων
απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (3,3% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,5 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (3,0% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα οριακά κατά
0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κε-

ντρικής Μακεδονίας (2,5% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (2,2% επί του συνόλου των
συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Αττικής (0,5% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 10 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 25
έως& 64 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη
διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 6,8 χιλ. μέλη ή κατά -48,2%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι
περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 6,1 χιλ. μέλη
ή κατά -28,9%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 3,9 χιλ. μέλη ή
κατά -39,0%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά
3,1 χιλ. μέλη ή κατά -27,9%), Θεσσαλίας (κατά 3,1 χιλ.
μέλη ή κατά -16,4%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 2,5
χιλ. μέλη ή κατά -58,1%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 2,4
χιλ. μέλη ή κατά -15,5%), Ηπείρου (κατά 1,8 χιλ. μέλη ή
κατά -33,3%), Βορείου Αιγαίου (κατά 1,7 χιλ. μέλη ή κατά -36,2%), και Νοτίου Αιγαίου (κατά 1,2 χιλ. μέλη ή κατά -25,0%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 3 από τις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 25 έως& 64 ετών,
με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου (κατά 2,3 χιλ. μέλη ή κατά
22,8%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (κατά 2,0 χιλ. μέλη ή κατά 29,0%), και
Ιονίων νήσων (κατά 2,0 χιλ. μέλη ή κατά 95,2%).
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10.6.2.4 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 65 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

Rev. 2) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής
επιχείρησης (contributing family workers) ηλικίας από
65 ετών & άνω (σε χιλ. μέλη) που απασχολούνται σε
όλους τους τομείς κλάδων (all NACE activities, περίοδος
2001-2007 NACE Rev. 1.1, και περίοδος 2008-2019 NACE

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων
μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 65 ετών
& άνω στην ΕΕ-28 είναι 297 χιλ. μέλη, ενώ ο συνολικός
πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής
επιχείρησης ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 7,7 χιλ. μέλη.

Γράφημα 10.284: Συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. μέλη) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (6,3
χιλ. μέλη). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20022007 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά
24,4% (ή κατά 3,8 χιλ. μέλη), την αμέσως επόμενη περίοδο 2007-2016 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική
μείωση του δείκτη κατά -67,5% (ή κατά 13,1 χιλ. μέλη),
ενώ την περίοδο 2016-2019 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 22,2% (ή κατά 1,4 χιλ. μέλη).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 65 ετών & άνω
στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
κατά -42,4% (ή κατά 218 χιλ. μέλη), από 515 χιλ. μέλη το
2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 297 χιλ. μέλη το 2019, που
αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -50,6% (ή
κατά 7,9 χιλ. μέλη), από 15,6 χιλ. μέλη το 2002, σε 7,7
χιλ. μέλη το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2007 (19,4 χιλ. μέλη), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης (contributing family workers) ηλικίας από 65
ετών & άνω (σε χιλ. μέλη) στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού
των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην
ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.285: Συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. μέλη) στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων
μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 65 ετών &
άνω στην ΕΕ-28 είναι 297 χιλ. μέλη, που αντιστοιχεί στο
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4,7% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων
ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά (6.382 χιλ. απασχολούμενοι).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από
65 ετών & άνω στην Ελλάδα (7,7 χιλ. μέλη) αντιστοιχεί
στο 4,2% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω της χώρας (86,4 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 4,2
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 8η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 22,0% είναι: η Σλοβενία (33,3%), η
Αυστρία (26,5%), η Ρουμανία (26,4%), η Κροατία (12,4%),
και η Κύπρος (11,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 0,9%, και συγκεκριμένα: η Ουγγαρία (0,3%), η
Λετονία (0,5%), η Ολλανδία (1,1%), η Ισπανία (1,1%), και
η Πορτογαλία (1,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (23,4 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής
επιχείρησης ηλικίας από 65 ετών & άνω στην ΕΕ-28 κα-

ταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 46,0% (ή κατά 985 χιλ. μέλη) από 2.144 χιλ. μέλη το 2015, σε 3.129
χιλ. μέλη το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 65 ετών & άνω στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 211,5% (ή κατά
11 χιλ. μέλη) από 5,2 χιλ. μέλη το 2015, σε 16,2 χιλ. μέλη
το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε
χιλ. μέλη) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 65
ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.
Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 65 ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού
των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω στην
Ελλάδα είναι 8,9%. Σημειώνεται ότι η ανάλυση είναι σχετική λόγω του ιδιαίτερα χαμηλών τιμών του δείκτη στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

Γράφημα 10.286: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής επιχείρησης ηλικίας από 65 ετών & άνω (σε χιλ. μέλη) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των απασχολουμένων ηλικίας από 65 ετών & άνω ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα
έτη 2019 και 2015
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Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των συμβοηθούντων μελών οικογενειακής
επιχείρησης ηλικίας από 65 ετών & άνω επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 65
ετών & άνω στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας,
καταγράφεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας (27,7% επί
του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 27,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της
τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Βορείου
Αιγαίου (23,1% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 14,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου
Αιγαίου (16,7% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 7,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Ελλάδας (13,2% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,3
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (9,0% επί του συνόλου των συνομηλίκων απα-

σχολουμένων στην περιφέρεια υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (8,9% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια ταυτόσημη της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (7,1% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(7,0% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (5,3% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων
(3,7% επί του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 5,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (2,7% επί
του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 6,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (0,5% επί του συνό-
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λου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 8,4 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και Κεντρικής Μακεδονίας (0,1% επί
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του συνόλου των συνομηλίκων απασχολουμένων στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 8,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

10.7 Άνεργοι - Βασικά μεγέθη και δείκτες του πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) στην ΕΕ-28 και
την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των ανέργων (unemployed persons) ηλικίας

Γράφημα 10.287: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 είναι 15.637 χιλ. άνεργοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα είναι 819 χιλ. άνεργοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -23,0%
(ή κατά 4.682 χιλ. ανέργους), από 20.319 χιλ. ανέργους
το 2002, σε 15.637 χιλ. ανέργους το 2019, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (819 χιλ.
άνεργοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20022013 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά
28,7% (ή κατά 5.835 χιλ. ανέργους), ενώ την περίοδο
2013-2019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση
του δείκτη κατά -40,2% (ή κατά 10.517 χιλ. ανέργους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά

72,6% (ή κατά 344 χιλ. ανέργους), από 475 χιλ. ανέργους
το 2002, σε 819 χιλ. ανέργους το 2019. Σημειώνεται, ότι
η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2013 (1.330 χιλ. ανέργους), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (388 χιλ. άνεργοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -18,3% (ή κατά 87 χιλ. ανέργους),
την αμέσως επόμενη περίοδο 2008-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά
242,9% (ή κατά 942 χιλ. ανέργους), ενώ την περίοδο
2013-2019 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -38,4% (ή κατά 511 χιλ. ανέργους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των ανέργων (unemployed persons) ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) στα κράτημέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού εργατικού δυναμικού (του οικονομικά ενεργού πληθυσμού) ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (δείκτης
ανεργίας) στην ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 10.288: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πληθυσμού του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (δείκτης ανεργίας) στην ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 είναι 15.637 χιλ. άνεργοι, που αντιστοιχεί στο 6,3% του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην ΕΕ-

28 τη συγκεκριμένη χρονιά (247.563 χιλ. κάτοικοι). Την
ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα (819 χιλ. άνεργοι) αντιστοιχεί στο 17,3% του συνολικού εργατικού
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

λία (κατά 561,2 χιλ. ανέργους ή κατά -18,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 476,8 χιλ. ανέργους ή κατά -27,3%),
η Ιταλία (κατά 451,8 χιλ. ανέργους ή κατά -14,9%), η Ελλάδα (κατά 378,1 χιλ. ανέργους ή κατά -31,6%), η Πορτογαλία (κατά 307,0 χιλ. ανέργους ή κατά -47,5%), η Ολλανδία (κατά 299,6 χιλ. ανέργους ή κατά -48,8%), η
Ρουμανία (κατά 270,5 χιλ. ανέργους ή κατά -43,4%), η
Κροατία (κατά 186,9 χιλ. ανέργους ή κατά -61,1%), η
Βουλγαρία (κατά 162,3 χιλ. ανέργους ή κατά -53,2%), η
Τσεχία (κατά 159,0 χιλ. ανέργους ή κατά -59,3%), η Σλοβακία (κατά 156,7 χιλ. ανέργους ή κατά -49,8%), το Βέλγιο (κατά 148,1 χιλ. ανέργους ή κατά -35,1%), η Ουγγαρία (κατά 148,1 χιλ. ανέργους ή κατά -48,1%), η Ιρλανδία (κατά 105,3 χιλ. ανέργους ή κατά -46,6%), η Φινλανδία (κατά 68,0 χιλ. ανέργους ή κατά -27,0%), η Αυστρία (κατά 47,2 χιλ. ανέργους ή κατά -18,7%), η Σλοβενία (κατά 44,6 χιλ. ανέργους ή κατά -494%), η Λιθουανία (κατά 42,0 χιλ. ανέργους ή κατά -31,3%), η
Λετονία (κατά 36,9 χιλ. ανέργους ή κατά -37,6%), η
Κύπρος (κατά 31,1 χιλ. ανέργους ή κατά -49,5%), η
Δανία (κατά 29,5 χιλ. ανέργους ή κατά -16,3%), η Σουηδία (κατά 12,0 χιλ. ανέργους ή κατά -3,1%), η Εσθονία (κατά 11,0 χιλ. ανέργους ή κατά -26,0%), η Μάλτα
(κατά 1,7 χιλ. ανέργους ή κατά -15,0%), και το Λουξεμβούργο (κατά 1,3 χιλ. ανέργους ή κατά -7,1%).

δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στη χώρα
(4.724 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά
11,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 11,4% είναι: η Ελλάδα (17,3%), η
Ισπανία (14,1%), η Ιταλία (10,0%), η Γαλλία (8,4%), και η
Κύπρος (7,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 3,0%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (2,0%), η
Γερμανία (3,1%), η Πολωνία (3,3%), η Ολλανδία (3,4%),
και η Ουγγαρία (3,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,7 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση κατά -31,7% (ή
κατά 7.268,3 χιλ. ανέργους) από 22.905 χιλ. ανέργους το
2015, σε 15.637 χιλ. ανέργους το 2019. Την ίδια περίοδο,
o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -31,6% (ή κατά 378,1 χιλ. ανέργους) από 1.197
χιλ. ανέργους το 2015, σε 819 χιλ. ανέργους το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των ανέργων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά
1.808,2 χιλ. ανέργους ή κατά -35,8%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 746,6 χιλ. ανέργους ή κατά -57,2%), η Γερμανία (κατά 576,8 χιλ. ανέργους ή κατά -29,6%), η Γαλ-

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων (unemployed
persons) ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού
εργατικού δυναμικού (του οικονομικά ενεργού πληθυσμού) ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (δείκτης ανεργίας)
ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη
2019 και 2015.

Γράφημα 10.289: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το
συνολικό πληθυσμό του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (δείκτης ανεργίας) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019
και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών επί του συνολικού
εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
Ελλάδα είναι 17,3%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες
της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής
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Μακεδονίας (24,5% επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 7,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του
δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας
(24,1% επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κεντρικής Μακεδονίας (19,6% επί του συνολικού εργα-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

μείωση του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά
155,1 χιλ. ανέργους ή κατά -34,5%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 53,7 χιλ. ανέργους ή κατά -25,5%), Κρήτης
(κατά 33,5 χιλ. ανέργους ή κατά -50,1%), Θεσσαλίας
(κατά 27,2 χιλ. ανέργους ή κατά -32,1%), Πελοποννήσου (κατά 26,6 χιλ. ανέργους ή κατά -48,0%), Στερεάς
Ελλάδας (κατά 22,7 χιλ. ανέργους ή κατά -36,0%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 19,0 χιλ. ανέργους ή κατά -31,5%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 13,9 χιλ.
ανέργους ή κατά -16,9%), Ηπείρου (κατά 12,1 χιλ. ανέργους ή κατά -35,4%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 7,7 χιλ.
ανέργους ή κατά -21,4%), Ιονίων νήσων (κατά 6,2 χιλ.
ανέργους ή κατά -36,3%), και Νοτίου Αιγαίου (κατά 2,0
χιλ. ανέργους ή κατά -8,7%). Την ίδια περίοδο, καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (κατά 1,8 χιλ. ανέργους ή κατά 12,7%).

Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

τικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (18,7% επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου
(17,7% επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (17,3% επί του συνολικού εργατικού
δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (16,9% επί του συνόλου εργατικού δυναμικού στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (16,4% επί του
συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως&
74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,9 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (16,2% επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (13,7% επί
του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων
νήσων (12,4% επί του συνολικού εργατικού δυναμικού
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Πελοποννήσου (12,0% επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 5,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κρήτης (11,7% επί του
συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως&
74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 5,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 12 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται

10.7.1Πληθυσμός των ανέργων ανά φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των ανέργων (unemployed persons) ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (δείκτης
ανεργίας) επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά φύλο στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2019. Σημειώνεται ότι η διάταξη των κρατώνμελών της ΕΕ-28 στο γράφημα είναι κατά φθίνουσα τιμή
του δείκτη ανεργίας στο σύνολο του πληθυσμού.
Το 2019, ο δείκτης ανεργίας των ανδρών ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 (6,1%), υπολείπεται ελαφρά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (6,6%) κατά 0,5
ποσ. μονάδες.

Γράφημα 10.290: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (δείκτης ανεργίας) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης
ανεργίας των ανδρών ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 7,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 3,5 ποσ.

μονάδες), η Ιταλία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Κύπρος (κατά 1,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 1,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 1,0
ποσ. μονάδα), η Σλοβενία (κατά 1,0 ποσ. μονάδα), η
Εσθονία (κατά 0,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 0,7
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 0,7 ποσ. μονάδες), η
Πολωνία (κατά 0,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 0,5
ποσ. μονάδα), η Σλοβακία (κατά 0,4 ποσ. μονάδες), και
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η Σουηδία (κατά 0,2 ποσ. μονάδες). Τη συγκεκριμένη
χρονιά, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης ανεργίας
των ανδρών ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 1,8
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 1,5 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 1,0 ποσ. μονάδα), η Ρουμανία (κατά
0,9 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 0,8 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 0,8 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
0,7 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 0,5 ποσ. μονάδες),
το Ηνωμένο Βασίλειο, (κατά 0,4 ποσ. μονάδες), και η
Αυστρία (κατά 0,3 ποσ. μονάδες). Τέλος, σε 4 από τα 28

κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, και συγκεκριμένα στο Λουξεμβούργο, τηn
Ουγγαρία, την Ολλανδία και τη Γαλλία καταγράφεται
οριακά μηδενική απόκλιση των φύλων (απόκλιση μικρότερη των 0,2 ποσ. μονάδων).
10.7.2 Πληθυσμός των ανέργων ανά ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης ανεργίας του συνολικού πληθυσμού της παραγωγικής
ηλικίας (από 15 έως& 64 ετών) και των 4 επιμέρους
ηλικιακών ομάδων του συνολικού πληθυσμού ηλικίας
15 έως& 74 ετών (ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, από
25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64 ετών, και από 65
έως & 74 ετών) στην ΕΕ-28 την περίοδο 2002-2019.

Γράφημα 10.291: Δείκτης ανεργίας του συνολικού πληθυσμού της παραγωγικής ηλικίας (από 15 έως& 64 ετών) και των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του
συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 έως& 74 ετών (ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64 ετών, και από 65 έως & 74 ετών) στην
ΕΕ-28 την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat - Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 (15.522 χιλ. άνεργοι)
αντιστοιχεί στο 6,4% του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 (241.753
χιλ. κάτοικοι).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, η κατανομή του συνολικού
πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην ΕΕ-28 διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως προς τις
4 επί μέρους διακριτές ηλικιακές ομάδες των κατοίκων
που την απαρτίζουν.
Πιο συγκεκριμένα το 2019:
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 15
έως& 24 ετών (3.216 χιλ. άνεργοι) αντιστοιχεί στο
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14,4% του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 (22.391 χιλ. κάτοικοι).
η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 25
έως& 49 ετών (8.753 χιλ. άνεργοι) αντιστοιχεί στο 6,0%
του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 25
έως& 49 ετών στην ΕΕ-28 (145.311 χιλ. κάτοικοι).
η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 50
έως& 64 ετών (3.553 χιλ. άνεργοι) αντιστοιχεί στο 4,8%
του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 50
έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 (74.050 χιλ. κάτοικοι), και
η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 65
έως& 74 ετών (115 χιλ. άνεργοι) αντιστοιχεί στο 2,0%
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του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 65
έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 (5.810 χιλ. κάτοικοι).





Κεφάλαιο 10ο

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, ο δείκτης ανεργίας των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -29,5% (ή
κατά 2,7 ποσ. μονάδες) από 9,1% το 2002, σε 6,4% το
2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (11,0%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, η μεταβολή του δείκτη απασχόλησης των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
ανά επιμέρους ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 έχει ως εξής:
 ο δείκτης ανεργίας των κατοίκων ηλικίας από 15 έως&
24 ετών καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -20,6% (ή
κατά 3,7 ποσ. μονάδες) από 18,1% το 2002, σε 14,4%
το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2013 (23,7%).
 ο δείκτης ανεργίας των κατοίκων ηλικίας από 25 έως&
49 ετών καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -26,6% (ή
κατά 2,2 ποσ. μονάδες) από 8,2% το 2002, σε 6,0% το
2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη

κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (10,4%).
ο δείκτης ανεργίας των κατοίκων ηλικίας από 50 έως&
64 ετών καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -27,7% (ή
κατά 1,8 ποσ. μονάδες) από 6,6% το 2002, σε 4,8% το
2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (7,8%).
και ο δείκτης ανεργίας των κατοίκων ηλικίας από 65
έως& 74 ετών καταγράφει σημαντική αύξηση κατά
39,4% (ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες) από 1,1% το 2002, σε
2,0% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2014 (2,3%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (2,3%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης ανεργίας του συνολικού πληθυσμού της παραγωγικής
ηλικίας (από 15 έως& 64 ετών) και των 4 επιμέρους
ηλικιακών ομάδων του συνολικού πληθυσμού ηλικίας
15 έως& 74 ετών (ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, από
25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64 ετών, και από 65
έως & 74 ετών) στην Ελλάδα την περίοδο 2002-2019.

Γράφημα 10.292: Δείκτης ανεργίας του συνολικού πληθυσμού της παραγωγικής ηλικίας (από 15 έως& 64 ετών) και των 4 επιμέρους ηλικιακών ομάδων του
συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 έως& 74 ετών (ηλικίας από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, από 50 έως& 64 ετών, και από 65 έως & 74 ετών) στην
ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat - Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα (810 χιλ. άνεργοι)
αντιστοιχεί στο 17,5% του συνολικού εργατικού δυ-

ναμικού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα
(4.634 χιλ. κάτοικοι).
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, η κατανομή του συνολικού
πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην Ελλάδα διαφοροποιείται αξιοσημείωτα ως προς
τις 4 επί μέρους διακριτές ηλικιακές ομάδες των κατοίκων που την απαρτίζουν.
Πιο συγκεκριμένα το 2019:
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 15
έως& 24 ετών (82 χιλ. άνεργοι) αντιστοιχεί στο 14,4%
του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15
έως& 24 ετών στην Ελλάδα (234 χιλ. κάτοικοι).
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 25
έως& 49 ετών (550 χιλ. άνεργοι) αντιστοιχεί στο 18,1%
του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 25
έως& 49 ετών στην Ελλάδα (3.047 χιλ. κάτοικοι).
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 50
έως& 64 ετών (177 χιλ. άνεργοι) αντιστοιχεί στο 13,1%
του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 50
έως& 64 ετών στην Ελλάδα (1.353 χιλ. κάτοικοι), και
 η ποσοστιαία αναλογία της ηλικιακής ομάδας από 65
έως& 74 ετών (9 χιλ. άνεργοι) αντιστοιχεί στο 10,5%
του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 65
έως& 74 ετών στην Ελλάδα (89 χιλ. κάτοικοι).
Κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2019, ο δείκτης ανεργίας των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 72,1% (ή κατά 7,3 ποσ. μονάδες) από 10,2% το
2002, σε 17,5% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται
το 2013 (27,7%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (7,9%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, η μεταβολή του δείκτη απασχόλησης των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
ανά επιμέρους ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα έχει ως
εξής:

 ο δείκτης ανεργίας των κατοίκων ηλικίας από 15 έως&







24 ετών καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 36,2% (ή
κατά 9,4 ποσ. μονάδες) από 25,9% το 2002, σε 35,2% το
2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013 (58,3%),
ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (21,9%).
ο δείκτης ανεργίας των κατοίκων ηλικίας από 25 έως&
49 ετών καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
93,7% (ή κατά 8,7 ποσ. μονάδες) από 9,3% το 2002, σε
18,1% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013
(27,8%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (7,7%).
ο δείκτης ανεργίας των κατοίκων ηλικίας από 50 έως&
64 ετών καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
202,3% (ή κατά 8,8 ποσ. μονάδες) από 4,3% το 2002, σε
13,1% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2016
(19,3%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (3,8%).
και ο δείκτης ανεργίας των κατοίκων ηλικίας από 65
έως& 74 ετών καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 1124,4% (ή κατά 9,7 ποσ. μονάδες) από 0,9% το
2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 10,5% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (13,6%).

10.7.2.1 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 64 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των ανέργων (unemployed persons) ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. ανέργους) στην Ελλάδα και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 20022019.

Γράφημα 10.293: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. ανέργους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 15.522 χιλ. άνεργοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα είναι 810 χιλ.
άνεργοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης
συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15
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έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή μείωση
κατά -23,5% (ή κατά 4.755 χιλ. ανέργους), από 20.276
χιλ. ανέργους το 2002, σε 15.522 χιλ. ανέργους το
2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (26.063 χιλ. ανέργους). Πιο συ-
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γκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -17,6% (ή κατά 3.573 χιλ.
ανέργους), την αμέσως επόμενη περίοδο 2008-2013
καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη
κατά 56,0% (ή κατά 9.360 χιλ. ανέργους), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική
μείωση του δείκτη κατά -40,4% (ή κατά 10.542 χιλ. ανέργους).

ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (387 χιλ. άνεργοι).
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -18,3% (ή κατά 87
χιλ. ανέργους), την αμέσως επόμενη περίοδο 20082013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του
δείκτη κατά 242,8% (ή κατά 938 χιλ. ανέργους), ενώ
την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -38,9% (ή κατά 515 χιλ. ανέργους).
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Γράφημα 10.294: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. ανέργους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (δείκτης ανεργίας) στην ΕΕ-28 το 2019

Κεφάλαιο 10ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
(σε χιλ. ανέργους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού εργατικού
δυναμικού (του οικονομικά ενεργού πληθυσμού) ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (δείκτης ανεργίας) στην ΕΕ28 το 2019.

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 70,9% (ή κατά 336 χιλ. ανέργους), από 474 χιλ.
ανέργους το 2002, σε 810 χιλ. ανέργους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013 (1.325 χιλ. άνεργοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την

Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 15.422 χιλ. άνεργοι, που αντιστοιχεί στο 6,4% του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (241.753 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των ανέργων
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα (810 χιλ.
άνεργοι) αντιστοιχεί στο 17,5% του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών της χώρας (4.634 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα
σημαντικά κατά 11,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 11,5% είναι: η Ελλάδα
(17,5%), η Ισπανία (14,2%), η Ιταλία (10,2%), η Γαλλία
(8,5%), και η Κύπρος (7,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,1%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (2,1%), η Γερμανία (3,2%), η Πολωνία
(3,4%), η Ολλανδία (3,4%), και η Ουγγαρία (3,5%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι

σχετικά ιδιαίτερα υψηλή (3,1 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση κατά 31,9%
(ή κατά 7.287 χιλ. ανέργους) από 22.809 χιλ. ανέργους
το 2015, σε 15.522 χιλ. ανέργους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 32,0% (ή κατά 381 χιλ. ανέργους)
από 1.190 χιλ. ανέργους το 2015, σε 810 χιλ. ανέργους
το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από
15 έως& 64 ετών (σε χιλ. ανέργους) και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (δείκτης ανεργίας)
ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα
έτη 2019 και 2015.
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Γράφημα 10.295: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (σε χιλ. ανέργους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών (δείκτης ανεργίας) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
ανέργων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην Ελλάδα είναι 17,5%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 64
ετών επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες
της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας (24,9% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 7,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (24,4% επί του
εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(19,7% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15
έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (19,2% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από
15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (18,0% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας
από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (17,4% επί του εργατικού δυναμικού
ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (16,9% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (16,5% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(16,3% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (14,0% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπό-
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μενη κατά 3,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ιονίων νήσων (12,6% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Πελοποννήσου (12,2% επί του εργατικού
δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 5,3 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και Κρήτης (11,8% επί εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 64 ετών στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 5,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 12 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 156,5
χιλ. ανέργους ή κατά -35,1%), και κατά φθίνουσα σειρά
ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας
(κατά 54,4 χιλ. ανέργους ή κατά -25,9%), Κρήτης (κατά
33,6 χιλ. ανέργους ή κατά -50,5%), Θεσσαλίας (κατά
26,9 χιλ. ανέργους ή κατά -31,9%), Πελοποννήσου (κατά
26,4 χιλ. ανέργους ή κατά -48,1%), Στερεάς Ελλάδας
(κατά 22,7 χιλ. ανέργους ή κατά -36,1%), Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης (κατά 19,4 χιλ. ανέργους ή κατά -32,3%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 14,3 χιλ. ανέργους ή
κατά -17,4%), Ηπείρου (κατά 12,2 χιλ. ανέργους ή κατά -35,8%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 7,5 χιλ. ανέργους
ή κατά -21,0%), Ιονίων νήσων (κατά 6,3 χιλ. ανέργους ή
κατά -37,1%), και Νοτίου Αιγαίου (κατά 1,8 χιλ. ανέργους
ή κατά -7,9%).
Την ίδια περίοδο, καταγράφεται μικρή αύξηση του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως&
64 ετών στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (κατά 1,7 χιλ.
ανέργους ή κατά 12,0%).
10.7.2.2 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 24 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των ανέργων (unemployed persons) ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. ανέργους) στην Ελλάδα και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 20022019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 10.296: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. ανέργους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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έως& 24 ετών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -39,0% (ή κατά 53 χιλ. ανέργους), από
135 χιλ. ανέργους το 2002, σε 82χιλ. ανέργους το 2019.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013 (184 χιλ. άνεργοι),
ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (82 χιλ. άνεργοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -39,3% (ή κατά 53 χιλ.
ανέργους), την αμέσως επόμενη περίοδο 2008-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά
124,2% (ή κατά 102 χιλ. ανέργους), ενώ την περίοδο
2013-2019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση
του δείκτη κατά -55,2% (ή κατά 101 χιλ. ανέργους).

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 είναι 3.216 χιλ. άνεργοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα είναι 82 χιλ.
άνεργοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως&
24 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση κατά -35,3% (ή κατά 1.751 χιλ. ανέργους), από 4.967 χιλ.
ανέργους το 2002, σε 3.216 χιλ. ανέργους το 2019, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2012
(5.606 χιλ. ανέργους). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2007 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -14,9% (ή κατά 738 χιλ. ανέργους), την αμέσως επόμενη περίοδο 2007-2012 καταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 32,8% (ή κατά 1.385 χιλ. ανέργους), ενώ την περίοδο 2012-2019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -42,6% (ή κατά
2.390 χιλ. ανέργους). Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών
(σε χιλ. ανέργους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού εργατικού
δυναμικού (του οικονομικά ενεργού πληθυσμού) ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (δείκτης ανεργίας) στην ΕΕ28 το 2019.

Γράφημα 10.297: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. ανέργους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (δείκτης ανεργίας) στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 είναι 3.216 χιλ. άνεργοι, που αντιστοιχεί στο 14,4% του συνολικού εργατικού
δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά (3.216 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των ανέργων
ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην Ελλάδα (82 χιλ. άνερ-

γοι) αντιστοιχεί στο 35,2% του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών της χώρας (234
χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 20,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 27,3% είναι: η Ελλάδα (35,2%), η
Ισπανία (32,5%), η Ιταλία (29,2%), η Σουηδία (20,1%),
και η Γαλλία (19,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 7,0%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (5,6%),
η Γερμανία (5,8%), η Ολλανδία (6,7%), η Σλοβενία
(8,2%), και η Αυστρία (8,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι σχετικά ιδιαίτερα υψηλή (3,9
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών
στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση κατά -31,1% (ή

κατά 1.454 χιλ. ανέργους) από 4.670 χιλ. ανέργους το
2015, σε 3.216 χιλ. ανέργους το 2019. Την ίδια περίοδο, o
συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως&
24 ετών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 40,8% (ή κατά 57 χιλ. ανέργους) από 139
χιλ. ανέργους το 2015, σε 82 χιλ. ανέργους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως&
24 ετών (σε χιλ. ανέργους) και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15
έως& 24 ετών (δείκτης ανεργίας) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 10.298: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (σε χιλ. ανέργους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών (δείκτης ανεργίας) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
ανέργων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών
στην Ελλάδα είναι 35,2%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών
επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15
έως& 24 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας,
καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
(52,5% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 17,3
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (47,8% επί του εργατικού
δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 12,6 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (47,0% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 11,8 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (42,0% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,8 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(42,0% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 6,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (41,1% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 5,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ηπείρου (38,8% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
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3,6 ποσ. μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (35,1% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας
από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Αττικής (31,0% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Νοτίου Αιγαίου (30,8% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (30,6% επί εργατικού δυναμικού ηλικίας από
15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
4,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων
νήσων (30,6% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από
15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
4,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κεντρικής Μακεδονίας (29,0% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα),
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 12 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από
15 έως& 24 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται
στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 18,2 χιλ. ανέργους ή κατά -41,1%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 12,1
χιλ. ανέργους ή κατά -55,5%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 5,4
χιλ. ανέργους ή κατά -46,2%), Θεσσαλίας (κατά 4,9 χιλ.
ανέργους ή κατά -41,9%), Πελοποννήσου (κατά 3,8 χιλ.
ανέργους ή κατά -59,4%), Ανατολικής Μακεδονίας &

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Θράκης (κατά 3,5 χιλ. ανέργους ή κατά -35,7%), Στερεάς
Ελλάδας (κατά 2,9 χιλ. ανέργους ή κατά -30,9%), Κρήτης
(κατά 1,8 χιλ. ανέργους ή κατά -25,7%), Ηπείρου (κατά 1,6
χιλ. ανέργους ή κατά -45,7%), Ιονίων νήσων (κατά 1,5 χιλ.
ανέργους ή κατά -50,0%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 1,0
χιλ. ανέργους ή κατά -24,4%), και Νοτίου Αιγαίου (κατά
0,7 χιλ. ανέργους ή κατά -25,0%). Την ίδια περίοδο, καταγράφεται μικρή αύξηση του συνολικού πληθυσμού των

ανέργων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών στην περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου (κατά 0,6 χιλ. ανέργους ή κατά 25,0%).
10.7.2.3 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ ΚΑΙ 64 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των ανέργων (unemployed persons) ηλικίας από
25 έως& 64 ετών (σε χιλ. ανέργους) στην Ελλάδα και την
Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 10.299: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. ανέργους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019

15.308

15.588

16.023

15.645

14.489

16.111
12.714

17.454

17.605

19.442

20.458

19.577

18.138

16.582

14.868

12.474

327

371

375

341

327

305

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

389

2009

1.107

1.051

998

903

730

521

2010

2011

ΕΕ-28

2012

2013

2014

2015

2016

2017

809

727

2018

2019

Κεφάλαιο 10ο

339

1.141

12.306

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

1.011

13.357

ΕΛΛΑΔΑ

Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 12.306 χιλ. άνεργοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα είναι 727 χιλ.
άνεργοι.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην
Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
114,6% (ή κατά 338 χιλ. ανέργους), από 339 χιλ. ανέργους το 2002, σε 727 χιλ. ανέργους το 2019. Σημειώνεται
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013 (1.141 χιλ. άνεργοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (305 χιλ. άνεργοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται μείωση
του δείκτη κατά -9,9% (ή κατά 34 χιλ. ανέργους), την αμέσως επόμενη περίοδο 2008-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 273,8% (ή κατά
836 χιλ. ανέργους), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -36,3% (ή
κατά 414 χιλ. ανέργους).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης
συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 25
έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή μείωση
κατά -19,6% (ή κατά 4.755 χιλ. ανέργους), από 15.308
χιλ. ανέργους το 2002, σε 12.306 χιλ. ανέργους το
2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (20.458 χιλ. ανέργους). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -18,5% (ή κατά 2.834 χιλ.
ανέργους), την αμέσως επόμενη περίοδο 2008-2013
καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη
κατά 64,0% (ή κατά 7.985 χιλ. ανέργους), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική
μείωση του δείκτη κατά -39,9% (ή κατά 8.153 χιλ. ανέργους).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε
χιλ. ανέργους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού εργατικού δυναμικού (του οικονομικά ενεργού πληθυσμού) ηλικίας από
15 έως& 74 ετών (δείκτης ανεργίας) στην ΕΕ-28 το 2019.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 είναι 12.306 χιλ. άνεργοι, που αντιστοιχεί στο 5,6% του συνολικού εργατικού
δυναμικού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά (219.361 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των ανέργων
ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα (727 χιλ. άνεργοι) αντιστοιχεί στο 16,5% του συνολικού εργατικού
δυναμικού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών της χώρας
(4.400 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα σημαντικά κατά 10,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 10,4% είναι: η Ελλάδα (16,5%), η
Ισπανία (12,9%), η Ιταλία (8,9%), η Γαλλία (7,3%), και η
Κύπρος (6,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 2,6%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (1,9%), η
Ολλανδία (2,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (2,8%), η Πολωνία (2,8%), και η Ουγγαρία (2,8%). Ας σημειωθεί ότι η τι-

μή του λόγου top5/ bottom5 είναι σχετικά ιδιαίτερα υψηλή (4,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση κατά 31,9% (ή
κατά 7.287 χιλ. ανέργους) από 22.809 χιλ. ανέργους το
2015, σε 15.522 χιλ. ανέργους το 2019. Την ίδια περίοδο,
o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 32,0% (ή κατά 381 χιλ. ανέργους) από 1.190 χιλ.
ανέργους το 2015, σε 810 χιλ. ανέργους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 25 έως&
64 ετών (σε χιλ. ανέργους) και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 25
έως& 64 ετών (δείκτης ανεργίας) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 10.301: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (σε χιλ. ανέργους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών (δείκτης ανεργίας) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
ανέργων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
στην Ελλάδα είναι 16,5%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 25
έως& 64 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας,
καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (23,3%
επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 25 έως& 64
ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες:
Δυτικής Μακεδονίας (23,3% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (19,3% επί του εργατικού
δυναμικού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (17,9% επί του εργατικού
δυναμικού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Αττικής (16,2% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια
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υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (16,0% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (15,7% επί του εργατικού
δυναμικού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (15,5% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 1,0 ποσ. μονάδα
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης (14,6% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας
από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 1,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Νοτίου Αιγαίου (12,7% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Πελοποννήσου (11,5% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 5,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (11,5% επί του εργατικού
δυναμικού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 5,0 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και Κρήτης (10,6% επί εργατικού δυ-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ή κατά -31,7%), Ηπείρου (κατά 10,6 χιλ. ανέργους ή κατά -34,6%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 8,9 χιλ. ανέργους ή
κατά -12,7%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 6,5 χιλ. ανέργους ή κατά -20,6%), Ιονίων νήσων (κατά 4,8 χιλ. ανέργους ή κατά -34,3%), και Νοτίου Αιγαίου (κατά 1,1 χιλ.
ανέργους ή κατά -5,8%).
Την ίδια περίοδο, καταγράφεται μικρή αύξηση του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 25 έως&
64 ετών στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (κατά 1,1
χιλ. ανέργους ή κατά 9,3%).
10.7.2.4 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 65 ΕΤΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 74 ΕΤΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των ανέργων (unemployed persons) ηλικίας από
65 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) στην Ελλάδα και την
Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
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Γράφημα 10.302: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 65 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ναμικού ηλικίας από 25 έως& 64 ετών στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 5,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 12 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά
138,3 χιλ. ανέργους ή κατά -34,5%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 42,3 χιλ. ανέργους ή κατά -22,5%), Κρήτης
(κατά 31,8 χιλ. ανέργους ή κατά -53,4%), Πελοποννήσου (κατά 22,6 χιλ. ανέργους ή κατά -46,6%), Θεσσαλίας (κατά 22,0 χιλ. ανέργους ή κατά -30,3%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 19,8 χιλ. ανέργους ή κατά -37,1%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 15,9 χιλ. ανέργους
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 65 έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 είναι 115 χιλ. άνεργοι, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 65 έως& 74 ετών στην Ελλάδα είναι 9,4 χιλ. άνεργοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 65 έως&
74 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 172,5% (ή κατά 73 χιλ. ανέργους), από 42
χιλ. ανέργους το 2002, σε 115 χιλ. ανέργους το 2019,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2007 (39 χιλ. άνεργοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2007 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά
-7,6% (ή κατά 3,0 χιλ. ανέργους), ενώ την περίοδο 20072019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του
δείκτη κατά 194,9% (ή κατά 76 χιλ. ανέργους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 65 έως& 74 ετών
στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 1242,9% (ή κατά 8,7 χιλ. ανέργους), από 0,7 χιλ. ανέργους το 2002,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 8,4 χιλ. ανέργους το 2019,

που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 65 έως& 74 ετών
(σε χιλ. ανέργους) στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού εργατικού
δυναμικού (του οικονομικά ενεργού πληθυσμού) ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (δείκτης ανεργίας) στην ΕΕ-28
το 2019.
Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 65 έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 είναι 115,0 χιλ. άνεργοι, που αντιστοιχεί στο 2,0% του συνολικού εργατικού
δυναμικού ηλικίας από 65 έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά (5.810 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, ο συνολικός πληθυσμός των ανέργων
ηλικίας από 65 έως& 74 ετών στην Ελλάδα (9,4 χιλ. άνεργοι) αντιστοιχεί στο 10,5% του συνολικού εργατικού
δυναμικού ηλικίας από 65 έως& 74 ετών της χώρας (89
χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα ισχυρά κατά
8,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
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Γράφημα 10.303: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 65 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 65 έως& 74 ετών (δείκτης ανεργίας) στην ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 5,2% είναι: η Ελλάδα (10,5%), η
Ισπανία (5,9%), η Ολλανδία (3,9%), η Γαλλία (2,9%), και
η Βουλγαρία (2,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,1%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία
(0,2%), η Τσεχία (0,4%), η Πολωνία (0,6%), η Λιθουανία
(0,6%), και η Κροατία (0,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι σχετικά ιδιαίτερα υψηλή
(10,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 65 έως& 74 ετών
στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 19,7% (ή κα-

τά 18,9 χιλ. ανέργους) από 96,1 χιλ. ανέργους το 2015, σε
115,0 χιλ. ανέργους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 65 έως& 74 ετών στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά
34,3% (ή κατά 2,4 χιλ. ανέργους) από 7,0 χιλ. ανέργους το
2015, σε 9,4 χιλ. ανέργους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 65 έως&
74 ετών (σε χιλ. ανέργους) και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 65
έως& 74 ετών (δείκτης ανεργίας) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 10.304: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 65 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 65 έως& 74 ετών (δείκτης ανεργίας) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
ανέργων ηλικίας από 65 έως& 74 ετών επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 65 έως& 74 ετών
στην Ελλάδα είναι 10,5%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 65 έως& 74 ετών
επί του συνολικού εργατικού δυναμικού ηλικίας από 65
έως& 74 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας,
καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (17,1% επί του
εργατικού δυναμικού ηλικίας από 65 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,6 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής
του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (19,7% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας
από 65 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
3,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (16,3% επί του εργατικού
δυναμικού ηλικίας από 65 έως& 74 ετών στην περιφέ-
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ρεια υπολειπόμενη κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (9,3% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 65 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,2 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (8,3% επί του εργατικού
δυναμικού ηλικίας από 65 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (8,0% επί του εργατικού
δυναμικού ηλικίας από 65 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κρήτης (6,8% επί εργατικού δυναμικού
ηλικίας από 65 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας (6,8% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 65 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (5,0% επί του εργατικού
δυναμικού ηλικίας από 65 έως& 74 ετών στην περιφέ-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής
Μακεδονίας (κατά 0,7 χιλ. ανέργους ή κατά 100,0%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 0,4 χιλ. ανέργους ή κατά 400,0%),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 0,4 χιλ. ανέργους ή κατά 133,3%), και οριακά Ηπείρου (κατά 0,1 χιλ.
ανέργους ή κατά 100,0%), Ιονίων νήσων (κατά 0,1 χιλ.
ανέργους ή κατά 37,1%), και Κρήτης (κατά 0,1 χιλ. ανέργους ή κατά 33,3%),
Τη συγκεκριμένη περίοδο, στις διοικητικές περιφέρειες
Στερεάς Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου καταγράφεται
μηδενική μεταβολή του δείκτη.
10.7.3 Πληθυσμός των ανέργων με αλλοδαπή
υπηκοότητα

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην ΕΕ-28 είναι 2.332 χιλ. άνεργοι, ενώ o συνολικός
πληθυσμός των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα είναι 82 χιλ.
άνεργοι.
7
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
7
πληθυσμός των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα
(foreign countries citizenship) ηλικίας από 15 έως& 74
ετών (σε χιλ. ανέργους) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα για
την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ρεια υπολειπόμενη κατά 5,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (4,4% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 65 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 6,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (4,0% επί του εργατικού δυναμικού ηλικίας από 65 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 6,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (3,1% επί του
εργατικού δυναμικού ηλικίας από 65 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 7,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Θεσσαλίας (1,1% επί του
εργατικού δυναμικού ηλικίας από 65 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 9,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 4 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας
από 65 έως& 74 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Θεσσαλίας (κατά 0,3
χιλ. ανέργους ή κατά -75,0%), και κατά φθίνουσα σειρά
ακολουθούν οι περιφέρειες: Πελοποννήσου (κατά 0,2
χιλ. ανέργους ή κατά -40,0%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,2 χιλ. ανέργους ή κατά -66,7%), και οριακά Νοτίου
Αιγαίου (κατά 0,1 χιλ. ανέργους ή κατά -50,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 7 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες
της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 65 έως& 74 ετών, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια
Αττικής (κατά 1,4 χιλ. ανέργους ή κατά 38,9%), και κατά

Με υπηκοότητα διαφορετική της χώρας αναφοράς (foreign countries citizenship)

Γράφημα 10.305: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την
περίοδο 2002-2019
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 90,2% (ή κατά
1.106 χιλ. ανέργους), από 1.226 χιλ. ανέργους το 2002,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 2.332 χιλ. ανέργους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (3.191 χιλ. άνεργοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2013 καταγράφεται
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 160,3% (ή
κατά 1.965 χιλ. ανέργους), ενώ την περίοδο 2013-2019
καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη
κατά -47,2% (ή κατά 859 χιλ. ανέργους).

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 232,3% (ή κατά 58 χιλ. ανέργους), από 25 χιλ. ανέργους το 2002, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 82 χιλ. ανέργους το 2019. Σημειώνεται ότι η
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2013 (156 χιλ. άνεργοι. Πιο συγκεκριμένα, κατά την
περίοδο 2002-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση του δείκτη κατά 529,0% (ή κατά 131 χιλ. ανέργους), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -47,2% (ή κατά
74 χιλ. ανέργους).
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της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην ΕΕ-28 το 2019.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα
(foreign country citizenship) ηλικίας από 15 έως& 74
ετών (σε χιλ. ανέργους) στα 22 από τα 28 κράτη-μέλη

Γράφημα 10.306: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
ΕΕ-28 είναι 2.332 χιλ. άνεργοι, που αντιστοιχεί στο 14,9%
του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(15.637 χιλ. άνεργοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων με
αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην Ελλάδα (82 χιλ. άνεργοι) αντιστοιχεί στο 10,1% του
συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών της χώρας (819 χιλ. άνεργοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 4,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 38,4% είναι: το Λουξεμβούργο
(66,7%), η Μάλτα (37,5%), η Αυστρία (34,0%), η Γερμανία (28,4%), και η Σουηδία (25,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 5,1%, και συγκεκριμένα:
η Πολωνία (1,3%), η Τσεχία (3,2%), η Πορτογαλία (6,1%),
η Φινλανδία (6,8%), και η Σλοβενία (8,3%). Ας σημειωθεί

ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει
μείωση κατά -17,6% (ή κατά 498 χιλ. ανέργους) από
2.830 χιλ. ανέργους το 2015, σε 2.332 χιλ. ανέργους το
2019.Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση
κατά -24,0% (ή κατά 26 χιλ. ανέργους) από 108 χιλ. ανέργους το 2015, σε 82 χιλ. ανέργους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων με αλλοδαπή
υπηκοότητα (foreign countries citizenship) ηλικίας από
15 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 10.307: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) και ποσοστιαία
αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και
2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα είναι
10,1%.
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Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών επί του συνολικού
πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στις 11 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κεφάλαιο 10ο

ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 5,7 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ηπείρου
(1,8% επί του πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
8,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), και στις 11 από
τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες
διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του
συνολικού πληθυσμού των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα από 15 έως& 74 ετών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 10,6
χιλ. ανέργους ή κατά -19,0%), και κατά φθίνουσα σειρά
ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (κατά 6,9 χιλ. ανέργους ή κατά -71,1%), Πελοποννήσου (κατά 2,2 χιλ. ανέργους ή κατά -36,7%), Ηπείρου (κατά 1,9 χιλ. ανέργους ή
κατά -82,6%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 1,2 χιλ. ανέργους ή κατά -12,1%), Θεσσαλίας (κατά 0,9 χιλ. ανέργους ή κατά -15,5%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 0,8 χιλ. ανέργους ή κατά -0,8%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 0,8 χιλ. ανέργους ή κατά -20,5%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 0,4 χιλ. ανέργους ή κατά -6,6%), και οριακά Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 0,2 χιλ. ανέργους ή κατά -10,0%),
και Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,2 χιλ. ανέργους ή κατά
-8,7%).

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (21,8%
επί του πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 11,7 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (15,4% επί του πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 5,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (13,2% επί του πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (8,5% επί του
πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (8,4%
επί του πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,7 ποσ.
μονάδα της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (7,7% επί του πληθυσμού των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Δυτικής Μακεδονίας (7,4% επί του πληθυσμού των
ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (7,3% επί του
πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (5,5% επί του πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (4,4% επί
του πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74

10.7.3.1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΝΤΟΣ
ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός
πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα εξαιρουμένης της χώρας αναφοράς (EU-28 countries citizenship except reporting country) σε χιλ. ανέργους στην
ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς
2006-2019.

Γράφημα 10.308: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) στην ΕΕ-28 και
την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2006-2019
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Το 2019, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των ανέργων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εντός της
ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 695 χιλ. άνεργοι,
ενώ ο συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα είναι 11 χιλ. άνεργοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2006-2019), για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης συνολικός

πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 38,1% (ή κατά
192 χιλ. ανέργους), από 503 χιλ. ανέργους το 2006, σε
695 χιλ. ανέργους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013 (956 χιλ. άνεργοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
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2007 (956 χιλ. άνεργοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την
περίοδο 2006-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση του δείκτη κατά 90,1% (ή κατά 453 χιλ. ανέργους), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη κατά -27,4% (ή κατά 262 χιλ. ανέργους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 137,5%
(ή κατά 6 χιλ. ανέργους), από 5 χιλ. ανέργους το 2006,
σε 11 χιλ. ανέργους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013 (26 χιλ. άνεργοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το

2007 (5 χιλ. άνεργοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2006-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 439,5% (ή κατά 21 χιλ. ανέργους),
ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ιδιαίτερα
σημαντική μείωση του δείκτη κατά -56,0% (ή κατά 15
χιλ. ανέργους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. ανέργους) στα 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.309: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. ανέργους) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού οικονομικά ενεργού πληθυσμού με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 695 χιλ. άνεργοι, που αντιστοιχεί στο 29,8% του συνολικού πληθυσμού των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως&
74 ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (2.332 χιλ.
άνεργοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εντός της
ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα (11 χιλ. άνεργοι) αντιστοιχεί στο 13,8% του συνολικού πληθυσμού των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74
ετών της χώρας (82 χιλ. άνεργοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη σημαντικά κατά 16,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 17η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 61,4% είναι: το Λουξεμβούργο
(79,8%), η Ιρλανδία (67,2%), η Κύπρος (62,5%), το Βέλγιο (51,6%), και η Τσεχία (45,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 17,3%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία (11,6%), η Ελλάδα (13,8%), η Σλοβενία
(18,4%), η Γαλλία (20,6%), και η Μάλτα (22,2%). Ας ση-
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μειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28
καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -22,7% (ή κατά 204 χιλ.
ανέργους) από 899 χιλ. ανέργους το 2015, σε 695 χιλ. ανέργους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -24,0% (ή κατά 4 χιλ. ανέργους) από 15 χιλ. ανέργους το 2015, σε 11 χιλ. ανέργους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. ανέργους) και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά
διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη
2019 και 2015.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 10.310: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. ανέργους)
και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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τά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και
Αττικής (12,4% επί του συνόλου των συνομηλίκων ανέργων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 5 από τις 6
διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, με
την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Κρήτης (κατά 2,0 χιλ. ανέργους ή κατά -69,0%), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (κατά 1,5 χιλ. ανέργους ή κατά -75,0%),
Αττικής (κατά 0,6 χιλ. ανέργους ή κατά -9,7%), Δυτικής
Ελλάδας (κατά 0,4 χιλ. ανέργους ή κατά -35,0%), και Πελοποννήσου (κατά 0,3 χιλ. ανέργους ή κατά -21,4%). Την
ίδια περίοδο, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη.

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή
(εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα είναι 13,8%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στις 8 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται
σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στην περιφέρεια Κρήτης
(32,1% επί του συνόλου των συνομηλίκων ανέργων με
αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
18,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι
περιφέρειες: Πελοποννήσου (28,9% επί του συνόλου των
συνομηλίκων ανέργων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 15,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (22,2% επί του πληθυσμού των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 8,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κεντρικής Μακεδονίας (17,2% επί του συνόλου των συνομηλίκων ανέργων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,4 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (16,1% επί του συνόλου των συνομηλίκων ανέργων με αλλοδαπή καταγωγή
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,3 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (15,2% επί
του συνόλου των συνομηλίκων ανέργων με αλλοδαπή
καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,5 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας
(13,1% επί του συνόλου των συνομηλίκων ανέργων με
αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κα-

10.7.3.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΚΤΟΣ
ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα εξαιρουμένης
της χώρας αναφοράς (non EU-28 countries citizenship nor
reporting country) σε χιλ. ανέργους στην ΕΕ-28 και την
Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς 2006-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 1.637 χιλ. άνεργοι, ενώ ο
συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα είναι 71 χιλ. άνεργοι.

Γράφημα 10.311: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) στην ΕΕ-28 και
την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2006-2019
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ταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 238,1% (ή
κατά 50 χιλ. ανέργους), από 21 χιλ. ανέργους το 2006,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 71 χιλ. ανέργους το 2019. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη καταγράφεται το 2013 (130 χιλ. άνεργοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2006-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 519,5% (ή κατά
109 χιλ. ανέργους), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη κατά -29,4% (ή κατά
38 χιλ. ανέργους).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2006-2019), για την οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 25,1% (ή κατά 329 χιλ. ανέργους), από 1.309 χιλ. ανέργους το 2006, σε 1.637 χιλ.
ανέργους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2013 (2.227 χιλ. άνεργοι), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007
(1.296 χιλ. άνεργοι). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
2006-2007 καταγράφεται μικρή μείωση του δείκτη κατά 0,9% (ή κατά 323 χιλ. ανέργους), την αμέσως επόμενη
περίοδο 2007-2013 ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 65,1% (ή κατά 930 χιλ. ανέργους), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται σημαντική μείωση του
δείκτη κατά -36,0% (ή κατά 589 χιλ. ανέργους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα κα-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. ανέργους) στα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.312: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. ανέργους) στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28)
υπηκοότητα στην ΕΕ-28 είναι 1.637 χιλ. άνεργοι, που αντιστοιχεί στο 70,2% του συνολικού πληθυσμού των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως&
74 ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (2.332 χιλ.
άνεργοι). Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των
ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα (71 χιλ. άνεργοι) αντιστοιχεί στο 86,2% του συνολικού πληθυσμού
των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15
έως& 74 ετών της χώρας (82 χιλ. άνεργοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα σημαντικά κατά 16,0 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
6η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 97,7% είναι: η Εσθονία
(100,0%),η Λετονία (100,0%), η Πολωνία (1%), η Πορτογαλία (100,0%), και η Σουηδία (88,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 38,6%, και
συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (20,2%), η Ιρλανδία
(32,8%), η Κύπρος (37,5%), το Βέλγιο (48,4%), και η
Τσεχία (54,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των ανέργων από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28 κα-
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ταγράφει μείωση κατά -15,0% (ή κατά 289 χιλ. ανέργους) από 1.926 χιλ. ανέργους το 2015, σε 1.637 χιλ.
ανέργους το 2019.Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην Ελλάδα
καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -24,0% (ή κατά 22,0
χιλ. ανέργους) από 93 χιλ. ανέργους το 2015, σε 71 χιλ.
ανέργους το 2019.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε
χιλ. ανέργους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα
τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 10.313: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα (σε χιλ. ανέργους)
και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Πηγή: Eurostat - Population by sex, age, citizenship, labour status and NUTS 2 regions [lfst_r_lfsd2pwn]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή
(εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα είναι 86,2%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα επί συνολικού
πληθυσμού των ανέργων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στις 11 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται
σχετικά στοιχεία, καταγράφεται στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, και Ηπείρου (100,0% επί
του συνόλου των συνομηλίκων ανέργων με αλλοδαπή
καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 13,8 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (87,6% επί του συνόλου των συνομηλίκων ανέργων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (86,9% επί του συνόλου των συνομηλίκων ανέργων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου
(84,8% επί του πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (83,9% επί του συνόλου των συνομηλίκων ανέργων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (82,8% επί του
συνόλου των συνομηλίκων ανέργων με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,4 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής

Κεφάλαιο 10ο
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ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

6,9

67,9
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Μακεδονίας & Θράκης (77,8% επί του συνόλου των
συνομηλίκων ανέργων με αλλοδαπή καταγωγή στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 8,4 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (71,1% επί
του συνόλου των συνομηλίκων ανέργων με αλλοδαπή
καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 15,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Κρήτης (67,9% επί του συνόλου των συνομηλίκων ανέργων
με αλλοδαπή καταγωγή στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 18,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 10 από τις
11 διοικητικές περιφέρειες της χώρας για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία, καταγράφεται μείωση του
συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 9,3 χιλ. ανέργους ή κατά
-19,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης (κατά 5,0 χιλ. ανέργους ή κατά -72,5%),
Ηπείρου (κατά 2,0 χιλ. ανέργους ή κατά -83,3%), Πελοποννήσου (κατά 1,9 χιλ. ανέργους ή κατά -41,3%),
Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 1,8 χιλ. ανέργους ή κατά -19,6%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 0,9 χιλ. ανέργους ή
κατά -18,8%), Θεσσαλίας (κατά 0,9 χιλ. ανέργους ή
κατά -15,5%), και οριακά Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (κατά 0,3 χιλ. ανέργους ή κατά -17,6%), Στερεάς
Ελλάδας (κατά 0,3 χιλ. ανέργους ή κατά -10,3%), και Δυτικής Ελλάδας (κατά 0,3 χιλ. ανέργους ή κατά -6,5%).
Την ίδια περίοδο, καταγράφεται οριακή αύξηση του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα,
στη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (κατά
0,3 χιλ. ανέργους ή κατά 16,7%).
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φύλο στα 21 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

10.7.3.3 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή υπηκοότητα ανά

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
αλλοδαπή υπηκοότητα στην ΕΕ-28 (51,1%), υπερέχει
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (48,9%)
κατά 2,2 ποσ. μονάδες.

Γράφημα 10.314: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή υπηκοότητα ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
66,0 77,1
63,7 61,9 57,1
54,2 54,0 53,7 53,1 52,6 51,9 51,1 50,8 50,4 52,5 52,8 52,8 53,4 53,6 55,6 55,7 60,5
45,8 46,0 46,3 46,9 47,4 48,1 48,9 49,2 49,6 47,5 47,2 47,2 46,6 46,4 44,4 44,3 39,5
36,3 38,1 42,9
34,0

άνδρες

22,9

γυναίκες

Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, σε 9 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή υπηκοότητα, υπερέχει από ισχυρά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Γερμανία
(κατά 19,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 23,8
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 8,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 8,0
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 10 από τα 21 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των ανέργων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή υπηκοότητα
υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Τσεχία (κατά 54,2 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθεί η Πορ-

τογαλία (κατά 32,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 21,0
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 11,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία
(κατά 7,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 5,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 5,6
ποσ. μονάδες), και η Ισπανία (κατά 5,0 ποσ. μονάδες).
Τέλος, την ίδια χρονιά, στην Ιρλανδία και τη Δανία οριακά
καταγράφεται μηδενική απόκλιση των φύλων (απόκλιση
μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
ΆΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εντός της
ΕΕ-28) υπηκοότητα ανά φύλο στα 15 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28
(46,6%), υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (53,4%) κατά 6,8 ποσ. μονάδες.

Γράφημα 10.315: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 15 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
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των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των ανέργων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εντός της

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ΕΕ-28) υπηκοότητα υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στο Λουξεμβούργο (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Κύπρος (κατά 8,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 7,4
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), και η
Ιρλανδία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες).

ΆΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ-28) ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ28) υπηκοότητα ανά φύλο στα 20 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 10.316: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα στην ΕΕ-28
(52,4%), υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών (47,6%) κατά 4,8 ποσ. μονάδες.

ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 8 από τα 15 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εντός της ΕΕ-28) υπηκοότητα υπολείπεται από ιδιαίτερα
σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Τσεχία
(κατά 75,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά
31,6 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 25,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 18,4 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο

Βασίλειο (κατά 13,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά
12,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Βέλγιο (κατά
4,0 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες).
Τέλος, την ίδια χρονιά, στη Σουηδία και τη Δανία οριακά
καταγράφεται μηδενική απόκλιση των φύλων (απόκλιση
μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

γυναίκες

Πηγή: Eurostat – Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, σε 8 από τα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ28) υπηκοότητα υπερέχει από σημαντικά έως ελαφρά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 36,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 21,4 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 14,8 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά
14,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 14,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 12,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σουηδία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), και η
Γαλλία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 9 από τα 20 κράτη-μέλη
της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών του συνολικού πληθυσμού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με αλλοδαπή (εκτός της ΕΕ-28) υπηκοότητα υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να

καταγράφεται στην Τσεχία (κατά 47,7 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 45,6 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 35,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο
(κατά 21,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
10,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Εσθονία (κατά
9,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 7,8 ποσ. μονάδες),
η Μάλτα (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), και η Ισπανία (κατά
2,0 ποσ. μονάδες). Τέλος, την ίδια χρονιά, στην Ολλανδία, την Ιταλία, και τη Δανία οριακά καταγράφεται
μηδενική απόκλιση των φύλων (απόκλιση μικρότερη
των 2,0 ποσ. μονάδων).
10.7.4 Πληθυσμός των μακροχρόνια ανέργων
Ως μακροχρόνια άνεργοι ορίζονται εκείνοι που η συνεχής χρονική περίοδος της ανεργίας τους είναι από 12
μήνες & άνω.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό
των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών ως προς το συνολικό αριθμό των ανέργων στην
ΕΕ-28 και την Ελλάδα για την περίοδο αναφοράς
2002-2019.
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Γράφημα 10.317: Ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ως προς το συνολικό αριθμό των ανέργων στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών ως προς το συνολικό αριθμό των
ανέργων στην ΕΕ-28 είναι 40,6%, ενώ την ίδια χρονιά το
ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ως προς το συνολικό αριθμό των ανέργων
στην Ελλάδα είναι 70,1%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών ως προς το συνολικό αριθμό των ανέργων στην
ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -10,6% (ή κατά 4,8 ποσ.
μονάδες), από 45,4% το 2002, σε 40,6% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2014 (49,6%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (33,3%). Πιο συγκεκριμένα, κατά
την περίοδο 2002-2009 καταγράφεται ισχυρή μείωση
του δείκτη κατά -26,7% (ή κατά 12,1 ποσ. μονάδες), την
αμέσως επόμενη περίοδο 2009-2014 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 48,9% (ή
κατά 16,3 ποσ. μονάδες), ενώ την περίοδο 2014-2019
καταγράφεται ικανή μείωση του δείκτη κατά -18,1% (ή
κατά 9,0 ποσ. μονάδες).

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ως
προς το συνολικό αριθμό των ανέργων στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 34,0% (ή κατά 17,8
ποσ. μονάδες), από 53,3% το 2002, σε 70,1% το 2019.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2014 (73,5%), ενώ
αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2009 (40,4%). Πιο συγκεκριμένα, κατά
την περίοδο 2002-2009 καταγράφεται ισχυρή μείωση
του δείκτη κατά -22,8% (ή κατά 11,9 ποσ. μονάδες), την
αμέσως επόμενη περίοδο 2009-2014 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 81,9% (ή
κατά 33,1 ποσ. μονάδες), ενώ την περίοδο 2014-2019
καταγράφεται μικρή μείωση του δείκτη κατά -4,6% (ή
κατά 3,4 ποσ. μονάδες).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό των
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
ως προς το συνολικό αριθμό των ανέργων στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 10.318: Ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ως προς το συνολικό αριθμό των ανέργων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, ο δείκτης ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην ΕΕ-28 (6.351 χιλ. άνεργοι) αντιστοιχεί στο 40,6% του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (15.637 χιλ. άνεργοι). Την
ίδια χρονιά, ο δείκτης ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα (574 χιλ.
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άνεργοι) αντιστοιχεί στο 70,1% του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών της
χώρας (819 χιλ. άνεργοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα
σημαντικά κατά 29,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 57,1% είναι: η Ελλάδα (70,1%), η
Σλοβακία (58,2%), η Ιταλία (57,0%), η Βουλγαρία
(56,6%), και το Βέλγιο (43,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 18,0%, και συγκεκριμένα: η
Σουηδία (14,3%), η Δανία (16,4%), η Φινλανδία (17,8%),
η Εσθονία (20,0%), και η Πολωνία (21,6%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74

ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή μείωση κατά -16,3%
(ή κατά 7,9 ποσ. μονάδες) από 48,5% το 2015, σε 40,6%
το 2019.Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,1% (ή κατά 3,0
ποσ. μονάδες) από 73,1% το 2015, σε 70,1% το 2019.
10.7.4.1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό των
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών επί
του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019.
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ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Γράφημα 10.319: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά φύλο στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το ποσοστό των ανδρών των μακροχρόνια
ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην ΕΕ-28 (40,6%), ταυτίζεται με τον αντίστοιχο
δείκτη των γυναικών (40,6%).
Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, η
τιμή του δείκτη των ανδρών μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών, υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 5,5 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Λιθουανία (κατά 5,5 ποσ. μονάδες), και η Ελλάδα (κατά
4,1 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28, η τιμή του δείκτη των ανδρών μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών, υπολείπεται από ισχυρά έως ελαφρά, του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά
21,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 10,9 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 6,3
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 5,7 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 4,6
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 4,1 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 2,9
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), το

Βέλγιο (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 2,6
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες), και
η Πορτογαλία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες).
Τέλος, την ίδια χρονιά, σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, και συγκεκριμένα στη Δανία, το Λουξεμβούργο, την
Ολλανδία, την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, και τη Βουλγαρία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση των φύλων (απόκλιση μικρότερη
των 2,0 ποσ. μονάδων).
10.7.4.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑ
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό των
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 15 έως& 39 ετών ως
προς το συνολικό αριθμό των συνομηλίκων ανέργων στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, ο δείκτης ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 15 έως& 39 ετών στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 32,7% του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 39 ετών στην ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, ο δείκτης ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 15 έως& 39 ετών στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 65,0% του
συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15
έως& 39 ετών της χώρας, τιμή του δείκτη υπερέχουσα
σημαντικά κατά 29,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Γράφημα 10.320: Ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 15 έως& 39 ετών ως προς το συνολικό αριθμό των συνομηλίκων ανέργων στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 52,5% είναι: η Ελλάδα (65,0%), η
Σλοβακία(53,4%), η Ιταλία (53,3%), η Βουλγαρία (52,5%),
και η Ρουμανία (39,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 18,0%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία
(7,4%), η Φινλανδία (9,0%), η Δανία (10,6%), η Εσθονία
(11,8%), και η Ολλανδία (15,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 15 έως& 39 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -21,2%

(ή κατά 8,8 ποσ. μονάδες) από 41,5% το 2015, σε 32,7%
το 2019. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των μακροχρόνια
ανέργων ηλικίας από 15 έως& 39 ετών στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -4,6% (ή κατά 3,1 ποσ. μονάδες) από 68,1% το 2015, σε 65,0% το 2019.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό των
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 40 έως& 64 ετών ως
προς το συνολικό αριθμό των συνομηλίκων ανέργων στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, ο δείκτης ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων
ηλικίας από 40 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο
50,5% του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας
από 40 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 10.321: Ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 40 έως& 64 ετών ως προς το συνολικό αριθμό των συνομηλίκων ανέργων στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, ο δείκτης ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 40 έως& 64 ετών στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 75,3% του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 40 έως& 64 ετών της χώρας, τιμή του
δείκτη υπερέχουσα σημαντικά κατά 24,8 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 63,9% είναι: η Ελλάδα (75,3%), η
Σλοβακία(64,8%), η Ιταλία (61,5%), η Βουλγαρία (60,7%),
και το Βέλγιο (57,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 28,0%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία (26,2%),
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η Σουηδία (26,2%), η Πολωνία (26,7%), η Εσθονία
(27,7%), και η Φινλανδία (30,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 40 έως& 64 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -12,9% (ή κατά
7,5 ποσ. μονάδες) από 58,0% το 2015, σε 50,5% το 2019.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 40 έως& 64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -5,5% (ή κατά 4,4 ποσ. μονάδες)
από 79,7% το 2015, σε 75,3% το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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11.1 Μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στη συγκεκριμένη ενότητα ο συνολικός πληθυσμός των
κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 επιμερίζεται ως προς το μορφωτικό του επίπεδο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, και με ανάλυση ως το
φύλο, και την επιμέρους ηλικιακή ομάδα των κατοίκων
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων (population) ηλικίας από 15
έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) για τους οποίους δια-

τίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους
επίπεδο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (educational attainment level) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο
αναφοράς 2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο
είναι 375.560 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74
ετών στην Ελλάδα είναι 7.931 χιλ. κάτοικοι.

Γράφημα 11.1: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως &
74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία
ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 5,4% (ή κατά 19.367 χιλ. κατοίκους),
από 356.192 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 375.560 χιλ. κατοίκους το 2019. Σημειώνεται ότι
αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2009 (375.565 χιλ. κάτοικοι).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το
μορφωτικό τους επίπεδο στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -6,0% (ή κατά 504,6 χιλ. κατοίκους), από 8.436
χιλ. κατοίκους το 2002, σε 7.911 χιλ. κατοίκους το 2019,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (8.481 χιλ.
κατοίκους). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20022007 καταγράφεται οριακή αύξηση του δείκτη κατά 0,5%
(ή κατά 45,1 χιλ. κατοίκους), ενώ την περίοδο 2007-2019

καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -6,5% (ή κατά
549,7 χιλ. κατοίκους).

11.1.1

Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων (population) ηλικίας από 15 έως &
74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο –
ISCED 0-2 (Less than primary, primary and lower secondary education) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο
αναφοράς 2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 με μορφωτικό επίπεδο
Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 είναι 100.678 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από
15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED
0-2 στην Ελλάδα είναι 2.440 χιλ. κάτοικοι.

Γράφημα 11.2: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και χαμηλότερο –ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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(ή κατά 1.868 χιλ. κατοίκους), από 4.308 χιλ. κατοίκους
το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2.440 χιλ. κατοίκους το
2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως &
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην
ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση κατά -30,0% (ή κατά 43.183 χιλ. κατοίκους), από 143.861 χιλ. κατοίκους το
2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 100.678 χιλ. κατοίκους το
2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων (population) ηλικίας από 15
έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (Less than primary, primary and
lower secondary education) και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -43,4%

Γράφημα 11.3: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο –
ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 είναι 100.678 χιλ. κάτοικοι, που
αντιστοιχεί στο 26,8% του συνολικού πληθυσμού των
κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (375.560 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα (2.440 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 43,0% του συνολικού πληθυσμού των
κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στη χώρα (7.931 χιλ.
κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 4,0 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
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Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 43,0% είναι: η Πορτογαλία
(52,9%), η Μάλτα (44,5%), η Ισπανία (43,6%), η Ιταλία
(43,3%), και η Ελλάδα (30,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 13,5%, και συγκεκριμένα: η
Λιθουανία (11,1%), η Τσεχία (12,5%), η Πολωνία
(14,5%), η Λετονία (14,7%), και η Σλοβακία (14,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -7,9% (ή κατά 8.687,6 χιλ. κατοίκους) από 109.366 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 100.678
χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
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με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα καταγράφει ικανή μείωση κατά -17,1% (ή κατά 502,2 χιλ.
κατοίκους) από 2.942 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 2.440
χιλ. κατοίκους το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο
– ISCED 0-2, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 1.421,7 χιλ. κατοίκους ή
κατά -6,8%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 1.167,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -7,1%), η Γαλλία (κατά 1.078.8 χιλ. κατοίκους ή κατά -8,0%), η Ρουμανία (κατά 865,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -17,1%), η Πολωνία (κατά 786,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -16,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 512,3
χιλ. κατοίκους ή κατά -5,4%), η Ελλάδα (κατά 502,5 χιλ.
κατοίκους ή κατά -17,1%), η Πορτογαλία (κατά 497,1 χιλ.
κατοίκους ή κατά -10,8%), η Γερμανία (κατά 300,6 χιλ.
κατοίκους ή κατά -2,5%), η Ουγγαρία (κατά 245,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -13,7%), η Ολλανδία (κατά 244,0 χιλ. κατοίκους ή κατά -6,3%), το Βέλγιο (κατά 242,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -9,3%), η Βουλγαρία (κατά 119,2 χιλ. κατοί-

κους ή κατά -8,9%), η Λιθουανία (κατά 105,2 χιλ. κατοίκους ή κατά -31,2%), η Φινλανδία (κατά 105,1 χιλ. κατοίκους ή κατά -11,7%), η Κροατία (κατά 92,1 χιλ. κατοίκους ή κατά -12,4%), η Δανία (κατά 77,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -6,4%), η Σουηδία (κατά 55,9 χιλ. κατοίκους
ή κατά -3,3%), η Αυστρία (κατά 55,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -4,1%), η Τσεχία (κατά 39,2 χιλ. κατ. ή κατά -3,7%), η
Ιρλανδία (κατά 36,2 χιλ. κατοίκους ή κατά -4,1%), η Λετονία (κατά 33,7 χιλ. κατοίκους ή κατά -14,1%), η Σλοβακία (κατά 29,9 χιλ. κατοίκους ή κατά -4,5%), η Σλοβενία
(κατά 25,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -8,7%), η Κύπρος (κατά
20,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -11,1%), η Εσθονία (κατά 17,8
χιλ. κατοίκους ή κατά -10,0%), η Μάλτα (κατά 8,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -28,4%), και οριακά το Λουξεμβούργο
(κατά 0,7 χιλ. κατοίκους ή κατά -0,6%).
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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Γράφημα 11.4: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2
(σε χιλ. κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην
Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.
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Πηγή: Eurostat - Population by sex, age, educational attainment level and NUTS 2 regions (1 000) [lfst_r_lfsd2pop]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 επί του συνολικού πληθυσμού
των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα είναι 30,8%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 επί του
συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (42,3% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 11,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του
δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας
(41,1% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 10,3

ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς
Ελλάδας (40,3% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 9,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (39,5% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 8,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (39,1% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 8,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Πελοποννήσου (38,8% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 8,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (35,8% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 5,0 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (35,8% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 5,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (34,9%
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επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (34,0% επί
του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου
(31,2% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (30,5% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και Αττικής (21,5% επί του συνόλου των κατοίκων στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 9,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), και στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED
0-2, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 123,0 χιλ. κατοίκους ή κατά -22,6%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (κατά 98,9 χιλ. κατοίκους ή κατά -13,8%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θρά-

κης (κατά 48,1 χιλ. κατοίκους ή κατά -20,7%), Κρήτης
(κατά 35,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -18,6%), Στερεάς
Ελλάδας (κατά 34,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -17,6%),
Θεσσαλίας (κατά 30,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -13,9%),
Δυτικής Μακεδονίας (κατά 28,9 χιλ. κατοίκους ή κατά -26,8%), Πελοποννήσου (κατά 26,8 χιλ. κατοίκους ή
κατά -14,9%), Βορείου Αιγαίου (κατά 21,7 χιλ. κατοίκους ή κατά -32,9%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 21,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -19,5%), Ηπείρου (κατά 14,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -13,3%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 11,7 χιλ.
κατοίκους ή κατά -5,5%), και Ιονίων νήσων (κατά 6,3
χιλ. κατοίκους ή κατά -9,8%).
11.1.1.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο
– ISCED 0-2 (Less than primary, primary and lower secondary education) επί του συνολικού πληθυσμού των
κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 11.5: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_pgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών κατοίκων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2
στην ΕΕ-28 (49,5%), καταγράφει οριακά μηδενική απόκλιση από τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (50,5%)
κατά 7,8 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2, υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Κροατία (κατά 17,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 14,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 13,1 ποσ.
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 11,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 10,5 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 10,4
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ελλάδα (κατά 6,2 ποσ.
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μονάδες), η Γερμανία (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), τη Γαλλία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), και η Ολλανδία (κατά 3,5 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2, υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 16,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Λετονία (κατά 11,7 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 9,1
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 8,9 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 8,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Σουηδία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 5,8 ποσ.
μονάδα), η Ισπανία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο
(κατά 3,2 ποσ. μονάδες), και η Μάλτα (κατά 2,7 ποσ. μονάδες).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, και συγκεκριμένα στο Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο
Βασίλειο, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, την
Πορτογαλία, και την Ιταλία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
11.1.1.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με

μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (Less than primary,
primary and lower secondary education) στις 3 επιμέρους
ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως&
49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών) και η μέση ηλικία (σε
έτη) των κατοίκων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των κατοίκων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2
στην ΕΕ-28 είναι 45,3 έτη.

Γράφημα 11.6: Ποσοστιαία κατανομή των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των
κατοίκων ηλικίας 15 έως & 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των κατοίκων με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα είναι 49,4 έτη, τιμή
υπερέχουσα κατά 4,1 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 49,4 έτη είναι: η
Μάλτα (50,4 έτη), η Πορτογαλία (50,1 έτη), η Ελλάδα
(49,4 έτη), η Ιταλία (48,5 έτη), και η Ισπανία (48,4 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 35,9
έτη και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (33,0 έτη), η Λετονία
(35,6 έτη), η Τσεχία (36,5 έτη), η Σλοβακία (37,2 έτη), και
η Εσθονία (37,3 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμη-

λότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 (100.678 χιλ. κάτοικοι)
και στην Ελλάδα (2.439,5 χιλ. κάτοικοι), σημειώνεται ότι:
 το 37,9% των κατοίκων (ή 38.193 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 15 έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 27,1% κατοίκων (ή 660 χιλ. κάτοικοι) ανήκει
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη
61,8% είναι: η Λιθουανία (67,7%), η Λετονία (62,6%), η
Τσεχία (60,4%), η Σλοβακία (59,9%), και η Εσθονία
(58,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 27,5%,
και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (24,8%), η Μάλτα
(26,6%), η Ελλάδα (27,1%), η Ιταλία (28,8%), και η Ισπανία (30,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 14,2% των κατοίκων (ή 14.328 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 40 έως & 49 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 13,2% των κατοίκων (ή 321 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή
δείκτη 16,9% είναι: η Ισπανία (17,7%), η Ιταλία (17,1%),
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η Πορτογαλία (16,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (16,6%),
και η Μάλτα (16,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή
δείκτη 8,3%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (6,3%), η
Τσεχία (8,3%), η Πολωνία (8,6%), η Σλοβακία (8,7%),
και η Δανία (9,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 47,8% των κατοίκων (ή 48.157 χιλ. κάτοικοι) είναι
ηλικίας από 50 έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 59,8% των κατοίκων (ή 1.458 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή
δείκτη 57,3% είναι: η Ελλάδα (59,8%), η Πορτογαλία
(58,4%), η Κροατία (57,4%), η Μάλτα (57,0%), και η Ιταλία (54,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή
δείκτη 27,6%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (21,5%),
η Λετονία (24,7%), η Εσθονία (29,0%), η Τσεχία
(31,3%), και η Σλοβακία (31,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,1 φορές),

που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
11.1.2 Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων (population) ηλικίας από 15
έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (Upper
secondary and post-secondary non-tertiary education)
στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς
2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 είναι 168.911
χιλ. κάτοικοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός
των κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4
στην Ελλάδα είναι 3.435 χιλ. κάτοικοι.

Γράφημα 11.7: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως &
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
9,7% (ή κατά 14.912 χιλ. κατοίκους), από 153.999 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 168.911 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4 στην Ελλάδα καταγράφει ικανή αύξηση κατά
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15,7% (ή κατά 467,0 χιλ. κατοίκους), από 2.969 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3.435 χιλ.
κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων (population) ηλικίας από 15 έως &
74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (Upper secondary and post-secondary non-tertiary education) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού
των κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για τους
οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 11.8: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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– ISCED 3-4 στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
6,4% (ή κατά 207,1 χιλ. κατοίκους) από 3.228 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 3.450 χιλ. κατοίκους το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των
κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 34, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 786,0 χιλ. κατοίκους ή κατά
-2,3%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 591,7 χιλ. κατοίκους ή
κατά -3,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 380,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,1%), η Σλοβακία (κατά 151,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -5,3%), η Τσεχία (κατά 136,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,4%), η Βουλγαρία (κατά 75,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,6%), η Αυστρία (κατά 72,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,1%), η Λιθουανία (κατά 70,0 χιλ. κατοίκους ή κατά -6,0%), η Λετονία (κατά 67,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -8,1%), η Σουηδία (κατά 60,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,9%), η Ολλανδία (κατά 40,2 χιλ. κατοίκους ή κατά -0,8%), η Κροατία (κατά 34,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,9%), η Δανία (κατά 21,2 χιλ. κατοίκους ή
κατά -6,4%), η Σλοβενία (κατά 13,5 χιλ. κατοίκους ή κατά
-1,5%), και η Εσθονία (κατά 11,7 χιλ. κατοίκους ή κατά 2,5%).
Την ίδια χρονιά, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ισπανία
(κατά 514,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 6,6%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η
Ρουμανία (κατά 394,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 4,9%), η
Πορτογαλία (κατά 237,1 χιλ. κατοίκους ή κατά 13,6%), η
Ελλάδα (κατά 207,1 χιλ. κατοίκους ή κατά 6,4%), η Ιταλία (κατά 159,9 χιλ. κατοίκους ή κατά 0,9%), η Γαλλία
(κατά 152,8 χιλ. κατοίκους ή κατά 0,8%), η Ιρλανδία
(κατά 100,7 χιλ. κατοίκους ή κατά 8,3%), το Βέλγιο (κατά 61,9 χιλ. κατοίκους ή κατά 2,0%), η Ουγγαρία (κατά
27,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 0,6%), η Μάλτα (κατά 24,3

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 είναι
168.911 χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 45,0% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία
στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (375.560 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην Ελλάδα (3.435 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 43,3% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά
στοιχεία στη χώρα (7.931 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη
υπολειπόμενη κατά 1,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 61,0% είναι: η Τσεχία (67,4%), η
Σλοβακία (63,2%), η Πολωνία (59,3%), η Κροατία
(57,9%), και η Ουγγαρία (57,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 29,9%, και συγκεκριμένα:
η Ισπανία (23,6%), η Πορτογαλία (25,4%), η Μάλτα
(31,0%), το Λουξεμβούργο (32,5%), και η Ιρλανδία
(37,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή
μείωση κατά -0,4% (ή κατά 602,4 χιλ. κατοίκους) από
169.513 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 168.911 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
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ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά
διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη
2019 και 2015.

χιλ. κατοίκους ή κατά 24,6%), η Κύπρος (κατά 16,0 χιλ.
κατοίκους ή κατά 7,0%), η Φινλανδία (κατά 10,6 χιλ.
κατοίκους ή κατά 0,6%), και το Λουξεμβούργο (κατά 4,8
χιλ. κατοίκους ή κατά 3,4%).
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 επί του
συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα είναι 43,3%.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (σε χιλ. κατοίκους) και η

Γράφημα 11.9: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Πηγή: Eurostat - Population by sex, age, educational attainment level and NUTS 2 regions (1 000) [lfst_r_lfsd2pop]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 επί του συνολικού πληθυσμού των
κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (46,1% επί του συνολικού
πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής
του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου
(45,9% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής
(45,3% επί του συνόλου των κατοίκων στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 2,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (44,6% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (44,2% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(44,1% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Ελλάδας (42,9% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (41,2% επί του συνολικού πληθυσμού
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας (40,8% επί του συνολικού
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πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (39,9% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (39,1% επί του
συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (38,6% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και Ηπείρου (36,2% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 7,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 3 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται ελαφρά μείωση του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 28,9 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,2%), και κατά
φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου
(κατά 2,0 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,2%), και Ιονίων νήσων (κατά 2,0 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 10 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού
πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
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δονίας (κατά 84,4 χιλ. κατοίκους ή κατά 16,5%), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες:
Κρήτης (κατά 32,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 18,6%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 32,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 23,5%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 20,4 χιλ.
κατοίκους ή κατά 10,7%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά
16,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 22,5%), Στερεάς Ελλάδας
(κατά 15,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 10,5%), Πελοποννήσου (κατά 13,5 χιλ. κατοίκους ή κατά 9,0%), Βορείου
Αιγαίου (κατά 12,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 22,9%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 10,5 χιλ. κατοίκους ή κατά 10,2%),
και ελαφρότερα Θεσσαλίας (κατά 1,1 χιλ. κατοίκους ή
κατά 0,5%).

11.1.2.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (Upper secondary and post-secondary non-tertiary education) επί
του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 11.10: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας
και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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γυναίκες

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών κατοίκων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 (51,1%), υπερέχει
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (48,9%)
κατά 2,2 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED
3-4, υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Γερμανία
(κατά 2,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 2,2
ποσ. μονάδες), και η Ισπανία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
ποσοστό των ανδρών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4, υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη
Σουηδία (κατά 14,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβενία
(κατά 12,9 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 12,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 8,9 ποσ. μονάδες), η Εσθονία
(κατά 8,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 8,3 ποσ.
μονάδες), η Κύπρος (κατά 7,1 ποσ. μονάδες), το Λου-

Κεφάλαιο 11ο

άνδρες
Πηγή: Eurostat – Population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_pgaed]

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

48,6 48,9 48,9 49,5 49,5 49,2 48,9 48,9 48,6 48,6 48,5 48,2 48,1 48,1 47,7 47,4 47,3 47,2 47,1
46,7 46,6 46,5 46,4 45,9 45,7 45,5
43,9 43,5 43,0

ξεμβούργο (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
6,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 6,7 ποσ. μονάδα), η
Σλοβακία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
5,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
4,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Τσεχία (κατά 3,9
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα
(κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), και η Ολλανδία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, και συγκεκριμένα στη Λετονία, την Ιταλία, και την Ιρλανδία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση
μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
11.1.2.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4 (Upper secondary and post-secondary nontertiary education) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες
(από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από
50 έως& 74 ετών) και η μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2019.
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Γράφημα 11.11: Ποσοστιαία κατανομή των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών),
και η μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων ηλικίας 15 έως & 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_pgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των κατοίκων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 είναι 45,2 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των κατοίκων με μορφωτικό
επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4
στην Ελλάδα είναι 43,1 έτη, τιμή υπολειπόμενη κατά
2,1 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 23η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 47,6 έτη είναι: η
Λιθουανία (48,5 έτη), η Λετονία (47,8 έτη), η Γερμανία
(47,2 έτη), η Πολωνία (47,3 έτη), και η Δανία (46,0 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 40,0
έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (36,5 έτη), η Πορτογαλία
(38,7 έτη), η Ιρλανδία (41,3 έτη), η Ισπανία (42,0 έτη),
και η Ελλάδα (43,1 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28
(168.911 χιλ. κάτοικοι) και στην Ελλάδα (3.435,0 χιλ. κάτοικοι), σημειώνεται ότι:
 το 39,2% των κατοίκων (ή 66.172 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 15 έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 42,5% κατοίκων (ή 1.459 χιλ. κάτοικοι) ανήκει
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμέ-
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νη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη
52,6% είναι: η Μάλτα (64,1%), η Πορτογαλία (55,5%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (49,2%), η Ιρλανδία (48,7%), και
η Ισπανία (45,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή
δείκτη 32,8%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (30,5%),
η Τσεχία (32,3%), η Λετονία (32,6%), η Πολωνία
(34,0%), και η Βουλγαρία (34,5%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28,
το 19,0% των κατοίκων (ή 32.155 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 40 έως & 49 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 23,2% των κατοίκων (ή 798 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή
δείκτη 22,7% είναι: η Τσεχία (23,4%), η Ελλάδα (23,2%),
η Ρουμανία (22,7%), η Ιταλία (22,0%), και η Ουγγαρία
(22,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 15,8%,
και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (14,6%), η Μάλτα
(15,2%), η Σουηδία (15,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(16,4%), και η Λιθουανία (16,9%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28,
και το 41,8% των κατοίκων (ή 70.584 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 15 έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 34,3% των κατοίκων (ή 1.178 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το
2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 48,4% είναι: η Λιθουανία (52,6%), η
Λετονία (49,2%), η Γερμανία (47,8%), η Πολωνία
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(47,2%), και η Δανία (45,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 28,7%, και συγκεκριμένα: η
Μάλτα (20,7%), η Πορτογαλία (23,1%), η Ιρλανδία
(32,0%), η Ισπανία (33,1%), και η Ελλάδα (34,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

11.1.3 Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων (population) ηλικίας από 15
έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (Tertiary education) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 11.12: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8
στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8είναι 105.971
χιλ. κάτοικοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός
των κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8
στην Ελλάδα είναι 2.057 χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως &
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση κατά 81,7% (ή κατά 47.638 χιλ. κατοίκους), από 58.332 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 105.971 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός

πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 5-8 στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 77,3% (ή κατά 896,4 χιλ. κατοίκους), από
1.160 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
2.057 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
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ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων (population) ηλικίας από 15 έως &
74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (Tertiary education)
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 11.13: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_pgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 είναι 105.971
χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 28,2% του συνολικού
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ρη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά
1.694,4 χιλ. κατοίκους ή κατά 12,5%), και κατά φθίνουσα
σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 1.694,1 χιλ. κατοίκους ή κατά 10,5%), η
Γερμανία (κατά 1.424,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 9,8%), η Ισπανία (κατά 1.176,4 χιλ. κατοίκους ή κατά 11,4%), η Ιταλία (κατά 850,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 12,9%), η Πολωνία
(κατά 647,1 χιλ. κατοίκους ή κατά 9,8%), η Ολλανδία (κατά 562,5 χιλ. κατοίκους ή κατά 15,3%), η Σουηδία (κατά
368,1 χιλ. κατοίκους ή κατά 15,5%), το Βέλγιο (κατά 316,6
χιλ. κατοίκους ή κατά 12,2%), η Αυστρία (κατά 218,0 χιλ.
κατοίκους ή κατά 12,4%), η Πορτογαλία (κατά 203,6 χιλ.
κατοίκους ή κατά 13,8%), η Σλοβακία (κατά 154,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 19,7%), η Δανία (κατά 150,8 χιλ. κατοίκους
ή κατά 12,2%), η Ελλάδα (κατά 139,9 χιλ. κατοίκους ή κατά 7,3%), η Ιρλανδία (κατά 133,7 χιλ. κατοίκους ή κατά
10,8%), η Φινλανδία (κατά 122,2 χιλ. κατοίκους ή κατά
8,7%), η Τσεχία (κατά 103,4 χιλ. κατοίκους ή κατά 6,8%), η
Ουγγαρία (κατά 99,4 χιλ. κατοίκους ή κατά 6,5%), η Ρουμανία (κατά 67,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 3,2%), η Λιθουανία (κατά 54,4 χιλ. κατοίκους ή κατά 7,8%), η Κροατία
(κατά 41,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 6,6%), το Λουξεμβούργο
(κατά 39,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 28,2%), η Μάλτα (κατά
33,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 52,9%), η Κύπρος (κατά 30,7
χιλ. κατοίκους ή κατά 14,4%), η Σλοβενία (κατά 30,4 χιλ.
κατοίκους ή κατά 7,5%), η Λετονία (κατά 29,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 7,3%), και η Εσθονία (κατά 27,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 8,3%).
Την ίδια χρονιά, καταγράφεται μείωση του συνολικού
πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 5-8, στη Βουλγαρία (κατά 20,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,6%).

πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στην ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά (375.560 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα (2.057
χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 25,9% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στη χώρα
(7.931 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά
2,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 19η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 38,6% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(39,9%), το Λουξεμβούργο (39,7%), η Ιρλανδία (38,7%), η
Κύπρος (37,4%), και η Φινλανδία (37,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 18,9%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (14,8%), η Ιταλία (16,5%), η Τσεχία
(20,1%), η Κροατία (21,4%), και η Πορτογαλία (21,6%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 10,9% (ή
κατά 10.392,7 χιλ. κατοίκους) από 95.578 χιλ. κατοίκους
το 2015, σε 105.971 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα καταγράφει
αύξηση κατά 7,3% (ή κατά 139,9 χιλ. κατοίκους) από
1.917 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 2.057 χιλ. κατοίκους το
2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8, με την υψηλότε-

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (σε χιλ. κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού
των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019
και 2015.

Γράφημα 11.14: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (δείκτης απασχόλησης) ανά
διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό
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ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 7,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Δυτικής Ελλάδας
(16,0% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 9,9
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 12 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8, με την υψηλότερη
να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής
(κατά 35,9 χιλ. κατοίκους ή κατά 3,9%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής
Μακεδονίας (κατά 25,5 χιλ. κατοίκους ή κατά 7,8%),
Θεσσαλίας (κατά 21,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 18,9%),
Στερεάς Ελλάδας (κατά 14,1 χιλ. κατοίκους ή κατά
22,7%), Κρήτης (κατά 9,7 χιλ. κατοίκους ή κατά 10,9%),
Ηπείρου (κατά 9,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 17,7%), Πελοποννήσου (κατά 8,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 12,2%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 6,3 χιλ. κατοίκους ή κατά
18,1%), Ιονίων νήσων (κατά 5,8 χιλ. κατοίκους ή κατά
23,7%), Βορείου Αιγαίου (κατά 5,5 χιλ. κατοίκους ή κατά 20,5%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 5,1 χιλ. κατοίκους ή
κατά 12,7%), και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(κατά 3,7 χιλ. κατοίκους ή κατά 4,6%).
Την ίδια περίοδο, καταγράφεται μείωση του συνολικού
πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
– ISCED 5-8 στην διοικητική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 10,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -11,6%).

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα είναι 25,9%.Την ίδια
χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED
5-8 επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (33,2%
επί του συνόλου των κατοίκων στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 7,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας
(25,4% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(25,1% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου
(24,6% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,3
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου
Αιγαίου (22,7% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (21,4% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,5
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Μακεδονίας (20,9% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 5,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (20,6% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 5,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (20,0% επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 5,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (19,1% επί του
συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 6,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (19,0% επί
του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 6,9 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (18,2%
επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74

11.1.3.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (Tertiary education) επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019.

Γράφημα 11.15: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
– ISCED 5-8 επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_pgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2019, το ποσοστό των ανδρών κατοίκων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 (46,8%), υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (53,2%)
κατά 6,4 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8,
υπολείπεται από ισχυρά έως ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Εσθονία (κατά 26,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία
(κατά 26,5 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 21,5 ποσ.
μονάδες), η Λιθουανία, (κατά 20,8 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 20,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
18,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 16,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 15,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 14,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 14,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 14,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία
(κατά 13,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 13,9 ποσ.
μονάδες), η Ιταλία (κατά 13,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 12,1 ποσ. μονάδα), το Βέλγιο (κατά 9,1ποσ. μονάδες),
η Ιρλανδία (κατά 9,1 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 9,0
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 5,0 ποσ. μονάδες),

και οριακά η Μάλτα (κατά 2,4 ποσ. μονάδες). Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8,
υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Γερμανία (κατά 11,1 ποσ. μονάδες), και οριακά ακολουθεί η Ολλανδία (κατά 2,0 ποσ.
μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28, και συγκεκριμένα στο Λουξεμβούργο και την Αυστρία
καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη
των 2,0 ποσ. μονάδων).
11.1.3.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 5-8 (Upper secondary and post-secondary nontertiary education) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες
(από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από
50 έως& 74 ετών) και η μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.16: Ποσοστιαία κατανομή των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων ηλικίας 15 έως &
74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_pgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των κατοίκων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 είναι 44,7 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των κατοίκων με μορφωτικό
επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην
Ελλάδα είναι 45,5 έτη, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά
0,8 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κα-
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τέχοντας την 7η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 47,2 έτη είναι: η
Φινλανδία (48,2 έτη), η Γερμανία (47,8 έτη), η Εσθονία
(46,9 έτη), η Βουλγαρία (46,8 έτη), και η Δανία (46,2 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

41,4 έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (39,5 έτη), η Κύπρος
(41,2 έτη), η Πολωνία (42,0 έτη), η Σλοβακία (42,0 έτη),
και η Ρουμανία (42,4 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.



Κεφάλαιο 11ο

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28
(105.971 χιλ. κάτοικοι) και στην Ελλάδα (2.056,6 χιλ. κάτοικοι), σημειώνεται ότι:
 το 42,2% των κατοίκων (ή 44.665 χιλ. κάτοικοι) είναι
ηλικίας από 15 έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 40,3% κατοίκων (ή 2.057 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή
δείκτη 53,3% είναι: η Μάλτα (59,6%), η Κύπρος
(55,4%), η Σλοβακία (52,2%), η Πολωνία (51,3%), και η
Ρουμανία (48,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή
δείκτη 35,9%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (32,1%),
η Γερμανία (35,1%), η Βουλγαρία (36,2%), η Εσθονία
(37,6%), και η Δανία (38,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 23,1% των κατοίκων (ή 24.451 χιλ. κάτοικοι) είναι
ηλικίας από 40 έως & 49 ετών. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 23,3% των κατοίκων (ή 479 χιλ. κάτοικοι)

ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα
5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή
δείκτη 26,9% είναι: η Ισπανία (29,0%), η Πορτογαλία
(27,2%), η Ιρλανδία (26,5%), η Ρουμανία (26,4%), και
η Ουγγαρία (25,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση
τιμή δείκτη 19,7%, και συγκεκριμένα: η Γερμανία
(19,2%), η Κύπρος (19,4%), η Κροατία (19,5%), η Εσθονία (20,2%), και η Αυστρία (20,4%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28,
και το 34,8% των κατοίκων (ή 36.855 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 50 έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 36,4% των κατοίκων (ή 748 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το
2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 42,4% είναι: η Γερμανία (45,7%), η
Φινλανδία (45,2%), η Εσθονία (42,3%), η Βουλγαρία
(40,2%), και η Δανία (38,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 24,6%, και συγκεκριμένα: η
Μάλτα (19,8%), η Κύπρος (25,2%), η Πολωνία
(25,4%), η Ρουμανία (25,5%), και η Σλοβακία (27,3%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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11.2 Μορφωτικό επίπεδο των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στα κράτημέλη της ΕΕ-28
Στη συγκεκριμένη ενότητα ο συνολικός πληθυσμός των
οικονομικά ενεργών κατοίκων (εργατικό δυναμικό) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 επιμερίζεται ως προς το μορφωτικό του επίπεδο ανά
βαθμίδα εκπαίδευσης, και με ανάλυση ως το φύλο, και
την επιμέρους ηλικιακή ομάδα των οικονομικά ενεργών
κατοίκων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων (active population) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους)

για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το
μορφωτικό τους επίπεδο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
(educational attainment level) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα
την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28
για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο είναι 247.058 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο
αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην Ελλάδα είναι 4.724 χιλ. κάτοικοι.

Γράφημα 11.17: Συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Active population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_agaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων
ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 11,3% (ή κατά
25.089 χιλ. κατοίκους), από 221.969 χιλ. κατοίκους το
2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 247.058 χιλ. κατοίκους το
2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15
έως & 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά
στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο στην Ελλάδα καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,5% (ή κατά
24,9 χιλ. κατοίκους), από 4.748 χιλ. κατοίκους το 2002, σε
4.724 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2009 (5.030 χιλ. κατοίκους). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2009 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 5,9% (ή κατά 281,5 χιλ. κατοίκους),
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ενώ την περίοδο 2009-2019 καταγράφεται μείωση του
δείκτη κατά -6,1% (ή κατά 306,4 χιλ. κατοίκους).
11.2.1

Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων (active population) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους)
με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (Less than primary, primary and lower secondary education) στην ΕΕ-28
και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28
με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 είναι 44.729 χιλ.
κάτοικοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των
οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα είναι 920 χιλ. κάτοικοι.
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Γράφημα 11.18: Συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο –ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Active population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_agaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από
15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED
0-2 στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μεί-
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων (active population) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους)
με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (Less than primary, primary and lower secondary education) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των
οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74
ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ωση κατά -51,4% (ή κατά 974,4 χιλ. κατοίκους), από
1.894 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 920
χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων
ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση κατά -31,2% (ή κατά 20.306 χιλ. κατοίκους), από
65.035 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
44.729 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
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Γράφημα 11.19: Συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Active population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_agaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 είναι 44.729
χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 18,1% του συνολικού
πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(247.058 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα
(920 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 19,5% του συνολικού
πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στη χώρα (4.724 χιλ. κάτοικοι), τιμή του
δείκτη υπερέχουσα κατά 1,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 6η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 32,7% είναι: η Πορτογαλία
(43,0%), η Ισπανία (34,8%), η Μάλτα (33,8%), η Ιταλία
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(31,3%), και η Ολλανδία (20,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 5,7%, και συγκεκριμένα:
η Λιθουανία (4,1%), η Τσεχία (5,0%), η Πολωνία (5,2%),
η Σλοβακία (6,0%), και η Λετονία (8,1%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED
0-2 στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -7,3% (ή κατά
3.498,6 χιλ. κατοίκους) από 48.228 χιλ. κατοίκους το
2015, σε 44.729 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο,
o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοί-

κων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή
μείωση κατά -25,9% (ή κατά 321,2 χιλ. κατοίκους) από
1.241 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 920 χιλ. κατοίκους το
2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (σε χιλ. κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των
οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα
έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 11.20: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο
Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των οικονομικά ενεργών
κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Πηγή: Eurostat - Economically active population by sex, age, educational attainment level and NUTS 2 regions (1 000) [lfst_r_lfp2acedu]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα είναι 19,5%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (33,0% επί
του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 13,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (30,0% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 10,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (27,1% επί του συνολικού
οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως&
74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 7,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (27,0% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέ-
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ρεια υπερέχουσα κατά 7,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κρήτης (25,9% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας
(25,4% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 5,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (24,9% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 5,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου
(23,3% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 3,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (22,4% επί του συνολικού
οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως&
74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,9 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (20,1% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (19,8% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,3
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (18,1% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

16,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -41,4%), Ηπείρου (κατά
13,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -30,1%), Βορείου Αιγαίου
(κατά 8,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -32,5%), Νοτίου Αιγαίου
(κατά 7,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -16,4%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 7,0 χιλ. κατοίκους ή κατά -7,0%), και Ιονίων
νήσων (κατά 4,7 χιλ. κατοίκους ή κατά -16,5%).
11.2.1.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά
ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (Less than primary,
primary and lower secondary education) επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2019.
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Γράφημα 11.21: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (11,7% επί του
συνόλου του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 7,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), και στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και χαμηλότερο – ISCED 0-2, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 77,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -34,9%), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (κατά 64,9 χιλ. κατοίκους ή κατά -24,2%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 29,9 χιλ. κατοίκους
ή κατά -28,0%), Θεσσαλίας (κατά 25,7 χιλ. κατοίκους
ή κατά -27,1%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 23,7 χιλ. κατοίκους ή κατά -28,5%), Πελοποννήσου (κατά 21,7 χιλ.
κατοίκους ή κατά -25,1%), Κρήτης (κατά 19,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -21,1%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά
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άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat – Active population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_agaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών οικονομικά ενεργών
κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 (60,1%), υπερέχει
ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (39,9%)
κατά 20,1 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED
0-2, υπερέχει από σημαντικά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ιρλανδία (κατά 36,8 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Πολωνία (κατά 36,1 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
34,1 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 32,9 ποσ. μονάδες), η
Λιθουανία (κατά 32,1 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά
32,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 31,1 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 25,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία
(κατά 25,3 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 25,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 22,7 ποσ. μονάδες), η Ελλά-

δα (κατά 21,9 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 21,2 ποσ.
μονάδα), η Ισπανία (κατά 21,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 19,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 18,0 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 16,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 15,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 15,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 14,7
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η
Ολλανδία (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά
12,3 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 11,9 ποσ.
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 10,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Κροατία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), και οριακά η Αυστρία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά,
τέλος, στην Τσεχία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
(απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
11.2.1.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης
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Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED
0-2 (Less than primary, primary and lower secondary education) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως&
39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ε-

τών) και η μέση ηλικία (σε έτη) των οικονομικά ενεργών
κατοίκων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.22: Ποσοστιαία κατανομή των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών), και η
μέση ηλικία (σε έτη) των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας 15 έως & 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019
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Πηγή: Eurostat - Active population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_agaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των οικονομικά ενεργών κατοίκων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 είναι 44,8 έτη. Την ίδια
χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των οικονομικά ενεργών κατοίκων με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα είναι
49,4 έτη, τιμή υπερέχουσα κατά 4,6 έτη της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 48,9 έτη είναι: η
Κροατία (50,1 έτη), η Ελλάδα (49,4 έτη), η Πορτογαλία
(49,2 έτη), η Ιρλανδία (48,7 έτη), και η Ιταλία (47,4 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 39,5
έτη και συγκεκριμένα: η Λετονία (38,2 έτη), η Εσθονία
(38,7 έτη), η Λιθουανία (39,8 έτη), η Δανία (40,3 έτη), και
η Γερμανία (40,6 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των οικονομικά
ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28
(44.729 χιλ. κάτοικοι) και στην Ελλάδα (920 χιλ. κάτοικοι), σημειώνεται ότι:
 το 37,1% των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 16.587
χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 15 έως & 39 ετών. Την
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ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 22,3% των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 205 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά ενεργών κατοίκων, με μέση
τιμή δείκτη 54,0% είναι: η Εσθονία (55,2%), η Δανία
(55,1%), η Λετονία (55,0%), η Φινλανδία (52,7%), και η
Γερμανία (51,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 24,4%, και συγκεκριμένα: η
Κροατία (20,2%), η Ελλάδα (22,3%), η Πορτογαλία
(24,1%), η Ιταλία (27,0%), και η Ιρλανδία (28,2%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 23,9% των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 10.684
χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 40 έως & 49 ετών. Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 27,7% των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 254 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά ενεργών κατοίκων, με μέση
τιμή δείκτη 28,7% είναι: η Ουγγαρία (29,5%), η Ιταλία
(29,1%), η Σλοβενία (28,6%), η Λιθουανία (28,4%), και
η Ελλάδα (27,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 15,6%, και συγκεκριμένα: η
Φινλανδία (12,2%), η Δανία (13,7%), η Ολλανδία
(15,4%), η Σουηδία (17,9%), και η Γερμανία (18,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημα-
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ντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 39,0% των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή
17.458 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 50 έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 50,1% των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 460 χιλ. κάτοικοι) ανήκει
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά ενεργών κατοίκων, με
μέση τιμή δείκτη 49,6% είναι: η Ιρλανδία (52,2%), η
Κροατία (52,2%), η Ελλάδα (50,1%), η Πορτογαλία
(49,2%), και η Κύπρος (44,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 24,2%, και
συγκεκριμένα: η Λετονία (19,3%), η Εσθονία (21,9%),η
Λιθουανία (22,2%), η Τσεχία (28,7%), και η Σλοβακία

(28,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
11.2.2 Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων (active
population) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (Upper secondary and postsecondary non-tertiary education) στην ΕΕ-28 και την
Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 11.23: Συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Active population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_agaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28
με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4 είναι 115.565 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο αντίστοιχος
συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων
ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην Ελλάδα
είναι 2.171 χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων
ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28
καταγράφει αύξηση κατά 6,1% (ή κατά 6.689 χιλ. κατοίκους), από 108.877 χιλ. κατοίκους το 2002, σε 115.565 χιλ.
κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2003 (108.772 χιλ. κατοίκους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15
έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην Ελλάδα καταγράφει αύξη-

ση κατά 14,8% (ή κατά 279,2 χιλ. κατοίκους), από 1.892
χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2.171 χιλ.
κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων (active population) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους)
με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4 (Upper secondary and post-secondary nontertiary education) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019.
Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4
στην ΕΕ-28 είναι 115.566 χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί
στο 46,7% του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά
ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους
οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (247.058 χιλ. κάτοικοι).
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Γράφημα 11.24: Συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Active population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_agaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας
και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην Ελλάδα (2.171 χιλ. κάτοικοι)
αντιστοιχεί στο 46,0% του συνολικού πληθυσμού των
οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία
στη χώρα (4.724 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 1,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 64,5% είναι: η Τσεχία
(70,6%), η Σλοβακία (67,4%), η Κροατία (63,0%), η
Ουγγαρία (61,0%), και η Ρουμανία (60,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 31,6%, και
συγκεκριμένα: η Ισπανία (24,0%), η Πορτογαλία
(29,2%), το Λουξεμβούργο (31,8%), η Μάλτα (34,1%),
και η Ιρλανδία (38,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,6% (ή κατά 748,6 χιλ.
κατοίκους) από 116.314 χιλ. κατοίκους το 2015, σε
115.566 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 6,5% (ή κατά 133,3 χιλ.
κατοίκους) από 2.038 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 2.171
χιλ. κατοίκους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4
(σε χιλ. κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών
κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά διοικητική
περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.
Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας
και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην Ελλάδα είναι 46,0%.

Γράφημα 11.25: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό
των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και
2015
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υπολειπόμενη κατά 4,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 3 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται ελαφρά μείωση του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά
ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 7,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ιονίων νήσων (κατά 1,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,4%), και οριακά Ηπείρου (κατά 0,2 χιλ. κατοίκους
ή κατά -0,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 10 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού
πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 49,4 χιλ. κατοίκους ή κατά 14,9%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι
περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 22,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 25,2%), Κρήτης (κατά
21,7 χιλ. κατοίκους ή κατά 19,3%), Βορείου Αιγαίου
(κατά 14,8 χιλ. κατοίκους ή κατά 47,7%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 9,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 18,9%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 8,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 6,8%),
Πελοποννήσου (κατά 6,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 5,6%),
Στερεάς Ελλάδας (κατά 5,9 χιλ. κατοίκους ή κατά
5,5%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 3,8 χιλ. κατοίκους ή κατά
5,0%), και ελαφρότερα Θεσσαλίας (κατά 1,4 χιλ. κατοίκους ή κατά 1,1%).

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (51,6% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 5,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της
τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Βορείου
Αιγαίου (50,6% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,6 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (50,1% επί του
συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,1
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς
Ελλάδας (48,2% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (47,6% επί
του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κρήτης (46,9% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (46,9% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,9
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων
νήσων (45,6% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Αττικής (45,2% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας
(44,2% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(43,3% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (42,9% επί του συνολικού
οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως&
74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,1 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ηπείρου
(41,5% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια

11.2.2.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά
ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4 (Upper secondary and post-secondary nontertiary education) επί του συνολικού πληθυσμού των
οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών οικονομικά ενεργών
κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην
ΕΕ-28 (55,5%), υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (44,5%) κατά 10,9 ποσ. μονάδες.
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Γράφημα 11.26: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Active population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_agaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4, υπερέχει από ισχυρά έως
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 23,0 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Μάλτα (κατά 21,5 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 20,9 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά
19,5 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 18,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 18,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 17,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 17,6 ποσ.
μονάδες), η Ελλάδα (κατά 17,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 17,1 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 16,8
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 15,8 ποσ. μονάδες),
το Βέλγιο (κατά 15,1 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
14,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες),
η Ιταλία (κατά 13,5 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
13,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 13,1 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 12,1 ποσ. μονάδα), η Λετονία (κατά 11,6 ποσ.

μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 10,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 9,1 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά
8,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ολλανδία (κατά
6,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 5,0 ποσ. μονάδες),
και η Γερμανία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες),
Την ίδια χρονιά, τέλος στην Πορτογαλία, καταγράφεται
οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ.
μονάδων).
11.2.2.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (Upper secondary and
post-secondary non- tertiary education) στις 3 επιμέρους
ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως&
49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών) και η μέση ηλικία (σε
έτη) των οικονομικά ενεργών κατοίκων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.27: Ποσοστιαία κατανομή των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας
και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από
50 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας 15 έως & 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των οικονομικά
ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 (115.566 χιλ. κάτοικοι) και στην Ελλάδα (2.171 χιλ. κάτοικοι), σημειώνεται ότι:
 το 42,4% των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 48.950
χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 15 έως & 39 ετών. Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 43,0% οικονομικά ενεργών
κατοίκων (ή 934 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη
53,7% είναι: η Μάλτα (64,4%), η Πορτογαλία (52,5%), η
Ιρλανδία (50,7%), η Φινλανδία (50,7%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (50,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 36,4%, και συγκεκριμένα: η
Λιθουανία (33,6%), η Τσεχία (36,0%), η Βουλγαρία
(36,8%), η Λετονία (36,9%), και η Ρουμανία (38,6%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι



υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 24,7% των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 28.573
χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 40 έως & 49 ετών. Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 31,7% των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 688 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά ενεργών κατοίκων, με μέση
τιμή δείκτη 30,8% είναι: η Τσεχία (31,8%), η Ελλάδα
(31,7%), η Ρουμανία (30,9%), η Ουγγαρία (30,5%), και
η Σλοβακία (29,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 19,4%, και συγκεκριμένα: η
Φινλανδία (18,6%), η Μάλτα (18,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (19,2%), η Σουηδία (19,7%), και η Ολλανδία
(20,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 32,9% των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή
38.043 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 50 έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 25,3% των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 548 χιλ. κάτοικοι) ανήκει
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά ενεργών κατοίκων, με
μέση τιμή δείκτη 39,2% είναι: η Λιθουανία (44,0%), η
Λετονία (39,8%), η Γερμανία (38,9%), η Σουηδία
(36,8%), και η Δανία (36,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά
ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 22,8%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (16,9%), η Πορτογαλία (21,2%),
το Λουξεμβούργο (24,1%), η Ελλάδα (25,3%), και η Ιρλανδία (26,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των οικονομικά ενεργών κατοίκων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28
είναι 42,9 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των οικονομικά ενεργών κατοίκων με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην Ελλάδα είναι 41,4 έτη, τιμή
υπολειπόμενη κατά 1,5 έτη της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 21η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 44,7 έτη είναι: η
Λιθουανία (46,3 έτη), η Λετονία (45,0 έτη), η Γερμανία
(44,4 έτη), η Βουλγαρία (44,2 έτη), και η Τσεχία (43,8 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
39,2 έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (36,2 έτη), η Πορτογαλία (39,0 έτη), το Λουξεμβούργο (40,0 έτη), η Ιρλανδία (40,2 έτη), και η Κροατία (40,6 έτη). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

11.2.3 Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων (active
population) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (Tertiary education) στην ΕΕ-28 και
την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 11.28: Συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28
με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 5-8είναι 87.763 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων
ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα είναι
1.633 χιλ. κάτοικοι.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15
έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 69,7% (ή κατά 670,4 χιλ. κατοίκους), από 963 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.633 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων
ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 80,5% (ή κατά
38.706 χιλ. κατοίκους), από 48.057 χιλ. κατοίκους το 2002,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 86.763 χιλ. κατοίκους το 2019, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων (active population) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους)
με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 5-8 (Tertiary education) και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 11.29: Συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED
5-8 (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8
στην ΕΕ-28 είναι 86.763 χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί
στο 35,1% του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά
ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στην ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά (247.058 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά
ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8
στην Ελλάδα (1.633 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 34,6%
του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους
διατίθενται σχετικά στοιχεία στη χώρα (7.931 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 47,1% είναι: το Λουξεμβούργο
(50,2%), η Ιρλανδία (48,2%), η Κύπρος (46,4%), η Λιθουανία (45,3%), και το Βέλγιο (45,2%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 24,2%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (20,7%), η Ιταλία (22,4%), η
Τσεχία (24,3%), η Σλοβακία (26,6%), και η Ουγγαρία
(27,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 καταγράφει
αύξηση κατά 11,5% (ή κατά 8.945,3 χιλ. κατοίκους) από
86.763 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 77.817 χιλ. κατοίκους
το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

πίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (σε χιλ.
κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό ε-

Γράφημα 11.30: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 7,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (26,6% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 8,0 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (26,5%
επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 8,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Πελοποννήσου (26,0% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 8,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου
(23,6% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 11,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Δυτικής Ελλάδας (22,9% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 11,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 12 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8, με
την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 24,5 χιλ. κατοίκους ή κατά 3,4%),
και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες:
Θεσσαλίας (κατά 19,9 χιλ. κατοίκους ή κατά 22,9%), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 17,1 χιλ. κατοίκους ή κατά
6,7%), Ηπείρου (κατά 9,1 χιλ. κατοίκους ή κατά 23,8%),
Στερεάς Ελλάδας (κατά 9,0 χιλ. κατοίκους ή κατά
17,0%), Κρήτης (κατά 8,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 12,4%),
Πελοποννήσου (κατά 7,4 χιλ. κατοίκους ή κατά 13,4%),
Βορείου Αιγαίου (κατά 5,5 χιλ. κατοίκους ή κατά 25,6%),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 5,5 χιλ. κατοίκους ή κατά 8,8%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 5,4 χιλ.
κατοίκους ή κατά 18,6%), Ιονίων νήσων (κατά 3,8 χιλ.
κατοίκους ή κατά 18,8%), και Νοτίου Αιγαίου (κατά 2,2
χιλ. κατοίκους ή κατά 6,5%).Την ίδια περίοδο, καταγρά-

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην Ελλάδα είναι 34,6%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (43,1%
επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 8,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (35,2% επί του συνολικού
οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (34,7%
επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα
οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (34,3% επί του συνολικού
οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου
(29,8% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (29,8% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων
νήσων (27,4% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 7,2 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κρήτης (27,3% επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74
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φεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED
5-8 στην διοικητική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά
6,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -9,1%).
11.2.3.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενερ-

γών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (Tertiary education) επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών οικονομικά ενεργών
κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ28 (48,2%), υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών (51,8%) κατά 3,6 ποσ. μονάδες.

Γράφημα 11.31: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού
επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Active population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_agaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8, υπολείπεται από ισχυρά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 24,3 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 21,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία
(κατά 20,7 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 18,9 ποσ.
μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 17,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 14,2
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 14,1 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 13,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
12,3 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 11,4 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 10,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 9,8
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 8,8 ποσ. μονάδα), η Σλοβακία (κατά 7,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 7,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ισπανία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά
4,3 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), η
Ελλάδα (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2,3 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8, υπολείπεται από ισχυρά
έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
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μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 13,5 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων και ελαφρότερα ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες),
η Τσεχία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), και η Μάλτα (κατά 2,7
ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, τέλος, στην Ολλανδία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη
των 2,0 ποσ. μονάδων).
11.2.3.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (Upper secondary and postsecondary non- tertiary education) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49
ετών, και από 50 έως& 74 ετών) και η μέση ηλικία (σε έτη) των οικονομικά ενεργών κατοίκων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των οικονομικά ενεργών κατοίκων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 είναι 38,0 έτη.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 11.32: Ποσοστιαία κατανομή των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 5-8 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας 15 έως & 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Active population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_agaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των οικονομικά
ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8
στην ΕΕ-28 (86.763 χιλ. κάτοικοι) και στην Ελλάδα (1.633
χιλ. κάτοικοι), σημειώνεται ότι:
 το 45,5% των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 39.497
χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 15 έως & 39 ετών. Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 46,0% οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 751 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 56,3% είναι: η Μάλτα (63,1%), η Κύπρος
(58,9%), η Πολωνία (55,1%), το Λουξεμβούργο
(52,5%), και η Σλοβακία (52,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 39,3%, και



συγκεκριμένα: η Φινλανδία (36,5%), η Γερμανία
(39,1%), η Εσθονία (39,6%), η Βουλγαρία (40,4%), και
η Ιταλία (40,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 26,6% των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 23.048
χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 40 έως & 49 ετών. Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 27,4% των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 448 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά ενεργών κατοίκων, με μέση
τιμή δείκτη 30,7% είναι: η Ισπανία (32,8%), η Ουγγαρία (30,7%), η Πορτογαλία (30,4%), η Ρουμανία
(30,2%), και η Ιταλία (29,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 22,5%, και
συγκεκριμένα: η Κύπρος (21,5%), η Μάλτα (22,3%), η
Γερμανία (22,3%), η Εσθονία (23,3%), και η Λετονία
(23,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 27,9% των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή
24.217 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 50 έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 26,6% των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 434 χιλ. κάτοικοι) ανήκει
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 35,1% είναι: η Γερμανία
(38,7%), η Εσθονία (37,2%), η Φινλανδία (36,1%), η
Λετονία (32,2%), και η Βουλγαρία (31,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 18,2%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (14,7%), η

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των οικονομικά ενεργών κατοίκων με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα είναι 37,7 έτη, τιμή
υπερέχουσα οριακά κατά 0,3 έτη της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 14η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 40,8 έτη είναι: η
Φινλανδία (41,7 έτη), η Γερμανία (41,5 έτη), η Εσθονία
(41,1 έτη), η Βουλγαρία (39,9 έτη), και η Ιταλία (39,2 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
33,6 έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (31,3 έτη), η Κύπρος
(33,2 έτη), η Πολωνία (34,0 έτη), η Ρουμανία (34,6 έτη),
και το Λουξεμβούργο (35,0 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Ρουμανία (17,8%), η Πολωνία (18,4%), η Κύπρος
(19,6%), και το Λουξεμβούργο (20,8%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9
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φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
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11.3 Μορφωτικό επίπεδο των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στη συγκεκριμένη ενότητα ο συνολικός πληθυσμός των
οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (εκτός εργατικού δυναμικού) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 επιμερίζεται ως προς το μορφωτικό του επίπεδο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, και με ανάλυση ως το φύλο, και την επιμέρους ηλικιακή ομάδα των οικονομικά
μη-ενεργών κατοίκων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (inactive
population) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοί-

κους) για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως
προς το μορφωτικό τους επίπεδο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (educational attainment level) στην ΕΕ-28 και την
Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μηενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην
ΕΕ-28 για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το
μορφωτικό τους επίπεδο είναι 128.502 χιλ. κάτοικοι, ενώ
ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μηενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην
Ελλάδα είναι 3.208 χιλ. κάτοικοι.

Γράφημα 11.33: Συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) για τους οποίους διατίθενται σχετικά
στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης
συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών
κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή
μείωση κατά -4,3% (ή κατά 5.271 χιλ. κατοίκους), από
134.224 χιλ. κατοίκους το 2002, σε 128.502 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι
αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2009 (136.405 χιλ. κατοίκους). Πιο
συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2009 καταγράφεται μικρή αύξηση του δείκτη κατά 1,6% (ή κατά
2.182 χιλ. κατοίκους), ενώ την περίοδο 2009-2019 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -5,8% (ή κατά
7.903 χιλ. κατοίκους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών για τους οποίους διατίθενται
σχετικά στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο
στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -13,0% (ή κατά
480 χιλ. κατοίκους), από 3.687 χιλ. κατοίκους το 2002,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 3.208 χιλ. κατοίκους το 2019,

που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.

11.3.1

Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (inactive population) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε
χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2
(Less than primary, primary and lower secondary education) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς
2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μηενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην
ΕΕ-28 με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 είναι
55.949 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο –
ISCED 0-2 στην Ελλάδα είναι 1.520 χιλ. κάτοικοι.
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Γράφημα 11.34: Συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο –ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Inactive population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_igaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

κατά -37,0% (ή κατά 893,6 χιλ. κατοίκους), από 1.894
χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.520
χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -29,0% (ή κατά 22.878 χιλ. κατοίκους), από
78.827 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
55.949 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (inactive
population) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (Less than
primary, primary and lower secondary education) και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού
των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15
έως & 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά
στοιχεία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο –
ISCED 0-2 στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση

Γράφημα 11.35: Συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μηενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 είναι
55.949 χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 43,5% του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά (128.502 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας
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εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα
(1.520 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 47,4% του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στη χώρα (3.208 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 3,9 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
6η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 61,1% είναι: η Πορτογαλία
(73,0%), η Μάλτα (65,6%), η Ισπανία (60,3%), η Ιταλία
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(59,4%), και το Βέλγιο (47,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 28,9%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (27,2%), η Λιθουανία (27,4%), η Πολωνία
(29,2%), η Λετονία (29,8%), και η Σλοβακία (30,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση
κατά -8,5% (ή κατά 5.189,0 χιλ. κατοίκους) από 61.138
χιλ. κατοίκους το 2015, σε 55.949 χιλ. κατοίκους το
2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των οι-

κονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2
στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -10,6% (ή κατά
181,0 χιλ. κατοίκους) από 1.701 χιλ. κατοίκους το 2015,
σε 1.520 χιλ. κατοίκους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
χαμηλότερο – ISCED 0-2 (σε χιλ. κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των
οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 11.36: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των οικονομικά μηενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 επί
του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μη- ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα είναι 47,4%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο –
ISCED 0-2 επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά
μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται
στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (61,0% επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 13,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (59,8% επί
του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 12,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ηπείρου (58,8% επί του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 11,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (57,8% επί του

συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
10,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (57,1% επί του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 9,7 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (55,8% επί
του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 8,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Θεσσαλίας (54,7% επί του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 7,3 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (53,8% επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,4
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (52,1% επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,7 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (51,2% επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (47,4% επί του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα),
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Κρήτης (47,2% επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (36,8% επί του συνόλου του οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 10,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), και στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μηενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2, με την υψηλότερη
να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας (κατά 45,2 χιλ. κατοίκους ή κατά -14,1%),
και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες:
Αττικής (κατά 34,0 χιλ. κατοίκους ή κατά -7,6%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 18,2 χιλ. κατοίκους
ή κατά -14,4%), Κρήτης (κατά 16,0 χιλ. κατοίκους ή
κατά -16,2%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 14,0 χιλ. κατοίκους ή κατά -21,6%), Βορείου Αιγαίου (κατά 13,1 χιλ.
κατοίκους ή κατά -33,2%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά

12,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -21,6%), Στερεάς Ελλάδας
(κατά 10,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -9,5%), Πελοποννήσου (κατά 5,1 χιλ. κατοίκους ή κατά -5,4%), Θεσσαλίας
(κατά 4,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,9%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 4,7 χιλ. κατοίκους ή κατά -4,1%), Ιονίων νήσων (κατά 1,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -4,4%), και Ηπείρου (κατά 13,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -30,1%).
11.3.1.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά
μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (Less than primary,
primary and lower secondary education) επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 11.37: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Inactive population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_igaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών οικονομικά μη- ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 (41,0%), υπολείπεται ικανά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (59,0%)
κατά 18,0 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2,
υπολείπεται από σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στη Ρουμανία (κατά 31,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 28,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 27,2 ποσ.
μονάδες), η Κροατία (κατά 24,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 23,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 23,2 ποσ.
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 23,1 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 21,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 20,4 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 20,2 ποσ. μονά-
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δες), η Σλοβακία (κατά 19,3 ποσ. μονάδες), η Κύπρος
(κατά 19,3 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 15,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 15,3 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 15,3 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 14,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 14,0 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά
11,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 11,4 ποσ. μονάδες),
η Δανία (κατά 9,8 ποσ. μονάδα), και ελαφρότερα το Βέλγιο (κατά 7,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 7,0 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), και οριακά
η Λετονία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες),
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των ανδρών οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2,
υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, στην Εσθονία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), ενώ σε 2
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και συγκεκριμένα στη
Φινλανδία και τη Λιθουανία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

11.3.1.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED

0-2 (Less than primary, primary and lower secondary education) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως&
39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών) και η μέση ηλικία (σε έτη) των οικονομικά μηενεργών κατοίκων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.38: Ποσοστιαία κατανομή των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών), και η
μέση ηλικία (σε έτη) των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας 15 έως & 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019
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από 50 έως& 74 ετών

μέση ηλικία (σε έτη)

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 είναι 47,3 έτη. Την
ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα
είναι 50,8 έτη, τιμή υπερέχουσα κατά 3,4 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 5η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 52,5 έτη είναι: η
Μάλτα (56,1 έτη), η Ισπανία (52,3 έτη), η Πορτογαλία
(52,1 έτη), η Ολλανδία (51,0 έτη), και η Ελλάδα (50,8 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
38,1 έτη και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (35,2 έτη), η Λετονία (37,6 έτη), η Τσεχία (38,8 έτη), η Σλοβακία (39,0
έτη), και η Εσθονία (39,8 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των οικονομικά
μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28

Κεφάλαιο 11ο

από 40 έως& 49 ετών

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

από 15 έως& 39 ετών

Πηγή: Eurostat - Inactive population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_igaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

(55.949 χιλ. κάτοικοι) και στην Ελλάδα (1.520 χιλ. κάτοικοι), σημειώνεται ότι:
 το 38,6% των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή
21.606 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 15 έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 29,9% των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή 455 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 66,1% είναι: η Λιθουανία
(74,1%), η Λετονία (67,2%), η Τσεχία (64,6%), η Σλοβακία (63,5%), και η Εσθονία (61,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη
24,2%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (13,2%), η Ισπανία
(24,2%), η Πορτογαλία (25,6%), η Ολλανδία (28,1%),
και η Ελλάδα (29,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 6,5% των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή 3.644
χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 40 έως & 49 ετών. Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 4,4% των οικονομικά μηενεργών κατοίκων (ή 67 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 8,3% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(11,2%), η Ιταλία (8,7%), η Μάλτα (7,7%), η Βουλγαρία
(7,0%), και η Ιρλανδία (6,8%). Στον αντίποδα καταγρά-
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φονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά
μη-ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 3,3%, και
συγκεκριμένα: η Κύπρος (2,9%), η Φινλανδία (2,9%), η
Τσεχία (3,1%), η Σουηδία (3,6%), και η Σλοβενία (3,8%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 54,9% των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή
30.699 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 50 έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 65,7% των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή 998 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 69,7% είναι: η Μάλτα
(79,2%), η Πορτογαλία (69,3%), η Ισπανία (69,0%), η
Ελλάδα (65,7%), και η Ολλανδία (65,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο

δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη
29,5%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (21,1%), η Λετονία (27,9%), η Τσεχία (32,2%), η Σλοβακία (32,3%), και
η Εσθονία (33,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
11.3.2 Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (inactive population) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε
χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (Upper secondary and
post-secondary non-tertiary education) στην ΕΕ-28 και
την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 11.39: Συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μηενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην
ΕΕ-28 με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας
και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 είναι 53.346 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών
κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην
Ελλάδα είναι 1.264 χιλ. κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28
καταγράφει ικανή αύξηση κατά 18,2% (ή κατά 8.224 χιλ.
κατοίκους), από 45.122 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 53.346 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από
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15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην Ελλάδα καταγράφει ικανή αύξηση κατά 17,5% (ή κατά 187,9 χιλ. κατοίκους),
από 1.076 χιλ. κατοίκους το 2002, σε 1.264 χιλ. κατοίκους
το 2019, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2004 (1.070 χιλ. κατοίκους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (inactive
population) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας
και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (Upper secondary and post-secondary
non-tertiary education) και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μηενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μηενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
– ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 είναι 53.346 χιλ. κάτοικοι, που
αντιστοιχεί στο 41,5% του συνολικού πληθυσμού των

οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά
στοιχεία στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (128.502
χιλ. κάτοικοι).

Γράφημα 11.40: Συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά
μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28
καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,3% (ή κατά 146,9
χιλ. κατοίκους) από 53.199 χιλ. κατοίκους το 2015, σε
53.346 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 34 στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 6,2% (ή κατά
74,0 χιλ. κατοίκους) από 1.190 χιλ. κατοίκους το 2015,
σε 1.264 χιλ. κατοίκους το 2019.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην Ελλάδα (1.264 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 39,4% του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται
σχετικά στοιχεία στη χώρα (3.208 χιλ. κάτοικοι), τιμή
του δείκτη υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 58,1% είναι: η Τσεχία
(61,1%), η Πολωνία (59,9%), η Λιθουανία (58,1%), η
Λετονία (55,8%), και η Σλοβακία (55,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 31,6%, και
συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (18,0%), η Ισπανία
(22,8%), η Μάλτα (25,0%), η Ιταλία (32,1%), και το
Λουξεμβούργο (33,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (σε χιλ.
κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 11.41: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη
2019 και 2015
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Πηγή: Eurostat - Population by sex, age, educational attainment level and NUTS 2 regions (1 000) [lfst_r_lfsd2pop] and Economically active population by sex, age, educational attainment
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας
και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην Ελλάδα είναι 39,4%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (45,4% επί του συνολικού οικονομικά
μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,0 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες:
Δυτικής Ελλάδας (41,2% επί του συνολικού οικονομικά
μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,8 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (41,0% επί του
συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κεντρικής Μακεδονίας (39,4% επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην περιφέρεια ταυτόσημη της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (38,2% επί του συνολικού
οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,2
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου
Αιγαίου (36,7% επί του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,7 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας
(35,9% επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 3,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (33,7% επί του συνολικού
οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 5,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (32,3% επί του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 7,1 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (31,9% επί του συνολικού οικονομικά μηενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 7,5 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (31,4% επί
του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπό-
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μενη κατά 8,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας (30,4% επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως&
74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 9,0 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ηπείρου
(29,6% επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 9,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 6 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται ελαφρά μείωση του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά
μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 21,3 χιλ. κατοίκους ή
κατά -4,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι
περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου (κατά 2,6 χιλ. κατοίκους
ή κατά -11,7%), Ηπείρου (κατά 1,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -5,3%), Ιονίων νήσων (κατά 0,6 χιλ. κατοίκους ή κατά
-3,1%), και οριακά Θεσσαλίας (κατά 0,3 χιλ. κατοίκους
ή κατά -0,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 7 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού
πληθυσμού των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 37,0 χιλ. κατοίκους
ή κατά 19,2%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν
οι περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας (κατά 12,4 χιλ. κατοίκους ή κατά 16,8%), Κρήτης (κατά 10,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 17,3%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 9,7 χιλ. κατοίκους ή κατά 20,3%), Στερεάς
Ελλάδας (κατά 9,7 χιλ. κατοίκους ή κατά 23,4%), Πελοποννήσου (κατά 7,5 χιλ. κατοίκους ή κατά 17,6%),
Δυτικής Μακεδονίας (κατά 6,8 χιλ. κατοίκους ή κατά
30,2%), και Νοτίου Αιγαίου (κατά 6,7 χιλ. κατοίκους ή
κατά 24,0%).
11.3.2.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά
μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4 (Upper secondary and post-secondary nontertiary education) επί του συνολικού πληθυσμού των
οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 11.42: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 11,8 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 11,5 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 10,6
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 7,7 ποσ. μονάδα), και ελαφρότερα η Φινλανδία (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 6,8 ποσ.
μονάδες), η Κροατία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), και οριακά η Σλοβενία
(κατά 2,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, στη Σουηδία καταγράφεται οριακά
μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών οικονομικά μη- ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4
στην ΕΕ-28 (41,8%), υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών (58,2%) κατά 16,4 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4, υπολείπεται από ισχυρά
έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ιρλανδία (κατά 27,2 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 24,2 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 23,2 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 21,7
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 20,8 ποσ. μονάδες), η
Λετονία (κατά 20,5 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 20,4
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 19,9 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 18,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 16,5
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 16,4 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 16,1 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 15,9 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 15,9
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 15,8 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 12,9

11.3.2.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (Upper secondary and
post-secondary non- tertiary education) στις 3 επιμέρους
ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως&
49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών) και η μέση ηλικία (σε
έτη) των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.43: Ποσοστιαία κατανομή των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας
και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από
50 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας 15 έως & 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4
στην ΕΕ-28 είναι 49,5 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των οικονομικά μη-ενεργών
κατοίκων με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην Ελλάδα είναι 46,0 έτη,
τιμή υπολειπόμενη κατά 3,5 έτη της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 53,5 έτη είναι: η Σλοβενία (54,2 έτη), η Αυστρία (54,1 έτη), η Πολωνία (53,4 έτη), η Γερμανία (53,1 έτη), και η Τσεχία
(53,0 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 41,8 έτη και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (38,3
έτη), η Μάλτα (39,0 έτη), η Ισπανία (42,7 έτη), το Ηνωμένο Βασίλειο (44,3 έτη), και η Ιρλανδία (44,9 έτη). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των
επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 (115.566 χιλ. κάτοικοι) και στην Ελλάδα (2.171 χιλ. κάτοικοι), σημειώνεται ότι:
 το 32,3% των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή
17.222 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 15 έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 41,5% οικονομικά
μη-ενεργών κατοίκων (ή 525 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων,
με μέση τιμή δείκτη 53,8% είναι: η Πορτογαλία (65,2%),
η Μάλτα (62,8%), η Ισπανία (51,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (46,5%), και η Ιρλανδία (42,9%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη
21,6%, και συγκεκριμένα: η Αυστρία (20,0%), η Σλοβενία (20,8%), η Πολωνία (21,2%), η Γερμανία (22,7%),
και η Λετονία (23,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
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 το 6,7% των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή 3.582



χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 40 έως & 49 ετών. Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 8,7% των οικονομικά μηενεργών κατοίκων (ή 110 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 9,4% είναι: η Ιρλανδία (11,8%), η Ιταλία
(10,1%), η Ελλάδα (8,7%), η Ολλανδία (8,5%), και το
Ηνωμένο Βασίλειο (8,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά
μη-ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 4,0%, και
συγκεκριμένα: η Σλοβενία (3,3%), η Σουηδία (3,3%), η
Τσεχία (4,0%), η Ουγγαρία (4,7%), και η Βουλγαρία
(4,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 61,0% των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή
32.542 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 50 έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 49,8% των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή 630 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 73,3% είναι: η Σλοβενία
(75,9%), η Αυστρία (74,7%), η Τσεχία (72,3%), η Πολωνία (71,9%), και η Γερμανία (71,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη
38,5%, και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (29,5%), η
Μάλτα (31,2%), η Ισπανία (41,0%), η Ιρλανδία (45,3%),
και το Ηνωμένο Βασίλειο (45,5%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.

11.3.3 Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (inactive
population) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
– ISCED 5-8 (Tertiary education) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μηενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην
ΕΕ-28 με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
– ISCED 5-8είναι 19.208 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο αντίστοιχος
συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα είναι 424 χιλ. κάτοικοι.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 11.44: Συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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τοίκους), από 198 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 424 χιλ. κατοίκους το 2019. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (226 χιλ. κατοίκους).
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (inactive
population) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
– ISCED 5-8 (Tertiary education) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά
μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 86,9% (ή κατά
8.933 χιλ. κατοίκους), από 10.275 χιλ. κατοίκους το 2002,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 19.208 χιλ. κατοίκους το 2019, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από
15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 144,4% (ή κατά 226 χιλ. κα-
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Γράφημα 11.45: Συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 5-8 (σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Inactive population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_igaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μηενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED
5-8 στην ΕΕ-28 είναι 19.208 χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί
στο 14,9% του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά
μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στην ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά (128.502 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των οικονομικά
μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED
5-8 στην Ελλάδα (424 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο
13,2% του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μηενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στη χώρα

(3.208 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά
1,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 22,9% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(25,5%), η Φινλανδία (23,7%), η Εσθονία (23,1%), η Σουηδία (22,2%), και το Λουξεμβούργο (20,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 8,7%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (5,6%), η Ιταλία (8,6%), η Πορτογαλία (9,1%), η Μάλτα (9,4%), και η Πολωνία (10,9%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημα-
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κατά 7,2% (ή κατά 28,3 χιλ. κατοίκους) από 395 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 424 χιλ. κατοίκους το 2019.

ντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 8,1% (ή κατά 1.446,9 χιλ. κατοίκους)
από 17.761 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 19.208 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός
των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών
κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (σε
χιλ. κατοίκους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μη-ενεργών
κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά διοικητική
περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 11.46: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Πηγή: Eurostat - Population by sex, age, educational attainment level and NUTS 2 regions (1 000) [lfst_r_lfsd2pop] and Economically active population by sex, age, educational attainment
level and NUTS 2 regions (1 000) [lfst_r_lfp2acedu]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
– ISCED 5-8 επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα είναι 13,2%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 επί του συνολικού
πληθυσμού των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής
(17,9% επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 4,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας
(13,2% επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(11,8% επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (11,7% επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως&
74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (11,5%
επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Πελοποννήσου (10,6% επί του συνολικού οικο-

1068

νομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων
(10,6% επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 2,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (10,3% επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,9
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (9,5% επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,7 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (8,5% επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (8,5% επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως&
74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,7 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (8,3% επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού
πληθυσμού ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,9 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και Δυτικής Ελλάδας (6,7% επί του συνολικού οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού ηλικίας από
15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
6,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 9 από τις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μηενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED
5-8, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική
περιφέρεια Αττικής (κατά 11,4 χιλ. κατοίκους ή κατά
6,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 8,4 χιλ. κατοίκους ή
κατά 12,2%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 5,1 χιλ. κατοίκους ή
κατά 55,4%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 2,9 χιλ. κατοίκους ή
κατά 47,5%), Ιονίων νήσων (κατά 2,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 46,5%), Πελοποννήσου (κατά 1,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 7,9%), Θεσσαλίας (κατά 1,1 χιλ. κατοίκους ή κατά
4,5%), Κρήτης (κατά 1,1 χιλ. κατοίκους ή κατά 5,6%), και
Δυτικής Μακεδονίας (κατά 0,9 χιλ. κατοίκους ή κατά
15,3%).
Την ίδια περίοδο, σε 3 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες
της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης – ISCED 5-8, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
(κατά 3,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -21,3%), και κατά φθίνου-

σα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 1,8 χιλ. κατοίκους ή κατά -10,5%),
και ελαφρότερα Ηπείρου (κατά 0,1 χιλ. κατοίκους ή κατά
-0,8%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, τέλος, στη διοικητική περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καταγράφεται μηδενική μεταβολή
του δείκτη.
11.3.3.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μηενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8
(Tertiary education) επί του συνολικού πληθυσμού των
οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 11.47: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 επί του συνολικού πληθυσμού των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

γυναίκες

Πηγή: Eurostat – Inactive population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_igaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών οικονομικά μη- ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην
ΕΕ-28 (40,6%), υπολείπεται ικανά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών (59,4%) κατά 18,7 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8, υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην
Εσθονία (κατά 50,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία
(κατά 43,5 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 41,6 ποσ.
μονάδες), η Λετονία (κατά 39,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 38,1 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 37,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 36,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 35,4 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
35,1 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 33,7 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 33,5 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 27,3 ποσ. μονάδα), η Πορτογαλία (κατά 26,5 ποσ.
μονάδες), η Ιταλία (κατά 24,8 ποσ. μονάδες), το Ηνω-

μένο Βασίλειο (κατά 24,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 22,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 20,1 ποσ.
μονάδες), η Σλοβενία (κατά 19,5 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 19,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 17,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 15,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 15,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 13,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 13,4 ποσ.
μονάδες), η Κροατία (κατά 9,9 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ολλανδία (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), και η
Αυστρία (κατά 5,7 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, στη Γερμανία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ.
μονάδων).
11.3.3.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (Upper secondary and
post-secondary non- tertiary education) στις 3 επιμέρους
ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως&
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49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών) και η μέση ηλικία (σε
έτη) των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων του συγκεκρι-

μένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.48: Ποσοστιαία κατανομή των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
– ISCED 5-8 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας 15 έως & 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Inactive population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_igaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 είναι
49,3 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα είναι 52,9 έτη, τιμή υπερέχουσα κατά 3,6 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 7η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 53,6 έτη είναι: η
Φινλανδία (54,5 έτη), η Βουλγαρία (53,5 έτη), η Γερμανία (53,5 έτη), η Δανία (53,3 έτη), και η Λιθουανία (53,3
έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
42,1 έτη και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (39,0 έτη), η Τσεχία (40,7 έτη), η Ιταλία (41,8 έτη), η Μάλτα (44,3 έτη),
και η Πορτογαλία (44,7 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των οικονομικά
μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED
5-8 στην ΕΕ-28 (19.208 χιλ. κάτοικοι) και στην Ελλάδα
(424 χιλ. κάτοικοι), σημειώνεται ότι:
 το 26,9% των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή 5.168
χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 15 έως & 39 ετών. Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 18,3% οικονομικά μηενεργών κατοίκων (ή 78 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη
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με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 43,9% είναι: η Σλοβακία (52,4%), η Τσεχία (48,1%), η Ιταλία (44,0%), η Μάλτα (37,6%), και η
Πορτογαλία (37,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά μη-ενεργών
κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 17,6%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (15,5%), η Γερμανία (17,8%), η Δανία
(18,0%), η Βουλγαρία (18,2%), και η Λιθουανία
(18,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 7,3% των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή 1.402
χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 40 έως & 49 ετών. Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 7,4% των οικονομικά μηενεργών κατοίκων (ή 31 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 11,2% είναι: η Ιρλανδία (14,6%), η Ισπανία (10,9%), το Λουξεμβούργο (10,9%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (9,7%), και η Μάλτα (9,6%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη
3,7%, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (2,1%), η Σουηδία
(3,9%), η Σλοβακία (4,0%), η Κροατία (4,2%), και η
Βουλγαρία (4,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,0 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
και το 65,8% των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή
12.638 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 50 έως& 74

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 74,3% των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή 315 χιλ. κάτοικοι)
ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά μηενεργών κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 77,5% είναι: η
Φινλανδία (79,3%), η Σλοβενία (78,1%), η Βουλγαρία
(77,5%), η Γερμανία (76,7%), και η Λιθουανία
(76,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-

μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οικονομικά μη-ενεργών
κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 49,1%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (43,6%), η Τσεχία (46,8%), η Ιταλία
(47,3%), η Μάλτα (52,8%), και η Πορτογαλία (55,1%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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11.4 Μορφωτικό επίπεδο των ανέργων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στη συγκεκριμένη ενότητα ο συνολικός πληθυσμός των
ανέργων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 επιμερίζεται ως προς το μορφωτικό του επίπεδο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, και με ανάλυση ως το φύλο, και την επιμέρους ηλικιακή ομάδα των ανέργων στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των ανέργων (unemployed persons) ηλικίας από
15 έως & 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) για τους οποίους δι-

ατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους
επίπεδο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (educational attainment level) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο είναι 15.577 χιλ. άνεργοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός
πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών
στην Ελλάδα είναι 820 χιλ. άνεργοι.

Γράφημα 11.49: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Unemployment rates by sex, age and educational attainment level (%) [lfsa_urgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης
συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15
έως & 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά
στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ28 καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -22,2% (ή κατά
4.449 χιλ. ανέργους), από 20.026 χιλ. ανέργους το
2002, σε 15.577 χιλ. ανέργους το 2019, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013
(26.060 χιλ. ανέργους). Πιο συγκεκριμένα, κατά την
περίοδο 2002-2009 καταγράφεται ικανή μείωση του
δείκτη κατά -16,6% (ή κατά 3.330 χιλ. ανέργους), την
αμέσως επόμενη περίοδο 2009-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 56,1% (ή
κατά 9.364 χιλ. ανέργους), ενώ την περίοδο 2013-2019
καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη
κατά -40,2% (ή κατά 10.483 χιλ. ανέργους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το
μορφωτικό τους επίπεδο στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 72,9% (ή κατά 346 χιλ.
ανέργους), από 474 χιλ. ανέργους το 2002, σε 820 χιλ.
ανέργους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2013 (1.331 χιλ. ανέργους), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008

1072

(388 χιλ. ανέργους). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται ικανή μείωση του δείκτη
κατά -18,2% (ή κατά 86,5 χιλ. ανέργους), την αμέσως
επόμενη περίοδο 2008-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 243,2% (ή κατά
943,3 χιλ. ανέργους), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -38,4% (ή
κατά 511,1 χιλ. ανέργους).
11.4.1

Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των ανέργων (unemployed persons) ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) με μορφωτικό
επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
χαμηλότερο – ISCED 0-2 (Less than primary, primary
and lower secondary education) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 είναι 5.573 χιλ. άνεργοι, ενώ ο
αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο –
ISCED 0-2 στην Ελλάδα είναι 193 χιλ. άνεργοι.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 11.50: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και χαμηλότερο –ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Unemployment rates by sex, age and educational attainment level (%) [lfsa_urgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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νέργους), από 159 χιλ. ανέργους το 2002, σε 193 χιλ. ανέργους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013
(411 χιλ. ανέργους), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (128 χιλ.
ανέργους). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20022008 καταγράφεται ικανή μείωση του δείκτη κατά 19,8% (ή κατά 31,5 χιλ. ανέργους), την αμέσως επόμενη
περίοδο 2008-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση του δείκτη κατά 221,8% (ή κατά 283,0 χιλ. ανέργους), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -52,9% (ή κατά
217,4 χιλ. ανέργους).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως &
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2
στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -24,1% (ή
κατά 1.766 χιλ. ανέργους), από 7.339 χιλ. ανέργους το
2002, σε 5.573 χιλ. ανέργους το 2019, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (9.792 χιλ.
ανέργους). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20022007 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -12,5% (ή
κατά 918 χιλ. ανέργους), την αμέσως επόμενη περίοδο
2007-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
του δείκτη κατά 50,4% (ή κατά 3.371 χιλ. ανέργους),
ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ιδιαίτερα
σημαντική μείωση του δείκτη κατά -43,1% (ή κατά
4.219 χιλ. ανέργους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 21,4% (ή κατά 34,1 χιλ. α-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των ανέργων (unemployed persons) ηλικίας από
15 έως & 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (Less than primary, primary and
lower secondary education) και η ποσοστιαία αναλογία
του επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 11.51: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (σε χιλ. ανέργους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Unemployment rates by sex, age and educational attainment level (%) [lfsa_urgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED
0-2 στην ΕΕ-28 είναι 5.573 χιλ. άνεργοι, που αντιστοιχεί

στο 35,8% του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται
σχετικά στοιχεία στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(15.577 χιλ. άνεργοι).
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Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα (193 χιλ. άνεργοι) αντιστοιχεί στο 23,6% του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους
διατίθενται σχετικά στοιχεία στη χώρα (820 χιλ. άνεργοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 12,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 20η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 45,2% είναι: η Ισπανία (50,2%), η
Πορτογαλία (45,3%), η Σουηδία (45,2%), η Ιταλία
(43,4%), και η Μάλτα (42,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 14,1%, και συγκεκριμένα: η
Κροατία (11,6%), η Λιθουανία (11,9%), η Πολωνία
(13,2%), η Κύπρος (16,1%), και η Λετονία (17,5%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην
ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση κατά -33,6% (ή
κατά 2.825,9 χιλ. ανέργους) από 8.399 χιλ. ανέργους το
2015, σε 5.573 χιλ. ανέργους το 2019. Την ίδια περίοδο,
o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
κατά -41,7% (ή κατά 138,1 χιλ. ανέργους) από 331 χιλ.
ανέργους το 2015, σε 193 χιλ. ανέργους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2
(σε χιλ. ανέργους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην
Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.
Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
χαμηλότερο – ISCED 0-2 επί του συνολικού πληθυσμού
των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα είναι 23,6%.

Γράφημα 11.52: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Πηγή: Eurostat - Unemployment by sex, age, educational attainment level and NUTS 2 regions (1 000) [lfst_r_lfu3pers]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (33,9% επί
του συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 10,3 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (32,0% επί του συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 8,4 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (26,6% επί του συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (26,5% επί
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του συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,9 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (24,9% επί του συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (24,0% επί
του συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,4 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (61,0% επί
του συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (23,1%
επί του συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας
(22,8% επί του συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,8
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Θράκης (κατά 10,9 χιλ. ανέργους ή κατά -45,2%), Στερεάς
Ελλάδας (κατά 10,6 χιλ. ανέργους ή κατά -52,7%), Δυτικής
Μακεδονίας (κατά 7,0 χιλ. ανέργους ή κατά -63,1%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 5,3 χιλ. ανέργους ή κατά -18,7%),
Ηπείρου (κατά 4,1 χιλ. ανέργους ή κατά -42,7%), Βορείου Αιγαίου (κατά 1,8 χιλ. ανέργους ή κατά -34,6%), Ιονίων νήσων (κατά 1,2 χιλ. ανέργους ή κατά -29,3%), και
Νοτίου Αιγαίου (κατά 1,1 χιλ. ανέργους ή κατά -16,4%).
11.4.1.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο –
ISCED 0-2 (Less than primary, primary and lower secondary education) επί του συνολικού πληθυσμού των
ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Κεφάλαιο 11ο

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών ανέργων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED
0-2 στην ΕΕ-28 (57,0%), υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (43,0%) κατά 14 ποσ. μονάδες.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Μακεδονίας (22,8% επί του συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Βορείου Αιγαίου (21,3% επί του συνόλου των
ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (21,2% επί του συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Δυτικής Μακεδονίας (14,5% επί του
συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 9,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), και στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο –
ISCED 0-2, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 28,7
χιλ. ανέργους ή κατά -44,5%), και κατά φθίνουσα σειρά
ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (κατά 24,7 χιλ. ανέργους ή κατά -28,4%), Κρήτης (κατά 14,2 χιλ. ανέργους ή κατά -52,0%), Θεσσαλίας (κατά 14,2 χιλ. ανέργους ή κατά -52,0%), Πελοποννήσου (κατά 11,6 χιλ. ανέργους ή κατά -62,7%), Ανατολικής Μακεδονίας &

Γράφημα 11.53: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Unemployment rates by sex, age and educational attainment level (%) [lfsa_urgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2, υπερέχει από σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 38,8 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 36,8 ποσ. μονάδες), η
Λετονία (κατά 34,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 33,3
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 30,0 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 29,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 25,7
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 24,7 ποσ. μονάδες), η
Κροατία (κατά 24,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά
22,9 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 20,6 ποσ.
μονάδες), η Ιταλία (κατά 20,4 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 19,1 ποσ.

μονάδες), η Αυστρία (κατά 18,3 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 17,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 16,8
ποσ. μονάδα), το Λουξεμβούργο (κατά 14,9 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 14,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 13,5 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 12,1 ποσ.
μονάδες), η Εσθονία (κατά 10,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ουγγαρία (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα
(κατά 6,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), και οριακά η Πορτογαλία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των ανδρών ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
χαμηλότερο – ISCED 0-2, υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών στην Τσεχία (κατά 5,8
ποσ. μονάδες), ενώ στη Σουηδία καταγράφεται οριακά
μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
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11.4.1.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (Less than primary,
primary and lower secondary education) στις 3 επιμέρους
ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως&
49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών) και η μέση ηλικία (σε
έτη) των ανέργων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.54: Ποσοστιαία κατανομή των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των
ανέργων ηλικίας 15 έως & 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Unemployment rates by sex, age and educational attainment level (%) [lfsa_urgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ28 είναι 40,3 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των ανέργων
με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα είναι 45,3 έτη, τιμή υπερέχουσα κατά 5,0 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 44,1 έτη είναι: η Πορτογαλία (46,3 έτη), η Ελλάδα (45,3 έτη), η
Σλοβενία (43,4 έτη), η Κύπρος (43,1 έτη), και η Ισπανία
(42,5 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 34,0 έτη και συγκεκριμένα: η Εσθονία (32,4 έτη),
η Δανία (33,5 έτη), η Σουηδία (34,3 έτη), η Φινλανδία
(34,4 έτη), και το Λουξεμβούργο (35,2 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 (5.573 χιλ. άνεργοι) και
στην Ελλάδα (193 χιλ. άνεργοι), σημειώνεται ότι:

1076

 το 51,1% των ανέργων (ή 2.850 χιλ. άνεργοι) είναι ηλι-



κίας από 15 έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 33,5% των ανέργων (ή 64,8 χιλ. άνεργοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανέργων, με μέση τιμή δείκτη 73,1% είναι: η Δανία (77,3%), η Φινλανδία (76,1%),
η Σουηδία (71,1%), η Εσθονία (70,8%), και το Λουξεμβούργο (70,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανέργων, με μέση τιμή
δείκτη 39,0%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (33,5%), η
Πορτογαλία (34,5%),η Κύπρος (39,2%), η Ισπανία
(43,7%), και η Σλοβενία (43,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28,
το 21,7% των ανέργων (ή 1.212 χιλ. άνεργοι) είναι ηλικίας από 40 έως & 49 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 28,6% των ανέργων (ή 55,2 χιλ. άνεργοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανέργων, με μέση τιμή δείκτη 29,2% είναι: η Λιθουανία (33,0%), η Κύπρος
(29,4%), η Ελλάδα (28,6%), η Εσθονία (27,7%), και η Ιταλία (27,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανέργων, με μέση τιμή δείκτη 10,3%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (5,4%), η
Δανία (8,1%), η Ολλανδία (11,1%), το Λουξεμβούργο
(12,8%), και η Ιρλανδία (14,1%). Ας σημειωθεί ότι η τι-
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μή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28,
και το 27,1% των ανέργων (ή 1.511 χιλ. άνεργοι) είναι
ηλικίας από 50 έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 37,9% των ανέργων (ή 73,2 χιλ. άνεργοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανέργων, με μέση τιμή δείκτη 36,7% είναι: η Πορτογαλία (44,9%), η Ελλάδα
(37,9%), η Σλοβενία (37,5%), η Ισπανία (32,0%), και η
Κύπρος (31,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανέργων, με μέση τιμή
δείκτη 12,0%, και συγκεκριμένα: η Εσθονία (1,5%), η
Σουηδία (12,7%), η Δανία (14,6%), η Ρουμανία (14,6%),

και η Λιθουανία (16,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
11.4.2 Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των ανέργων (unemployed persons) ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) με μορφωτικό
επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4
(Upper secondary and post-secondary non-tertiary education) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 11.55: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Unemployment rates by sex, age and educational attainment level (%) [lfsa_urgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 είναι
6.611 χιλ. άνεργοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4 στην Ελλάδα είναι 428 χιλ. άνεργοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως &
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -36,6% (ή κατά 3.810 χιλ. ανέργους), από
10.421 χιλ. ανέργους το 2002, σε 6.611 χιλ. ανέργους το
2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι, αντίστοιχα η
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2013 (11.561 χιλ. ανέργους). Πιο συγκεκριμένα, κατά
την περίοδο 2002-2007 καταγράφεται ισχυρή μείωση
του δείκτη κατά -21,8% (ή κατά 2.268 χιλ. ανέργους), την
αμέσως επόμενη περίοδο 2007-2013 καταγράφεται ι-

διαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 41,8% (ή
κατά 3.408 χιλ. ανέργους), ενώ την περίοδο 2013-2019
καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη
κατά -42,8% (ή κατά 4.950 χιλ. ανέργους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4 στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 73,9% (ή κατά 181,7 χιλ. ανέργους),
από 246 χιλ. ανέργους το 2002, σε 620 χιλ. ανέργους το
2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013 (620 χιλ.
ανέργους), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (178 χιλ. ανέργους). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2008
καταγράφεται ικανή μείωση του δείκτη κατά -27,8% (ή
κατά 68,4 χιλ. ανέργους), την αμέσως επόμενη περίοδο
2008-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
του δείκτη κατά 249,4% (ή κατά 442,6 χιλ. ανέργους),
ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται σημαντική
μείωση του δείκτη κατά -31,0% (ή κατά 192,5 χιλ. ανέργους).
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secondary and post-secondary non-tertiary education) και
η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των ανέργων (unemployed persons) ηλικίας από
15 έως & 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (Upper

Γράφημα 11.56: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (σε ανέργους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Unemployment rates by sex, age and educational attainment level (%) [lfsa_urgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 είναι 6.611
χιλ. άνεργοι, που αντιστοιχεί στο 41,5% του συνολικού
πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στην ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά (15.577 χιλ. άνεργοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην Ελλάδα (428
χιλ. άνεργοι) αντιστοιχεί στο 52,1% του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στη χώρα (820
χιλ. άνεργοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα ισχυρά κατά
9,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 11η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 64,2% είναι: η Λιθουανία (67,1%),
η Κροατία (65,5%), η Πολωνία (64,8%), η Τσεχία (61,9%),
και η Ρουμανία (61,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 31,8%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία
(24,7%), η Σουηδία (31,9%), η Πορτογαλία (32,1%), η
Μάλτα (34,7%), και η Δανία (35,5%). Ας σημειωθεί ότι η

τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
- ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση
κατά -34,5% (ή κατά 3.478 χιλ. ανέργους) από 10.089 χιλ.
ανέργους το 2015, σε 6.611 χιλ. ανέργους το 2019. Την
ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED 3-4 στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά 24,0% (ή κατά 134,8 χιλ.
ανέργους) από 562 χιλ. ανέργους το 2015, σε 428 χιλ. ανέργους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (σε χιλ. ανέργους) και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά
διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη
2019 και 2015.

Γράφημα 11.57: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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νίας & Θράκης (44,8% επί του συνόλου των ανέργων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 7,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 12 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά
21,3 χιλ. ανέργους ή κατά -4,0%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας
(κατά 11,7 χιλ. ανέργους ή κατά -12,4%), Κρήτης (κατά
9,9 χιλ. ανέργους ή κατά -34,3%), Πελοποννήσου (κατά
9,6 χιλ. ανέργους ή κατά -37,8%), Θεσσαλίας (κατά 8,4
χιλ. ανέργους ή κατά -22,9%), Στερεάς Ελλάδας (κατά
7,3 χιλ. ανέργους ή κατά -25,3%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 6,1 χιλ. ανέργους ή κατά -24,8%),
Ηπείρου (κατά 6,1 χιλ. ανέργους ή κατά -35,7%), Ιονίων νήσων (κατά 4,0 χιλ. ανέργους ή κατά -40,8%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 4,0 χιλ. ανέργους ή κατά -10,6%),
Νοτίου Αιγαίου (κατά 3,0 χιλ. ανέργους ή κατά -21,4%),
και Δυτικής Μακεδονίας (κατά 1,8 χιλ. ανέργους ή κατά 10,2%).
Την ίδια περίοδο, καταγράφεται αύξηση του συνολικού
πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
– ISCED 3-4 στη διοικητική περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
(κατά 3,7 χιλ. ανέργους ή κατά 72,5%).

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 επί
του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην Ελλάδα είναι 51,1%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 επί του συνολικού πληθυσμού
των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην
περιφέρεια Κρήτης (56,9% επί του συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 4,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του
δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (55,8% επί του συνόλου των ανέργων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
3,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (55,0% επί του συνόλου των ανέργων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Πελοποννήσου (54,9% επί του συνόλου
των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (53,2% επί
του συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων
(53,2% επί του συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (52,9% επί του συνόλου των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κεντρικής Μακεδονίας (52,5% επί του συνόλου των
ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (52,1% επί του
συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην περιφέρεια ταυτόσημη της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ηπείρου (49,8% επί του συνόλου των ανέργων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (49,6% επί του συνόλου
των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,5 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (49,2% επί του συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,9 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ανατολικής Μακεδο-

11.4.2.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (Upper
secondary and post-secondary non-tertiary education)
επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού
επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών ανέργων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 (51,8%), υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών
(48,2%) κατά 3,6 ποσ. μονάδες.
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Γράφημα 11.58: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας
και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Unemployment rates by sex, age and educational attainment level (%) [lfsa_urgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED
3-4, υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Πορτογαλία
(κατά 13,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 13,1
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ελλάδα (κατά 6,5 ποσ.
μονάδες), η Τσεχία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες), και η Εσθονία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 20 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4, υπερέχει από σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Βουλγαρία (κατά 27,6 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν:
η Ρουμανία (κατά 22,5 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
18,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 17,5 ποσ. μονάδες),
το Λουξεμβούργο (κατά 17,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο
(κατά 17,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 16,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 16,1 ποσ. μονάδες), η Μάλτα

(κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 14,4 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 13,1 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 13,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 12,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 9,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ολλανδία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 4,3 ποσ. μονάδες),
η Σλοβακία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), και οριακά η Σλοβενία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 και συγκεκριμένα στην Ιταλία, τη Δανία, και τη Γαλλία,
καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη
των 2,0 ποσ. μονάδων).
11.4.2.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4 (Upper secondary and post-secondary non- tertiary education) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από
15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως&
74 ετών) και η μέση ηλικία (σε έτη) των ανέργων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.59: Ποσοστιαία κατανομή των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών),
και η μέση ηλικία (σε έτη) των ανέργων ηλικίας 15 έως & 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Unemployment rates by sex, age and educational attainment level (%) [lfsa_urgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28
(6.611 χιλ. άνεργοι) και στην Ελλάδα (428 χιλ. άνεργοι),
σημειώνεται ότι:
 το 58,4% των ανέργων (ή 3.863 χιλ. άνεργοι) είναι ηλικίας από 15 έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 52,9% ανέργων (ή 226 χιλ. άνεργοι) ανήκει
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανέργων, με μέση τιμή δείκτη
70,7% είναι: η Μάλτα (84,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(70,1%), η Ιρλανδία (67,3%), η Κροατία (65,8%), και το
Λουξεμβούργο (65,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανέργων, με
μέση τιμή δείκτη 43,3%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (38,9%), η Εσθονία (41,2%), η Λετονία (42,5%), η
Γερμανία (46,7%), και η Λετονία (48,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή



(1,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28,
το 19,4% των ανέργων (ή 1.282 χιλ. άνεργοι) είναι ηλικίας από 40 έως & 49 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 27,3% των ανέργων (ή 117 χιλ. άνεργοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανέργων, με μέση τιμή
δείκτη 24,7% είναι: η Ελλάδα (27,3%), η Τσεχία
(27,0%), η Ουγγαρία (24,0%), η Ισπανία (22,7%), και η
Ρουμανία (22,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανέργων, με μέση τιμή
δείκτη 12,5%, και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (10,7%), η Φινλανδία (11,1%), η Σουηδία
(12,0%), η Μάλτα (13,6%), και η Δανία (15,0%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 22,2% των ανέργων (ή 1.466 χιλ. άνεργοι) είναι
ηλικίας από 50 έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 19,9% των ανέργων (ή 85 χιλ. άνεργοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανέργων, με μέση τιμή
δείκτη 36,0% είναι: η Λιθουανία (41,3%), η Εσθονία
(37,6%), η Λετονία (36,9%), η Γερμανία (34,6%), και η
Βουλγαρία (29,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανέργων, με μέση
τιμή δείκτη 13,0%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (1,5%),
η Κροατία (15,1%), η Ιταλία (15,5%), η Ιρλανδία
(15,7%), και το Λουξεμβούργο (17,2%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,8
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των ανέργων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 είναι 38,2 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των ανέργων με μορφωτικό
επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4
στην Ελλάδα είναι 38,7 έτη, τιμή υπερέχουσα κατά 0,5
έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 14η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 43,2 έτη είναι: η Λιθουανία (44,9 έτη), η Εσθονία (43,9 έτη), η Λετονία (43,5 έτη), η Γερμανία (42,4 έτη), και η Βουλγαρία (41,2 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 34,5 έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (29,9
έτη), η Ιρλανδία (35,5 έτη), το Ηνωμένο Βασίλειο (35,6
έτη), η Κροατία (35,6 έτη), και η Ιταλία (36,0 έτη). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

11.4.3 Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των ανέργων (unemployed persons) ηλικίας από
15 έως & 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (Tertiary
education) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 11.60: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8
στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 είναι 3.393 χιλ.
άνεργοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα είναι 199 χιλ. άνεργοι.

πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 5-8 στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 187,4% (ή κατά 129,9 χιλ. ανέργους), από
69 χιλ. ανέργους το 2002, σε 199 χιλ. ανέργους το 2019.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2015 (303 χιλ. ανέργους), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2003 (68 χιλ. ανέργους). Πιο
συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2015 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 336,9%
(ή κατά 234 χιλ. ανέργους), ενώ την περίοδο 2015-2019
καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη κατά -34,2%
(ή κατά 103,6 χιλ. ανέργους).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως &
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 49,7% (ή κατά 1.126 χιλ. ανέργους), από 2.267 χιλ. ανέργους το 2002, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3.393 χιλ. ανέργους το 2019. Σημειώνεται ότι, αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο το
2013 (4.707 χιλ. ανέργους). Πιο συγκεκριμένα, κατά την
περίοδο 2002-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση του δείκτη κατά 107,7% (ή κατά 2.441 χιλ. ανέργους), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ισχυρή
μείωση του δείκτη κατά -27,9% (ή κατά 1.314 χιλ. ανέργους). Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των ανέργων (unemployed persons) ηλικίας από
15 έως & 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (Tertiary
education) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως & 74
ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 11.61: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (σε χιλ. ανέργους)
και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

30

18

13

19

330

13,7 12,8 11,9 11,8 11,5
8,4
20

17,3

234

19

13

122

77

85

27

2

48

199

11

623

815

47

81

74

9

376

37

33,5 31,8 30,7
29,9 27,0 26,9
26,2 25,8 25,1 25,0 24,4 24,3 23,4 23,2 22,9 22,9
22,6 21,9 21,5 21,0

47

13

3.393

21,8

5

40,4

Πηγή: Eurostat – Unemployment rates by sex, age and educational attainment level (%) [lfsa_urgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 είναι 3.393 χιλ.
άνεργοι, που αντιστοιχεί στο 21,8% του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στην ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά (15.577 χιλ. άνεργοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα (199
χιλ. άνεργοι) αντιστοιχεί στο 24,3% του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στη χώρα (820
χιλ. άνεργοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 2,5 ποσ.
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μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 13η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 33,3% είναι: η Κύπρος (40,4%), το
Λουξεμβούργο (33,5%), η Δανία (31,8%), η Ιρλανδία
(30,7%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (29,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 11,3%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (8,4%), η Σλοβακία (11,5%), η Τσεχία (11,8%), η Ουγγαρία (11,9%), και η Ιταλία (12,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

κατά 103,6 χιλ. ανέργους) από 303 χιλ. ανέργους το
2015, σε 199 χιλ. ανέργους το 2019.

κών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή μείωση
κατά -22,4% (ή κατά 976,7 χιλ. ανέργους) από 4.370
χιλ. ανέργους το 2015, σε 3.393 χιλ. ανέργους το 2019.
Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -34,2% (ή

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (σε χιλ. ανέργους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού
των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και
2015.

Γράφημα 11.62: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. ανέργους) με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 επί του
συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα είναι 24,3%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 επί του συνολικού πληθυσμού των
ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (30,7% επί του συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά
της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες:
Θεσσαλίας (28,0% επί του συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 28,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Αττικής (25,9% επί του συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (25,3% επί του συνόλου των
ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (24,8% επί
του συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (23,8% επί του συνόλου των ανέργων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (23,2% επί του συνό-

λου των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (23,0%
επί του συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,3 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (20,9% επί του συνόλου των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 3,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (20,8% επί του συνόλου των ανέργων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ιονίων νήσων (20,2% επί του συνόλου των
ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,1 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (20,1% επί του συνόλου
των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 4,2 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), και Δυτικής Ελλάδας (16,9% επί
του συνόλου των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 7,4 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 11 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται
μείωση του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά
112,7 χιλ. ανέργους ή κατά -59,6%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 30,0 χιλ. ανέργους ή κατά -43,5%), Κρήτης
(κατά 12,8 χιλ. ανέργους ή κατά -65,6%), Πελοποννήσου
(κατά 9,2 χιλ. ανέργους ή κατά -60,5%), Θεσσαλίας (κα-
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τά 8,3 χιλ. ανέργους ή κατά -34,0%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 7,5 χιλ. ανέργους ή κατά -43,9%),
Ηπείρου (κατά 6,9 χιλ. ανέργους ή κατά -55,2%), Δυτικής
Ελλάδας (κατά 6,3 χιλ. ανέργους ή κατά -35,4%), Ιονίων
νήσων (κατά 2,1 χιλ. ανέργους ή κατά -48,8%), Νοτίου
Αιγαίου (κατά 1,7 χιλ. ανέργους ή κατά -27,9%), και Βορείου Αιγαίου (κατά 1,5 χιλ. ανέργους ή κατά -28,3%). Την
ίδια περίοδο, σε 2 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της
χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού
των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8, με
την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (κατά 2,8 χιλ. ανέργους ή κα-

τά 47,5%), και οριακά ακολουθεί η διοικητική περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας (κατά 0,1 χιλ. ανέργους ή κατά 1,1%).
11.4.3.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (Tertiary education) επί του
συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 11.63: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 5-8 επί του συνολικού πληθυσμού των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Unemployment rates by sex, age and educational attainment level (%) [lfsa_urgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών ανέργων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 (40,6%),
υπολείπεται ικανά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (59,4%) κατά 18,7 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED
5-8, υπολείπεται από σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σλοβενία (κατά 36,9 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Κύπρος (κατά 35,9 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 33,7
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 29,7 ποσ. μονάδες), η
Εσθονία (κατά 27,1 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
26,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 26,1 ποσ. μονάδες), η
Πολωνία (κατά 22,7 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
21,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 18,7 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 18,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
13,5 ποσ. μονάδα), η Λετονία (κατά 12,1 ποσ. μονάδες),
η Ουγγαρία (κατά 10,1 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά
9,1 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 7,3 ποσ. μονάδες),
η Τσεχία (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 6,4
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Βέλγιο (κατά 4,5 ποσ.
μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 4,1 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), και η Σουηδία (κατά 1,5 ποσ. μονάδες).
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
– ISCED 5-8, υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 13,5 ποσ. μονάδες), και ακολουθεί το Λουξεμβούργο (κατά 9,4 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και
συγκεκριμένα στην Ολλανδία, και το Ηνωμένο Βασίλειο, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
11.4.3.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 5-8 (Upper secondary and post-secondary nontertiary education) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες
(από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από
50 έως& 74 ετών) και η μέση ηλικία (σε έτη) των ανέργων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
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Γράφημα 11.64: Ποσοστιαία κατανομή των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των ανέργων ηλικίας 15 έως &
74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Unemployment rates by sex, age and educational attainment level (%) [lfsa_urgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των ανέργων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 (3.393 χιλ.
άνεργοι) και στην Ελλάδα (199 χιλ. άνεργοι), σημειώνεται
ότι:
 το 59,6% των ανέργων (ή 2.023 χιλ. άνεργοι) είναι ηλικίας από 15 έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 67,5% ανέργων (ή 135 χιλ. άνεργοι) ανήκει στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανέργων, με μέση τιμή δείκτη
77,5% είναι: η Κροατία (82,8%), η Ρουμανία (77,9%), η



Μάλτα (77,3%), η Σλοβακία (75,3%), και η Πολωνία
(74,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανέργων, με μέση τιμή δείκτη
48,4%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (40,2%), η Ολλανδία (48,2%), η Εσθονία (50,6%), η Λετονία (50,8%),
και η Γερμανία (52,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 20,6% των ανέργων (ή 699 χιλ. άνεργοι) είναι ηλικίας από 40 έως & 49 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 18,5% των ανέργων (ή 37 χιλ. άνεργοι) ανήκει
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανέργων, με μέση τιμή δείκτη
25,1% είναι: το Λουξεμβούργο (28,3%), η Ισπανία
(25,4%), η Σλοβακία (24,5%), η Ιρλανδία (24,1%), και η
Σουηδία (23,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανέργων, με μέση τιμή
δείκτη 14,7%, και συγκεκριμένα: η Κροατία (12,8%), η
Δανία (13,7%), η Πολωνία (14,7%), η Ολλανδία
(16,0%), και η Σλοβενία (4,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 19,8% των ανέργων (ή 670 χιλ. άνεργοι) είναι ηλικίας από 50 έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 14,0% των ανέργων (ή 28 χιλ. άνεργοι) ανήκει
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανέργων, με μέση τιμή δείκτη
33,4% είναι: η Φινλανδία (40,8%), η Ολλανδία
(35,9%), η Εσθονία (32,9%), η Γερμανία (30,0%), και η
Λετονία (27,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανέργων, με μέση τιμή

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των ανέργων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 είναι 33,1 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των ανέργων με μορφωτικό
επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην
Ελλάδα είναι 30,1 έτη, τιμή υπολειπόμενη κατά 3,0 έτη
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 8η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 38,3 έτη είναι: η Φινλανδία (41,6 έτη), η Ολλανδία (38,7 έτη), η
Εσθονία (37,6 έτη), η Γερμανία (36,7 έτη), και η Λετονία (36,6 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 25,8 έτη και συγκεκριμένα: η Κροατία (24,6
έτη), η Ρουμανία (25,1 έτη), η Μάλτα (25,6 έτη), η Σλοβακία (25,7 έτη), και η Πολωνία (27,8 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
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δείκτη 3,3%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,2%), η
Σλοβακία (0,3%), η Μάλτα (2,3%), η Κροατία (4,4%),
και η Ιταλία (9,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,1 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

 άτομα που αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι άμεσα



διαθέσιμοι να ανταποκριθούν (persons seeking work
but not immediately available) για συγκεκριμένους και
υπαρκτούς λόγους.
και άτομα χωρίς εργασία οι οποίοι είναι διαθέσιμοι
για εργασία αλλά δεν αναζητούν κάποια (persons
available to work but not seeking) για συγκεκριμένους
και υπαρκτούς λόγους.

11.4.4 Μορφωτικό επίπεδο στους συμπληρωματικούς
δείκτες της ανεργίας

11.4.4.1 Μορφωτικό επίπεδο υποαπασχολούμενων
ατόμων με μερική απασχόληση

Στην ενότητα αποτυπώνεται το μορφωτικό επίπεδο των
ατόμων ηλικίας από 15 έως και 74 ετών σε τρεις ιδιαίτερα σημαντικές κατηγορίες του πληθυσμού, οι οποίες θεωρούνται ως συμπληρωματικοί της ανεργίας δείκτες
(supplementary indicators to unemployment), και είναι οι
ακόλουθες:
 άτομα που χαρακτηρίζονται ως υποαπασχολούμενοι
με μερική απασχόληση (underemployed part-time
workers). Πρόκειται για απασχολουμένους με μερική
απασχόληση που επιθυμούν να εργασθούν επιπλέον
ώρες και είναι διαθέσιμοι άμεσα να ανταποκριθούν.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των υποαπασχολουμένων ατόμων με μερική
απασχόληση ηλικίας από 15 έως και 74 ετών στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2,
απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.65: Ποσοστιαία κατανομή των υποαπασχολουμένων ατόμων με μερική απασχόληση ηλικίας από 15 έως και 74 ετών στις 3 κατηγορίες μορφωτικού
επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019
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Πηγή: Eurostat - Supplementary indicators to unemployment by sex and educational attainment level [lfsa_sup_edu]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου των υποαπασχολουμένων ατόμων με μερική απασχόληση ηλικίας από 15 έως και 74 ετών με γνωστό το
μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 είναι 3,8 μονάδες.
Την ίδια χρονιά, ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού
επιπέδου των υποαπασχολουμένων ατόμων με μερική
απασχόληση ηλικίας από 15 έως και 74 ετών με γνωστό
το μορφωτικό τους επίπεδο στην Ελλάδα είναι 3,9 μονάδες, τιμή υπερέχοντας οριακά κατά 0,1 μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 4,5 μονάδες είναι:
η Λιθουανία (5,1 μονάδες), η Κύπρος (4,6 μονάδες), η
Σλοβενία (4,3 μονάδες), η Εσθονία (4,3 μονάδες), και η
Μάλτα (4,3 μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
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κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 2,8 μονάδες και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία
(2,3 μονάδες), η Ρουμανία (2,4 μονάδες), η Σλοβακία (2,6
μονάδες), η Ιταλία (3,2 μονάδες), και η Πορτογαλία (3,4
μονάδες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των υποαπασχολουμένων ατόμων
με μερική απασχόληση ηλικίας από 15 έως και 74 ετών
με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 (7.887
χιλ. άτομα) και στην Ελλάδα (234 χιλ. άτομα) και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 26,3% των ατόμων (ή 2.076 χιλ. άτομα) έχουν μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά,
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 και το 27,7% των ατόμων (ή 2.188 χιλ. άτομα) έχουν

μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 28,1%
των ατόμων (ή 66,0 χιλ. άτομα) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ατόμων, με μέση τιμή δείκτη 44,5% είναι: η Λιθουανία (54,1%), η Μάλτα
(47,1%), η Κύπρος (46,4%), η Εσθονία (39,3%), και το
Λουξεμβούργο (35,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ατόμων, με
μέση τιμή δείκτη 2,3%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία
(16,1%), η Ουγγαρία (17,3%), η Τσεχία (18,2%), η Γερμανία (20,6%), και η Σουηδία (25,8%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των ατόμων που αναζητούν εργασία αλλά δεν
είναι άμεσα διαθέσιμοι ηλικίας από 15 έως και 74 ετών
στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο
ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
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11.4.4.2 Μορφωτικό επίπεδο των ατόμων που
αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι άμεσα
διαθέσιμοι

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

στην Ελλάδα το 21,4% των ατόμων (ή 50,1 χιλ. άτομα)
ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ατόμων, με μέση τιμή δείκτη 48,8% είναι: η Βουλγαρία
(58,3%), η Ρουμανία (53,5%), η Σλοβακία (46,1%), η
Πορτογαλία (45,5%), και η Ιταλία (40,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ατόμων, με μέση τιμή δείκτη 13,4%, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (9,6%), η Πολωνία (12,4%), η Λετονία (13,1%), η Κύπρος (15,9%), και η Αυστρία
(16,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 45,9% των ατόμων (ή 3.623 χιλ. άτομα) έχουν μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 50,6% των ατόμων (ή 118 χιλ.
άτομα) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ατόμων, με μέση τιμή δείκτη 59,8% είναι: η Τσεχία (61,8%), η Ουγγαρία (61,2%), η Πολωνία (60,5%),
η Γερμανία (59,0%), και η Σλοβενία (56,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα ατόμων, με μέση τιμή δείκτη 29,5%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (23,5%), η Ισπανία (27,4%), η Πορτογαλία (27,8%), το Λουξεμβούργο (31,3%), και η Κύπρος (37,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,

Γράφημα 11.66: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων που αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι ηλικίας από 15 έως και 74 ετών στις 3 κατηγορίες
μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019
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Πηγή: Eurostat - Supplementary indicators to unemployment by sex and educational attainment level [lfsa_sup_edu]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου των ατόμων που αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι ηλικίας από 15 έως και 74 ετών

με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 είναι
3,7 μονάδες. Την ίδια χρονιά, ο μέσος συνθετικός δείκτης
μορφωτικού επιπέδου των ατόμων που αναζητούν ερ-
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γασία αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι ηλικίας από 15
έως και 74 ετών με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο
στην Ελλάδα είναι 3,7 μονάδες, τιμή ταυτόσημη οριακά
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 11η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 4,1 μονάδες είναι:
η Κύπρος (4,2 μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (4,1 μονάδες), η Εσθονία (4,1 μονάδες), η Γαλλία (4,1 μονάδες), και
η Λιθουανία (4,0 μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 2,9 μονάδες και συγκεκριμένα: η
Πορτογαλία (2,4 μονάδες), η Βουλγαρία (2,7 μονάδες), το
Λουξεμβούργο (3,0 μονάδες), η Φινλανδία (3,1 μονάδες),
και η Γερμανία (3,2μονάδες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των ατόμων που αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι ηλικίας από 15
έως και 74 ετών με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο
στην ΕΕ-28 (1.953 χιλ. άτομα) και στην Ελλάδα (34,0 χιλ.
άτομα) και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 30,3% των ατόμων (ή 592 χιλ. άτομα) έχουν μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
& χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 25,5% των ατόμων (ή 9,0 χιλ. άτομα) ανήκει στη
συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το
2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ατόμων, με μέση τιμή δείκτη 48,5% είναι: η Πορτογαλία (57,4%), το Λουξεμβούργο (51,9%), η Σουηδία (45,9%), η Φινλανδία
(45,1%), και η Ισπανία (42,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ατόμων,
με μέση τιμή δείκτη 13,2%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (8,2%), η Πολωνία (12,1%), η Κροατία (13,2%), η
Σλοβενία (16,1%), και η Κύπρος (16,2%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 43,9% των ατόμων (ή 857 χιλ. άτομα) έχουν μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 51,3% των ατόμων (ή 18,0 χιλ. άτομα)



ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ατόμων, με μέση τιμή δείκτη 94,0% είναι: η Ιρλανδία
(100,0%), η Λετονία (100,0%), η Ουγγαρία (100,0%), η
Σλοβακία (100,0%), και η Λιθουανία (70,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα ατόμων, με μέση τιμή δείκτη 32,0%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία (29,2%), το Λουξεμβούργο (29,6%),
η Ισπανία (29,9%), η Δανία (34,3%), και το Βέλγιο
(37,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 25,8% των ατόμων (ή 503 χιλ. άτομα) έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 58). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 23,2% των ατόμων
(ή 8,0 χιλ. άτομα) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία
μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα ατόμων, με μέση τιμή δείκτη 32,6% είναι: το
Ηνωμένο Βασίλειο (34,2%), το Βέλγιο (32,5%), η Κύπρος (32,4%), η Εσθονία (32,2%), η Γαλλία (31,9%), και
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ατόμων, με μέση τιμή δείκτη 17,4%, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (16,1%), η Φινλανδία (16,5%),
η Γερμανία (17,0%), το Λουξεμβούργο (18,5%), και η
Ιταλία (18,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

11.4.4.3 Μορφωτικό επίπεδο των ατόμων χωρίς
εργασία οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για
εργασία αλλά δεν αναζητούν κάποια
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ατόμων χωρίς εργασία οι οποίοι είναι
διαθέσιμοι για εργασία αλλά δεν αναζητούν κάποια
ηλικίας από 15 έως και 74 ετών στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι
ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.67: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων χωρίς εργασία οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για εργασία αλλά δεν αναζητούν κάποια ηλικίας από 15 έως και 74 ετών
στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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κριμένα: η Σλοβενία (9,6%), η Πολωνία (12,4%), η Λετονία (13,1%), η Κύπρος (15,9%), και η Αυστρία
(16,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 40,8% των ατόμων (ή 3.053 χιλ. άτομα) έχουν μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 51,0% των ατόμων (ή 53,0 χιλ.
άτομα) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ατόμων, με μέση τιμή δείκτη 64,6% είναι: η Τσεχία
(61,8%), η Ουγγαρία (61,2%), η Πολωνία (60,5%), η
Γερμανία (59,0%), και η Σλοβενία (56,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ατόμων, με μέση τιμή δείκτη 28,1%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (23,5%), η Ισπανία (27,4%), η Πορτογαλία (27,8%), το Λουξεμβούργο (31,3%), και η Κύπρος (37,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 15,0% των ατόμων (ή 1.124 χιλ. άτομα) έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 21,7% των ατόμων (ή 22,0 χιλ. άτομα) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ατόμων, με μέση τιμή δείκτη 28,6% είναι: η Λιθουανία (54,1%), η Μάλτα (47,1%), η Κύπρος
(46,4%), η Εσθονία (39,39%), και το Λουξεμβούργο
(35,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ατόμων, με μέση τιμή δείκτη
6,8%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (16,1%), η Ουγγαρία
(17,3%), η Τσεχία (18,2%), η Γερμανία (20,6%), και η
Σουηδία (25,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου των ατόμων χωρίς εργασία οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για εργασία αλλά δεν αναζητούν κάποια ηλικίας
από 15 έως και 74 ετών με γνωστό το μορφωτικό τους
επίπεδο στην ΕΕ-28 είναι 3,1 μονάδες. Την ίδια χρονιά, ο
μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου των ατόμων που αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι άμεσα
διαθέσιμοι ηλικίας από 15 έως και 74 ετών με γνωστό το
μορφωτικό τους επίπεδο στην Ελλάδα είναι 3,6 μονάδες,
τιμή υπερέχοντας οριακά κατά 0,5 μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 7η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 3,8 μονάδες είναι:
η Κύπρος (4,4 μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (3,7 μονάδες), η Αυστρία (3,7 μονάδες), η Εσθονία (3,7 μονάδες),
και η Κροατία (3,7 μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 2,7 μονάδες και συγκεκριμένα: η
Ρουμανία (2,5 μονάδες), η Βουλγαρία (2,6 μονάδες), η
Σουηδία (2,7 μονάδες), η Πορτογαλία (2,8 μονάδες), και
η Ιταλία (2,8 μονάδες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των ατόμων χωρίς εργασία οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για εργασία αλλά δεν αναζητούν
κάποια ηλικίας από 15 έως και 74 ετών με γνωστό το
μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 (7.474 χιλ. άτομα)
και στην Ελλάδα (103 χιλ. άτομα) και ανά κατηγορία
μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 44,1% των ατόμων (ή 3.297 χιλ. άτομα) έχουν μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 27,3% των ατόμων (ή 28,0 χιλ. άτομα)
ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ατόμων, με μέση τιμή δείκτη 56,2% είναι: η Βουλγαρία
(58,3%), η Ρουμανία (53,5%), η Σλοβακία (46,1%), η
Πορτογαλία (45,5%), και η Ιταλία (40,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ατόμων, με μέση τιμή δείκτη 18,3%, και συγκε-
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11.4.5 Δείκτης υποτονικότητας στην αγορά εργασίας
ως προς το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων
O όρος υποτονικότητα στην αγορά εργασίας (Labour market slack) αναφέρεται στην συνολικά ανεκπλήρωτη ζήτηση για απασχόληση (unmet employment demand), και
συγκεκριμένα αναφέρεται στο σύνολο τεσσάρων διακριτών ομάδων ατόμων:
 στους ανέργους (unemployed persons) όπως αυτοί
ορίζονται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (International Labour Organisation-ILO),
 στα άτομα που χαρακτηρίζονται ως υποαπασχολούμενοι με μερική απασχόληση (underemployed part-time
workers). Πρόκειται για απασχολουμένους με μερική
απασχόληση που επιθυμούν να εργασθούν επιπλέον
ώρες και είναι διαθέσιμοι άμεσα να ανταποκριθούν.
 στα άτομα χωρίς εργασία οι οποίοι είναι διαθέσιμοι
για εργασία αλλά δεν αναζητούν κάποια (persons
available to work but not seeking) για συγκεκριμένους
και υπαρκτούς λόγους.
 και στα άτομα που αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι
άμεσα διαθέσιμοι να ανταποκριθούν (persons seeking
work but not immediately available) για συγκεκριμένους και υπαρκτούς λόγους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ οι δύο πρώτες ομάδες ανήκουν στο εργατικό δυναμικό (labour force), οι δύο τελευ-

ταίες, που αναφέρονται επίσης ως «εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό» (potential additional labour force)
είναι εκτός του εργατικού δυναμικού.
Για το λόγο αυτό, η έννοια του «διευρυμένου εργατικού
δυναμικού» (extended labour force) που αποτελείται τόσο από το εργατικό δυναμικό όσο και από το εν δυνάμει
πρόσθετο εργατικό δυναμικό, χρησιμοποιείται πλέον
από την Eurostat στην ανάλυση της Έρευνας Εργατικού
Δυναμικού. Σύμφωνα με την Eurostat «ο δείκτης υποτονικότητας στην αγορά εργασίας εκφράζεται ως το ποσοστό αυτού του διευρυμένου εργατικού δυναμικού, ενώ
αντίστοιχα και το μέγεθος κάθε συνιστώσας του δείκτη
(κάθε μίας από τις τέσσερις ομάδες) μπορεί να συγκριθεί
αξιοποιώντας το διευρυμένο εργατικού δυναμικό ως παρονομαστή».
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με ανεκπλήρωτη ζήτηση για απασχόληση (labour market slack) ηλικίας από 15 έως και 74
ετών στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας &
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.68: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με ανεκπλήρωτη ζήτηση για απασχόληση (labour market slack) ηλικίας από 15 έως και 74 ετών στις 3 κατηγορίες
μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019
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Πηγή: Eurostat - Supplementary indicators to unemployment by sex and educational attainment level [lfsa_sup_edu]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου των ατόμων με ανεκπλήρωτη ζήτηση για απασχόληση ηλικίας από 15 έως και 74 ετών με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 είναι 3,5 μονάδες. Την
ίδια χρονιά, ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου των ατόμων με ανεκπλήρωτη ζήτηση για απασχόληση ηλικίας από 15 έως και 74 ετών με γνωστό το
μορφωτικό τους επίπεδο στην Ελλάδα είναι 3,8 μονάδες,
τιμή υπερέχοντας οριακά κατά 0,3 μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 10η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 4,0 μονάδες
είναι: η Κύπρος (4,4 μονάδες), η Λιθουανία (4,0 μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (4,0 μονάδες), η Σλοβενία (3,9 μονάδες), και η Εσθονία (3,9 μονάδες). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,0
μονάδες και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (2,9 μονάδες), η Ρουμανία (2,9 μονάδες), η Ιταλία (2,9 μονάδες), η Ουγγαρία (3,1 μονάδες), και η Σλοβακία (3,1
μονάδες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.



Κεφάλαιο 11ο

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, στο σύνολο των ατόμων με ανεκπλήρωτη ζήτηση για απασχόληση ηλικίας από 15 έως και 74 ετών
με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28
(32.938 χιλ. άτομα) και στην Ελλάδα (1.191 χιλ. άτομα)
και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται
ότι:
 το 35,1% των ατόμων (ή 11.550 χιλ. άτομα) έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 23,5% των ατόμων (ή 280 χιλ. άτομα)
ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ατόμων, με μέση τιμή δείκτη 46,6% είναι: η Πορτογαλία
(48,6%), η Ισπανία (47,9%), η Βουλγαρία (47,3%), η Ιταλία (46,4%), και η Σουηδία (42,9%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
ατόμων, με μέση τιμή δείκτη 14,6%, και συγκεκριμένα:
η Λιθουανία (10,6%), η Πολωνία (14,1%), η Κροατία
(14,9%), η Κύπρος (16,0%), και η Λετονία (17,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 43,0% των ατόμων (ή 14.151 χιλ. άτομα) έχουν
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 51,7% των ατόμων (ή 616 χιλ.
άτομα) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτι-

κού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ατόμων, με μέση τιμή δείκτη 63,4% είναι: η Λιθουανία (65,8%), η Πολωνία (65,4%), η Κροατία (63,9%),η
Τσεχία (61,3%), και η Λετονία (60,9%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
ατόμων, με μέση τιμή δείκτη 30,7%, και συγκεκριμένα:
η Ισπανία (25,5%), η Μάλτα (29,8%), η Πορτογαλία
(29,8%), το Λουξεμβούργο (33,7%), και η Σουηδία
(22,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 22,0% των ατόμων (ή 7.237 χιλ. άτομα) έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 24,8% των ατόμων (ή 295 χιλ. άτομα) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ατόμων, με μέση τιμή δείκτη 32,2% είναι: η Κύπρος (41,9%),το Ηνωμένο Βασίλειο (31,9%),
το Λουξεμβούργο (29,5%), η Ιρλανδία (29,0%), και το
Βέλγιο (28,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ατόμων, με μέση τιμή
δείκτη 9,9%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (5,6%), η
Βουλγαρία (10,3%), η Σλοβακία (10,7%), η Ουγγαρία
(11,2%), και η Ιταλία (11,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,3
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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11.5 Μορφωτικό επίπεδο των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28
Στη συγκεκριμένη ενότητα ο συνολικός πληθυσμός των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 επιμερίζεται ως προς το μορφωτικό του επίπεδο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, και με ανάλυση ως το φύλο, και την επιμέρους ηλικιακή ομάδα των
απασχολουμένων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων (employed persons) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους)
για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το

μορφωτικό τους επίπεδο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
(educational attainment level) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα
την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο είναι 231.464 χιλ. απασχολούμενοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην Ελλάδα είναι 3.905
χιλ. απασχολούμενοι.

Γράφημα 11.69: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία
ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Employment by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_egaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως & 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά
στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ28 καταγράφει αύξηση κατά 14,6% (ή κατά 29.507 χιλ.
απασχολουμένους), από 201.956 χιλ. απασχολουμένους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 231.464 χιλ. απασχολουμένους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και
τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως & 74
ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως
προς το μορφωτικό τους επίπεδο στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -8,6% (ή κατά 369,3 χιλ. απασχολουμένους), από 4.274 χιλ. απασχολουμένους το 2002,
σε 3.905 χιλ. απασχολουμένους το 2019. Σημειώνεται
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (4.599 χιλ. απασχολουμένους), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (3.508 χιλ. απασχολουμένους). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20022008 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 7,6% (ή
κατά 4.274 χιλ. απασχολουμένους), την αμέσως επόμενη περίοδο 2008-2013 καταγράφεται ισχυρά μείωση

1092

του δείκτη κατά -23,7% (ή κατά 1.091,6 χιλ. απασχολουμένους), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται
αύξηση του δείκτη κατά 11,3% (ή κατά 396,8 χιλ. απασχολουμένους).
11.5.1

Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων (employed persons) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (Less than primary,
primary and lower secondary education) στην ΕΕ-28 και
την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 με μορφωτικό
επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
χαμηλότερο – ISCED 0-2 είναι 39.151 χιλ. απασχολούμενοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα είναι 727 χιλ.
απασχολούμενοι.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 11.70: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο –ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Employment by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_egaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως &
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων (employed persons) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους)
με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (Less than primary, primary and lower secondary education) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

κατά -58,1% (ή κατά 1.008,4 χιλ. απασχολουμένους),
από 1.735 χιλ. απασχολουμένους το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 727 χιλ. απασχολουμένους το 2019, που
αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης
συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο
– ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση
κατά -32,1% (ή κατά 18.549 χιλ. απασχολουμένους),
από 57.669 χιλ. απασχολουμένους το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 39.151 χιλ. απασχολουμένους το 2019,
που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.
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Γράφημα 11.71: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
χαμηλότερο – ISCED 0-2 (σε χιλ. απασχολουμένους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Employment by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_egaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 είναι 39.151 χιλ.
απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 16,9% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται
σχετικά στοιχεία στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(231.464 χιλ. απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτι-

κό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα (727 χιλ.
απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 18,6% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά
στοιχεία στη χώρα (3.905 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή
του δείκτη υπερέχουσα κατά 1,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
6η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 31,8% είναι: η Πορτογαλία
(42,8%), η Μάλτα (33,5%), η Ισπανία (32,3%), η Ιταλία
(29,9%), και η Ολλανδία (20,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 5,0%, και συγκεκριμένα:
η Λιθουανία (3,6%), η Σλοβακία (4,4%), η Τσεχία
(4,6%), η Πολωνία (4,9%), και η Λετονία (7,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 02 στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,7% (ή
κατά 686,6 χιλ. απασχολουμένους) από 39.837 χιλ. απασχολουμένους το 2015, σε 39.151 χιλ. απασχολουμένους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός
των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα
καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -20,1% (ή κατά 182,7
χιλ. απασχολουμένους) από 909 χιλ. απασχολουμένους
το 2015, σε 727 χιλ. απασχολουμένους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη
συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο –
ISCED 0-2 (σε χιλ. απασχολουμένους) και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και
2015.
Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην Ελλάδα είναι 18,6%.

Γράφημα 11.72: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με μορφωτικό επίπεδο
Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Πηγή: Eurostat - Employment by sex, age, educational attainment level and NUTS 2 regions (1 000) [lfst_r_lfe2eedu]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 επί
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (32,6% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 14,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του
δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (29,6% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 11,0 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (27,5% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 8,9 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (27,2% επί
του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 8,6
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(26,3% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας
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από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 7,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Στερεάς Ελλάδας (25,7% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 7,1 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (24,6% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,0 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (22,9% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (22,3%
επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής
Μακεδονίας (22,0% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 3,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (19,4% επί του συνόλου
των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,8 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(17,0% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

μένους ή κατά -32,2%), Νοτίου Αιγαίου (κατά 6,4 χιλ.
απασχολουμένους ή κατά -16,4%), Ιονίων νήσων (κατά
3,5 χιλ. απασχολουμένους ή κατά -14,3%), Κρήτης (κατά
2,9 χιλ. απασχολουμένους ή κατά -4,2%), και Δυτικής Ελλάδας (κατά 1,8 χιλ. απασχολουμένους ή κατά -2,5%).
11.5.1.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (Less than primary, primary and
lower secondary education) επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 11.73: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το ποσοστό των ανδρών απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο –
ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 (60,5%), υπερέχει ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (39,5%) κατά 21,1 ποσ. μονάδες.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
και Αττικής (9,8% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 8,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο –
ISCED 0-2, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 48,8 χιλ.
απασχολουμένους ή κατά -30,9%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (κατά 40,0
χιλ. απασχολουμένους ή κατά -22,1%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 19,0 χιλ. απασχολουμένους ή
κατά -23,0%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 13,1 χιλ. απασχολουμένους ή κατά -20,8%), Θεσσαλίας (κατά 11,5 χιλ.
απασχολουμένους ή κατά -17,0%), Πελοποννήσου (κατά
10,1 χιλ. απασχολουμένους ή κατά -14,8%), Ηπείρου
(κατά 9,4 χιλ. απασχολουμένους ή κατά -26,7%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 9,3 χιλ. απασχολουμένους ή κατά -32,7%), Βορείου Αιγαίου (κατά 6,9 χιλ. απασχολου-
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άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat – Employment by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_egaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2, υπερέχει
από σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Πολωνία
(κατά 37,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 36,9
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 35,0 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 34,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 34,0
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 33,0 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 32,5 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
26,9 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 26,1 ποσ. μονάδες),
το Βέλγιο (κατά 25,7 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 25,4
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 24,5 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 24,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά
22,7 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 21,6 ποσ. μονάδα), η
Ρουμανία (κατά 18,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά

16,4 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 15,7
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 14,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 14,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 13,7
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 12,8 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 11,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 11,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 10,9 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Κροατία (κατά 4,8 ποσ. μονάδες), και η Τσεχία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, στη Αυστρία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ.
μονάδων).
11.5.1.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (Less than

1095

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

primary, primary and lower secondary education) στις 3
επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από
40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών) και η μέση

ηλικία (σε έτη) των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.74: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε
έτη) των απασχολουμένων ηλικίας 15 έως & 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
51,1
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20,1 27,5 28,2
55,0 53,5 49,1 53,1 50,6 47,5 46,9 44,2 48,3 45,8 47,0 40,9 38,3 41,2 39,7 38,2 38,5 36,1 33,3 35,1 34,2 34,3 27,5 29,6 24,3 23,3 25,1 19,3 17,0

από 15 έως& 39 ετών

από 40 έως& 49 ετών

από 50 έως& 74 ετών

μέση ηλικία (σε έτη)

Πηγή: Eurostat - Employment by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_egaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2
στην ΕΕ-28 είναι 45,5 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των απασχολουμένων με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα είναι
50,4 έτη, τιμή υπερέχουσα κατά 5,0 έτη της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 49,7 έτη είναι: η
Κροατία (51,1 έτη), η Ελλάδα (50,4 έτη), η Ιρλανδία (49,7
έτη), η Πορτογαλία (49,1 έτη), και η Ιταλία (48,3 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη -μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 39,9
έτη και συγκεκριμένα: η Λετονία (38,2 έτη), η Εσθονία
(39,2 έτη), η Λιθουανία (40,0 έτη), η Δανία (40,9 έτη), και
η Γερμανία (41,0 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 (39.151 χιλ. απασχολούμενοι) και στην Ελλάδα (727 χιλ. απασχολούμενοι), σημειώνεται ότι:
 το 35,1% των απασχολουμένων (ή 13.740 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 15 έως & 39 ετών. Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 19,3% των απασχολουμένων (ή
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140 χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 52,3% είναι:
η Λετονία (55,0%), η Εσθονία (53,5%), η Δανία (53,1%),
η Γερμανία (50,6%), και η Λιθουανία (49,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 21,8%,
και συγκεκριμένα: η Κροατία (17,0%), η Ελλάδα
(19,3%), η Πορτογαλία (23,3%), η Ιταλία (24,3%), και η
Ιρλανδία (25,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 24,2% των απασχολουμένων (ή 9.647 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 40 έως & 49 ετών. Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 27,5% των απασχολουμένων (ή
200 χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 29,1% είναι:
η Ουγγαρία (29,9%), η Σλοβενία (29,7%), η Ιταλία
(29,4%), η Ισπανία (28,3%), και η Κροατία (28,2%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 16,1%,
και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (13,4%), η Δανία
(14,2%), η Ολλανδία (15,7%), η Σουηδία (18,3%), και η
Γερμανία (19,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 40,7% των απασχολουμένων (ή 15.944 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 50 έως& 74 ετών. Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 53,2% των απασχολουμέ-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

νων (ή 387 χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 51,7%
είναι: η Ιρλανδία (54,8%), η Κροατία (54,7%), η Ελλάδα (53,2%), η Πορτογαλία (49,5%), και η Γαλλία
(47,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση
τιμή δείκτη 25,1%, και συγκεκριμένα: η Λετονία
(19,2%), η Εσθονία (23,1%), η Λιθουανία (23,5%), η
Τσεχία (29,2%), και η Γερμανία (30,4%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,1
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δια-

φοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
11.5.2 Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων (employed persons) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους)
με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4 (Upper secondary and post-secondary nontertiary education) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 11.75: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Employment by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_egaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 με μορφωτικό
επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED 3-4 είναι
108.948 χιλ. απασχολούμενοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην Ελλάδα είναι 1.744 χιλ.
απασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 καταγράφει
αύξηση κατά 10,6% (ή κατά 10.483 χιλ. απασχολουμένους), από 98.465 χιλ. απασχολουμένους το 2002, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 108.948 χιλ. απασχολουμένους το
2019. Σημειώνεται ότι, αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (109.611 χιλ.
απασχολουμένους). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
2002-2008 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 11,3%
(ή κατά 11.146 χιλ. απασχολουμένους), την αμέσως επόμενη περίοδο 2008-2013 καταγράφεται μικρή μείωση
του δείκτη κατά -4,9% (ή κατά 5.340 χιλ. απασχολουμένους), ενώ την περίοδο 2004-2019 καταγράφεται μικρή
αύξηση του δείκτη κατά 4,5% (ή κατά 4.677 χιλ. απασχολουμένους).

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας
και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
6,0% (ή κατά 98,4 χιλ. απασχολουμένους), από 1.645 χιλ.
απασχολουμένους το 2002, σε 1.744 χιλ. απασχολουμένους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2005
(1.824 χιλ. απασχολουμένους), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013
(1.368 χιλ. απασχολουμένους). Πιο συγκεκριμένα, κατά
την περίοδο 2002-2005 καταγράφεται αύξηση του δείκτη
κατά 13,3% (ή κατά 218,6 χιλ. απασχολουμένους), την
αμέσως επόμενη περίοδο 2005-2013 καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη κατά -26,6% (ή κατά 496,6 χιλ. απασχολουμένους), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 27,4% (ή κατά
375,4 χιλ. απασχολουμένους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων (employed persons) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4 (Upper secondary and post-secondary nontertiary education) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 11.76: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (σε χιλ. απασχολουμένους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Employment by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_egaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 είναι
108.948 χιλ. απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 47,1%
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται
σχετικά στοιχεία στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(231.464 χιλ. απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην
Ελλάδα (1.744 χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 44,7%
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται
σχετικά στοιχεία στη χώρα (3.905 χιλ. απασχολούμενοι),
τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 2,4 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 64,7% είναι: η Τσεχία (70,8%), η
Σλοβακία (68,1%), η Κροατία (62,8%), η Ουγγαρία
(61,3%), και η Ρουμανία (60,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 31,4%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία (23,9%), η Πορτογαλία (28,9%), το Λουξεμβούργο (31,6%), η Μάλτα (34,1%), και η Κύπρος
(38,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bot-

tom5 είναι υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 καταγράφει
μικρή αύξηση κατά 2,5% (ή κατά 2.708,7 χιλ. απασχολουμένους) από 106.239 χιλ. απασχολουμένους το
2015, σε 108.948 χιλ. απασχολουμένους το 2019. Την
ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED
3-4 στην Ελλάδα καταγράφει ικανή αύξηση κατά
18,3% (ή κατά 269,1 χιλ. απασχολουμένους) από 1.475
χιλ. απασχολουμένους το 2015, σε 1.744 χιλ. απασχολουμένους το 2019.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (σε χιλ. απασχολουμένους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του
συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών ανά διοικητική περιφέρεια
(NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 11.77: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό
των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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του δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (41,4% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,3 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Ηπείρου
(40,0% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 4,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), και στις 13
διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4,
με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 61,1 χιλ.
απασχολουμένους ή κατά -25,8%), και κατά φθίνουσα
σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Αττικής (κατά 60,5
χιλ. απασχολουμένους ή κατά 10,6%), Κρήτης (κατά
31,6 χιλ. απασχολουμένους ή κατά 37,8%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 28,3 χιλ. απασχολουμένους ή κατά 44,2%), Πελοποννήσου (κατά 15,7
χιλ. απασχολουμένους ή κατά 19,4%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 13,1 χιλ. απασχολουμένους ή κατά 16,8%),
Δυτικής Ελλάδας (κατά 12,0 χιλ. απασχολουμένους ή
κατά 15,2%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 11,0 χιλ. απασχολουμένους ή κατά 35,5%), Βορείου Αιγαίου (κατά 11,0 χιλ. απασχολουμένους ή κατά 42,5%), Θεσσαλίας (κατά 9,6 χιλ. απασχολουμένους ή κατά 10,2%),
Νοτίου Αιγαίου (κατά 6,7 χιλ. απασχολουμένους ή κατά 10,9%), Ηπείρου (κατά 5,9 χιλ. απασχολουμένους ή
κατά 15,1%), και Ιονίων νήσων (κατά 2,6 χιλ. απασχολουμένους ή κατά 8,2%).

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4 επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα είναι 44,7%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (51,4% επί
του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,7
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά
φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι
περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου (49,5% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (48,3% επί του συνόλου των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 3,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Στερεάς Ελλάδας (47,1% επί του συνόλου των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας
(46,4% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 1,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Πελοποννήσου (45,8% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κρήτης (45,5% επί του συνόλου των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (44,5% επί
του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά
κατά 0,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Αττικής (43,6% επί του συνόλου των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (43,1%
επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
1,6 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (42,5% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 2,2 ποσ. μονάδες της τιμής

11.5.2.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED
3-4 (Upper secondary and post-secondary non-tertiary
education) επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28
(55,7%), υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (44,3%) κατά 11,4 ποσ. μονάδες.
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Γράφημα 11.78: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4, υπερέχει από ισχυρά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Πολωνία (κατά 23,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 23,2 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 21,8 ποσ.
μονάδες), η Σλοβενία (κατά 21,8 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 19,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 19,0
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 18,7 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά
18,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 18,0 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 16,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
16,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 15,1 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 15,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 14,6
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 14,6 ποσ. μονάδες), η
Λιθουανία (κατά 13,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά
13,1 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 12,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 10,2

ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 9,1 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 8,1 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Ολλανδία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), και οριακά η Γερμανία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, στην Πορτογαλία καταγράφεται
οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ.
μονάδων).
11.5.2.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας
και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (Upper secondary and post-secondary
non- tertiary education) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και
από 50 έως& 74 ετών) και η μέση ηλικία (σε έτη) των απασχολουμένων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.79: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74
ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των απασχολουμένων ηλικίας 15 έως & 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των απασχολουμένων ηλικίας από 15
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έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας
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λούμενοι) είναι ηλικίας από 40 έως & 49 ετών. Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 32,8% των απασχολουμένων (ή
572 χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 31,3% είναι:
η Ελλάδα (32,8%), η Τσεχία (32,0%), η Ρουμανία
(31,3%), η Ουγγαρία (30,7%), και η Σλοβακία (29,6%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη
19,7%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (18,8%), η Φινλανδία (19,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (19,5%), η Σουηδία
(20,1%), και η Ολλανδία (21,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28,
και το 33,6% των απασχολουμένων (ή 36.575 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 50 έως& 74 ετών. Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 26,6% των απασχολουμένων (ή 463 χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 39,5%
είναι: η Λιθουανία (44,3%), η Λετονία (40,0%), η Γερμανία (39,1%), η Σουηδία (37,3%), και η Δανία (36,8%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη
23,4%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (17,5%), η Πορτογαλία (21,4%), το Λουξεμβούργο (24,4%), η Ελλάδα
(26,6%), και η Ιρλανδία (27,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.

Κεφάλαιο 11ο

Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ28 (108.948 χιλ. απασχολούμενοι) και στην Ελλάδα
(1.744 χιλ. απασχολούμενοι), σημειώνεται ότι:
 το 41,4% των απασχολουμένων (ή 45.086 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 15 έως & 39 ετών. Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 40,6% απασχολουμένων (ή 708
χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 52,9% είναι: η Μάλτα (63,7%), η Πορτογαλία (51,8%), η Ιρλανδία (50,1%),
η Φινλανδία (49,8%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(49,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη
35,7%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (33,2%), η Τσεχία (35,8%), η Βουλγαρία (36,4%), η Λετονία (36,5%),
και η Ιταλία (37,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,

 το 25,1% των απασχολουμένων (ή 27.287 χιλ. απασχο-

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 είναι 43,1 έτη. Την
ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των απασχολουμένων με μορφωτικό
επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην
Ελλάδα είναι 42,0 έτη, τιμή υπολειπόμενη κατά 1,1 έτη
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 20η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 44,9 έτη είναι: η
Λιθουανία (46,5 έτη), η Λετονία (45,1 έτη), η Γερμανία
(44,5 έτη), η Βουλγαρία (44,3 έτη), και η Ιταλία (44,0 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
39,5 έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (36,4 έτη), η Πορτογαλία (39,2 έτη), το Λουξεμβούργο (40,3 έτη), η Ιρλανδία (40,5 έτη), και η Κροατία (41,0 έτη). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

11.5.3 Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων (employed persons) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους)
με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 5-8 (Tertiary education) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα
την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 11.80: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 με μορφωτικό
επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 είναι
83.365 χιλ. απασχολούμενοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως &
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα είναι 1.434 χιλ. απασχολούμενοι.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως & 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
– ISCED 5-8 στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 60,5% (ή κατά 540,7 χιλ. απασχολουμένους), από 894 χιλ. απασχολουμένους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 1.434 χιλ. απασχολουμένους το 2019, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 82,1% (ή κατά 37.574 χιλ.
απασχολουμένους), από 45.792 χιλ. απασχολουμένους
το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 83.365 χιλ. απασχολουμένους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων (employed persons) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED
5-8 (Tertiary education) και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για τους οποίους διατίθενται
σχετικά στοιχεία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 11.81: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (σε χιλ.
απασχολουμένους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 είναι
83.365 χιλ. απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 36,0%
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται
σχετικά στοιχεία στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(231.464 χιλ. απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην
Ελλάδα (1.434 χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
36,7% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στη χώρα (3.905 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 0,7 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
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την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 48,1% είναι: το Λουξεμβούργο
(51,1%), η Ιρλανδία (49,1%), η Λιθουανία (47,0%), η Κύπρος (46,9%), και το Βέλγιο (46,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 24,9%, και συγκεκριμένα:
η Ρουμανία (21,2%), η Ιταλία (23,4%), η Τσεχία (24,6%),
η Σλοβακία (27,5%), και η Ουγγαρία (27,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαί-
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δευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 13,5% (ή κατά 9.914,3 χιλ. απασχολουμένους)
από 73.451 χιλ. απασχολουμένους το 2015, σε 83.365
χιλ. απασχολουμένους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 17,7% (ή κατά 215,3 χιλ. απασχολουμένους) από 1.219 χιλ. απασχολουμένους το 2015, σε
1.434 χιλ. απασχολουμένους το 2019.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (σε χιλ. απασχολουμένους) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην
Ελλάδα τα έτη 2019 και 2015.

Γράφημα 11.82: Τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 και ποσοστιαία αναλογία του ως προς το συνολικό πληθυσμό των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (δείκτης απασχόλησης) ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Το 2019, η τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED
5-8 επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην Ελλάδα είναι
36,7%.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του δείκτη συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης – ISCED 5-8 επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (46,6% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 9,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Ηπείρου (37,1% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (36,6%
επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη οριακά
κατά 0,1 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Θεσσαλίας (36,2% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (31,1% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 5,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Μακεδονίας (29,8% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 6,9 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (28,4% επί του συνό-

λου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 8,3 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης
(28,2% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 8,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (27,3% επί του
συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 9,4 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (27,2% επί του συνόλου των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 9,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Πελοποννήσου (26,8% επί του συνόλου
των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 9,9 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας
(24,8% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη
κατά 11,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Νοτίου Αιγαίου (24,0% επί του συνόλου των
απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 12,7 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), σε 12 από τις
13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται αύξηση του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8, με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 86,9 χιλ. απασχολουμένους ή κατά 14,9%), και
κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 30,2 χιλ. απασχολουμένους
ή κατά 14,7%), Θεσσαλίας (κατά 24,6 χιλ. απασχολουμένους ή κατά 37,2%), Κρήτης (κατά 15,4 χιλ. απασχο-
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Πηγή: Eurostat - Employment by sex, age, educational attainment level and NUTS 2 regions (1 000) [lfst_r_lfe2eedu]

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
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λουμένους ή κατά 27,5%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 14,0
χιλ. απασχολουμένους ή κατά 36,2%), Πελοποννήσου
(κατά 12,8 χιλ. απασχολουμένους ή κατά 29,3%), Ηπείρου (κατά 11,0 χιλ. απασχολουμένους ή κατά 35,7%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 7,6 χιλ. απασχολουμένους ή κατά 14,9%), Βορείου Αιγαίου (κατά 5,6 χιλ.
απασχολουμένους ή κατά 31,8%), Ιονίων νήσων (κατά
4,8 χιλ. απασχολουμένους ή κατά 28,2%), Δυτικής Μακεδονίας (κατά 4,3 χιλ. απασχολουμένους ή κατά
19,9%), και οριακά Νοτίου Αιγαίου (κατά 0,2 χιλ. απασχολουμένους ή κατά 0,6%).
Την ίδια περίοδο, καταγράφεται αύξηση του συνολικού
πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης – ISCED 5-8 στη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά 2,1 χιλ. απασχολουμένους ή κατά -3,8%).
11.5.3.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (Tertiary education) επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2019.

Γράφημα 11.83: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 επί του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employment by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_egaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών απασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28
(48,3%), υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών (51,7%) κατά 3,4 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 21 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 5-8, υπολείπεται από σημαντικά έως ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 24,8 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Εσθονία (κατά 21,3 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
20,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 19,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 16,9 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 14,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 14,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 13,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία
(κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 12,6 ποσ.
μονάδες), η Κύπρος (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 9,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 8,6 ποσ. μονάδα), το Βέλγιο (κατά 7,5
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 7,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ιρλανδία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 3,9 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), και οριακά
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2,4 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
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ποσοστό των ανδρών απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8, υπερέχει από ελαφρά
έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά
13,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά 4,5
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), και η Μάλτα (κατά 3,0
ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 2 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, και την Ολλανδία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της
τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
11.5.3.2

Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
– ISCED 5-8 (Upper secondary and post-secondary nontertiary education) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50
έως& 74 ετών) και η μέση ηλικία (σε έτη) των απασχολουμένων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 11.84: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8
στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των απασχολουμένων
ηλικίας 15 έως & 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employment by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_egaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28
(83.365 χιλ. απασχολούμενοι) και στην Ελλάδα (1.434 χιλ.
απασχολούμενοι), σημειώνεται ότι:
 το 45,0% των απασχολουμένων (ή 37.475 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 15 έως & 39 ετών.
Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 43,0% απασχολουμένων (ή 1.434 χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή



δείκτη 55,9% είναι: η Μάλτα (62,7%), η Κύπρος
(58,2%), η Πολωνία (54,7%), το Λουξεμβούργο
(52,3%), και η Σλοβακία (51,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 38,7%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (36,4%), η Γερμανία
(38,9%), η Ιταλία (39,0%), η Εσθονία (39,3%), και η
Βουλγαρία (40,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 26,8% των απασχολουμένων (ή 22.348 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 40 έως & 49 ετών.
Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 28,7% των απασχολουμένων (ή 412 χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή
δείκτη 31,1% είναι: η Ισπανία (33,5%), η Ουγγαρία
(30,9%), η Πορτογαλία (30,8%), η Ρουμανία (30,5%),
και η Ιταλία (29,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 22,7%, και συγκεκριμένα: η
Κύπρος (21,7%), η Γερμανία (22,4%), η Μάλτα
(22,6%), η Λετονία (23,3%), και η Εσθονία (23,4%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 28,2% των απασχολουμένων (ή 23.543 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 50 έως& 74 ετών.
Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 28,3% των απασχολουμένων (ή 406 χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 είναι 38,2 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των απασχολουμένων με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 5-8 στην Ελλάδα είναι 38,7 έτη, τιμή υπερέχουσα
κατά 0,5 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 8η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 41,0 έτη είναι: η
Φινλανδία (41,7 έτη), η Γερμανία (41,6 έτη), η Εσθονία
(41,2 έτη), η Ιταλία (40,2 έτη), και η Βουλγαρία (40,1 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
33,8 έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (31,4 έτη), η Κύπρος
(33,5 έτη), η Πολωνία (34,1 έτη), η Ρουμανία (34,8 έτη),
και το Λουξεμβούργο (35,1 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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δείκτη 35,2% είναι: η Γερμανία (38,7%), η Εσθονία
(37,3%), η Φινλανδία (36,0%), η Λετονία (32,4%), και
η Βουλγαρία (31,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 18,5%, και συγκεκριμένα: η
Μάλτα (14,7%), η Ρουμανία (18,0%), η Πολωνία
(18,5%), η Κύπρος (20,1%), και το Λουξεμβούργο
(21,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
11.5.4 Μορφωτικό επίπεδο των απασχολουμένων ανά
κοινωνικο-οικονομική ομάδα
Στη συγκεκριμένη ενότητα ο συνολικός πληθυσμός των
απασχολουμένων που απασχολούνται (για τους απασχολούμενους) στο σύνολο των τομέων οικονομικής
δραστηριότητας για τους οποίους διατίθενται σχετικά
στοιχεία, επιμερίζεται ανά κοινωνικο-οικονομική ομάδα
σύμφωνα με σχετική ευρωπαϊκή ταξινόμηση (European
socio-economic group - ESeG), η οποία στηρίζεται σε 4
κύριες κοινωνικές μεταβλητές: (α) την εργασιακή κατάσταση (working status) όπως ορίζεται από το Διεθνές
Γραφείο Εργασίας (International Labour Office – ILO), (β)
την κατηγορία απασχόλησης (status in employment), (γ)
την κατηγορία επαγγέλματος (occupation) σύμφωνα με
την ταξινόμηση (ISCO-08), και (δ) και την αναφερόμενη
από τον ερωτώμενο περιγραφή για την εργασιακή του
κατάσταση.
Σύμφωνα με την Eurostat «η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή
ταξινόμηση των απασχολουμένων ανά κοινωνικο- οικονομική ομάδα επιτρέπει την ομαδοποίηση ατόμων με
παρόμοια οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία
βασίζεται μόνο σε βασικές κοινωνικές μεταβλητές, ού-

τως ώστε να διασφαλίζεται η άνετη χρήση της σε όλες
τις κοινωνικές έρευνες που παρέχουν συγκρίσιμα αποτελέσματα».
Στη μονοψήφια ταξινόμηση των κοινωνικο-οικονομικών
ομάδων (ESeG) περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 7 ομάδες απασχολουμένων:
 (ESeG1) ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη (Managers),
 (ESeG2) επαγγελματίες (Professionals). Στην κατηγορία
περιλαμβάνονται: πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά,
καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα,
 (ESeG3) τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
(Technicians and associate professionals),
 (ESeG4) μικροί επιχειρηματίες (Small entrepreneurs),
 (ESeG5) υπάλληλοι γραφείου και ειδικευμένοι υπάλληλοι υπηρεσιών (Clerks and skilled service employees),
 (ESeG6) εξειδικευμένοι βιομηχανικοί υπάλληλοι
(Skilled industrial employees), και
 (ESeG7) υπάλληλοι με χαμηλότερη θέση (Lower status employees).
11.5.4.1 ESeG1: Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά
στελέχη
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που απασχολούνται, ως ανώτερα διευθυντικά και
διοικητικά στελέχη, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης
δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.85: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται, ως ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employment by educational attainment level, age and European socio-economic group [lfsa_eseged]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, στο σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών που απασχολούνται, ως ανώτερα δι-
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Λουξεμβούργο (14,7%), η Κύπρος (15,8%), η Ισπανία
(18,5%), και η Γαλλία (18,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,7 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 59,2% των απασχολουμένων (ή 8.477 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 52,7%
των απασχολουμένων (ή 65,5 χιλ. απασχολούμενοι)
της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα
5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση
τιμή δείκτη 80,9% είναι: η Φινλανδία (85,8%), η Κύπρος (84,2%), η Λιθουανία (79,2%), το Λουξεμβούργο
(79,0%), και η Γαλλία (76,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 46,4%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (27,8%), η Πορτογαλία (47,8%), η Κροατία
(51,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (52,3%), και η Ελλάδα
(52,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

νοι) και στην Ελλάδα (124,3 χιλ. απασχολούμενοι) και ανά
κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 9,0% των απασχολουμένων (ή 1.295 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 6,8% των απασχολουμένων (ή 8,5 χιλ.
απασχολούμενοι) της κοινωνικο- οικονομικής ομάδας
ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 19,2% είναι: η Πορτογαλία (26,8%), η Ιταλία (26,1%), η Ισπανία (16,6%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (13,5%), και η Μάλτα (13,0%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη
2,6%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (0,9%), η Σλοβενία
(1,1%), η Λετονία (2,6%), η Αυστρία (3,2%), και η Γαλλία (5,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28,
 το 31,8% των απασχολουμένων (ή 4.560 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας έχουν
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 40,5% των απασχολουμένων
(ή 50,3 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο- οικονομικής ομάδας ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 43,7%
είναι: η Κροατία (48,4%), η Ιταλία (46,2%), η Τσεχία
(42,5%), η Γερμανία (40,7%), και η Ελλάδα (40,5%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη
16,4%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (14,2%), το

11.5.4.2 ESeG2: Επιστημονικά καλλιτεχνικά και συναφή
επαγγέλματα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που απασχολούνται, σε επιστημονικά καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.86: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται, σε επιστημονικά καλλιτεχνικά και συναφή
επαγγέλματα στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, στο σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών που απασχολούνται, σε επιστημονικά
καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα με γνωστό το
μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 (46.729 χιλ. απασχολούμενοι) και στην Ελλάδα (749,9 χιλ. απασχολούμενοι)
και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται
ότι:
 το 1,7% των απασχολουμένων (ή 778 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 0,0% των απασχολουμένων (ή
0,0 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο- οικονομικής
ομάδας ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 2,6%
είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (4,6%), η Ολλανδία
(2,5%), η Δανία (1,9%), η Μάλτα (1,9%), και η Γαλλία
(1,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 0,9%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία
(0,5%), η Ιταλία (0,9%), η Πορτογαλία (1,0%), το Βέλγιο (1,1%), και η Ιρλανδία (1,1%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28,
 το 13,8% των απασχολουμένων (ή 6.467 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας έχουν
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας &
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 6,2% των απασχολουμένων (ή 46,3 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικοοικονομικής ομάδας ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή
δείκτη 20,5% είναι: η Αυστρία (22,5%), η Ιταλία
(21,7%), η Γερμανία (20,8%), η Σλοβακία (19,7%), και
η Ολλανδία (17,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμέ-



νων, με μέση τιμή δείκτη 3,4%, και συγκεκριμένα: η
Ισπανία (2,1%), η Κύπρος (2,2%), η Κροατία (3,0%),
το Λουξεμβούργο (4,2%), και η Λιθουανία (5,5%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (6,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 84,5% των απασχολουμένων (ή 39.484 χιλ.
απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
93,8% των απασχολουμένων (ή 703,6 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας ανήκει
στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 96,5% είναι: η Κύπρος (97,8%), η Ισπανία (97,4%), η Κροατία (97,1%),
το Λουξεμβούργο (95,8%), και η Λιθουανία (94,5%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή
δείκτη 78,0%, και συγκεκριμένα: η Αυστρία (76,4%),
η Ιταλία (77,4%), η Γερμανία (78,0%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (78,7%), και η Ολλανδία (79,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

11.5.4.3 ESeG3: Τεχνικοί και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που απασχολούνται, ως τεχνικοί και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού
επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης
δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.87: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται, ως τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019
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απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 31,8%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία (25,6%), η Κύπρος (32,5%), η
Φινλανδία (32,7%), η Λετονία (33,7%), και η Ιρλανδία (34,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 42,2% των απασχολουμένων (ή 14.174 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας
έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
63,7% των απασχολουμένων (ή 183,1 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας ανήκει
στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 64,0% είναι: η Λετονία (66,3%), η Κύπρος (64,4%), η Ισπανία (64,2%), η
Ελλάδα (63,7%), και η Φινλανδία (61,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 28,7%,
και συγκεκριμένα: η Τσεχία (26,5%), η Πορτογαλία
(27,0%), το Λουξεμβούργο (28,6%), η Μάλτα (29,7%),
και η Κροατία (31,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, στο σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών που απασχολούνται, ως τεχνικοί και
ασκούντες συναφή επαγγέλματα με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 (33.632 χιλ. απασχολούμενοι) και στην Ελλάδα (287,6 χιλ. απασχολούμενοι) και ανά
κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 7,1% των απασχολουμένων (ή 2.378 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 1,1% των απασχολουμένων (ή
3,2 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο- οικονομικής
ομάδας ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 14,9%
είναι: η Πορτογαλία (21,2%), η Μάλτα (2,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (13,3%), η Δανία (10,6%), και η Ισπανία (10,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με
μέση τιμή δείκτη 0,8%, και συγκεκριμένα: η Πολωνία
(0,3%), η Τσεχία (0,4%), η Σλοβενία (0,9%), η Ελλάδα
(1,1%), και η Ουγγαρία (1,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(19,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 50,8% των απασχολουμένων (ή 17.079 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας έχουν μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας
& μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4).
Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 35,2% των απασχολουμένων (ή 101,3 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας ανήκει στη συγκεκριμένη
κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση
τιμή δείκτη 66,7% είναι: η Τσεχία (73,1%), η Κροατία
(68,3%), η Ρουμανία (64,8%), η Ουγγαρία (63,8%),
και το Λουξεμβούργο (63,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα

11.5.4.4 ESeG4: Μικροί επιχειρηματίες
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που απασχολούνται, ως μικροί επιχειρηματίες, στις
3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED
0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 11.88: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται, ως μικροί επιχειρηματίες στις 3 κατηγορίες
μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employment by educational attainment level, age and European socio-economic group [lfsa_eseged]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, στο σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών που απασχολούνται, ως μικροί επιχειρηματίες με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην
ΕΕ-28 (23.541 χιλ. απασχολούμενοι) και στην Ελλάδα
(962,2 χιλ. απασχολούμενοι) και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 27,4% των απασχολουμένων (ή 6.448 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 39,0% των απασχολουμένων (ή
374,9 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο- οικονομικής ομάδας ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία
μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη
53,2% είναι: η Πορτογαλία (70,1%), η Μάλτα (58,2%),
η Ρουμανία (51,6%), η Ισπανία (46,5%), και η Ιταλία
(39,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 5,2%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία
(0,3%), η Τσεχία (4,2%), η Λιθουανία (5,3%), η Ουγγαρία (5,6%), και η Πολωνία (7,5%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 52,6% των απασχολουμένων (ή 12.376 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας έχουν μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας
& μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4).
Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 50,0% των απασχολουμένων (ή 481,4 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας ανήκει στη συγκεκριμένη
κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κρά-
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τη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση
τιμή δείκτη 78,3% είναι: η Τσεχία (84,7%), η Σλοβακία (81,7%), η Ουγγαρία (78,9%), η Πολωνία (76,0%),
και η Σλοβενία (70,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 34,1%, και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (21,2%), η Ισπανία (28,1%), η
Μάλτα (30,7%), το Λουξεμβούργο (44,8%), και η Ιρλανδία (45,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 20,0% των απασχολουμένων (ή 4.718 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 11,0%
των απασχολουμένων (ή 105,9 χιλ. απασχολούμενοι)
της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με
μέση τιμή δείκτη 33,6% είναι: η Αυστρία (35,6%), η
Γερμανία (34,7%), η Λετονία (33,9%), η Γαλλία
(33,5%), και η Εσθονία (30,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 8,8%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (1,9%), η Πορτογαλία
(8,7%), η Ελλάδα (11,0%), η Μάλτα (11,1%), και η
Τσεχία (11,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,8 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

11.5.4.5 ESeG5: Υπάλληλοι γραφείου και ειδικευμένοι
υπάλληλοι υπηρεσιών
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που απασχολούνται, ως υπάλληλοι γραφείου και
ειδικευμένοι υπάλληλοι υπηρεσιών, στις 3 κατηγορίες
μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.89: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται, ως υπάλληλοι γραφείου και ειδικευμένοι
υπάλληλοι υπηρεσιών στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employment by educational attainment level, age and European socio-economic group [lfsa_eseged]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, στο σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών που απασχολούνται, ως υπάλληλοι
γραφείου και ειδικευμένοι υπάλληλοι υπηρεσιών με
γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 (33.034
χιλ. απασχολούμενοι) και στην Ελλάδα (573,8 χιλ. απασχολούμενοι) και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου
σημειώνεται ότι:
 το 13,8% των απασχολουμένων (ή 4.553 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας
έχουν μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 4,6% των απασχολουμένων (ή 26,3 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικοοικονομικής ομάδας ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση
τιμή δείκτη 27,8% είναι: η Πορτογαλία (35,8%), το
Λουξεμβούργο (33,7%), η Μάλτα (31,5%), η Ιταλία
(19,1%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (18,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη
2,7%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (1,5%), η Τσεχία (2,6%), η Σλοβακία (2,6%), η Πολωνία (3,0%),
και η Κύπρος (3,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,3
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,

Κεφάλαιο 11ο

ανώτερης δευτερ/μιας & μεταδευτερ/μιας εκπαίδευσης

2,6 11,7

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

κατώτερης δευτερ/μιας εκπαίδευσης & κάτω

2,6 7,0

 το 60,2% των απασχολουμένων (ή 19.894 χιλ. απα-



σχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας
έχουν μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 34). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 56,1% των απασχολουμένων (ή 322,1 χιλ. απασχολούμενοι) της
κοινωνικο-οικονομικής ομάδας ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 76,7% είναι: η Τσεχία
(82,7%), η Κροατία (78,2%), η Ουγγαρία (74,8%), η
Γερμανία (74,2%), και η Ρουμανία (73,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη
45,8%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία (37,0%), η Κύπρος (45,7%), η Ιρλανδία (47,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (48,7%), και η Μάλτα (49,8%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 26,0% των απασχολουμένων (ή 8.586 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 39,3%
των απασχολουμένων (ή 225,4 χιλ. απασχολούμενοι)
της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
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συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με
μέση τιμή δείκτη 44,3% είναι: η Αυστρία (50,5%), η
Ισπανία (45,3%), η Ιρλανδία (44,0%), η Λιθουανία
(42,6%), και η Ελλάδα (39,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 13,8%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (8,7%), η Πορτογαλία
(13,5%), η Τσεχία (14,8%), η Γερμανία (15,6%), και η
Κροατία (16,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,2 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

11.5.4.6

ESeG6: Εξειδικευμένοι βιομηχανικοί
υπάλληλοι
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που απασχολούνται, ως εξειδικευμένοι βιομηχανικοί υπάλληλοι, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου
(απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4,
και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και
ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.90: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται, ως εξειδικευμένοι βιομηχανικοί υπάλληλοι
στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019
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δείκτης μορφωτικύ επιπέδου

Πηγή: Eurostat - Employment by educational attainment level, age and European socio-economic group [lfsa_eseged]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, στο σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών που απασχολούνται, ως εξειδικευμένοι βιομηχανικοί υπάλληλοι με γνωστό το μορφωτικό
τους επίπεδο στην ΕΕ-28 (36.774 χιλ. απασχολούμενοι)
και στην Ελλάδα (426,9 χιλ. απασχολούμενοι) και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 26,6% των απασχολουμένων (ή 9.795 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 29,2% των απασχολουμένων (ή 124,6
χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο- οικονομικής ομάδας ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού
επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 57,5% είναι: η Πορτογαλία (73,9%), η Μάλτα (60,3%), η Ιταλία (55,0%), η
Ισπανία (52,9%), και το Λουξεμβούργο (45,5%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 6,9%,
και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (5,2%), η Λιθουανία
(5,9%), η Τσεχία (7,1%), η Ρουμανία (8,0%), και η Πολωνία (8,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
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bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28,
το 66,2% των απασχολουμένων (ή 24.338 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας έχουν μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας
& μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4).
Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 62,8% των απασχολουμένων (ή 267,9 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο- οικονομικής ομάδας ανήκει στη συγκεκριμένη
κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση
τιμή δείκτη 89,6% είναι: η Σλοβακία (91,6%), η Τσεχία (90,9%), η Ρουμανία (90,6%), η Κροατία (88,4%),
και η Πολωνία (86,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 36,0%, και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (24,1%), η Ισπανία (28,3%), η
Μάλτα (35,4%), η Ιταλία (43,3%), και το Ηνωμένο
Βασίλειο (49,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδη-
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λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 7,2% των απασχολουμένων (ή 2.642 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 8,1%
των απασχολουμένων (ή 34,4 χιλ. απασχολούμενοι)
της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με
μέση τιμή δείκτη 15,9% είναι: η Ιρλανδία (20,4%), η
Ισπανία (18,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (14,3%), η
Αυστρία (13,0%), και η Λιθουανία (12,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 1,7%,
και συγκεκριμένα: η Κροατία (1,4%), η Ρουμανία
(1,5%), η Ιταλία (1,7%), η Πορτογαλία (2,0%), και η

Τσεχία (2,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,2 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
11.5.4.7

ESeG7: Υπάλληλοι με χαμηλότερη θέση

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που απασχολούνται, ως υπάλληλοι με χαμηλότερη
θέση, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας &
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
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Γράφημα 11.91: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται, ως υπάλληλοι με χαμηλότερη θέση στις 3
κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019
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δείκτης μορφωτικύ επιπέδου

Πηγή: Eurostat - Employment by educational attainment level, age and European socio-economic group [lfsa_eseged]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, στο σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών που απασχολούνται, ως υπάλληλοι
με χαμηλότερη θέση με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 (43.001 χιλ. απασχολούμενοι) και στην
Ελλάδα (778,7 χιλ. απασχολούμενοι) και ανά κατηγορία
μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 33,9% των απασχολουμένων (ή 14.568 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 24,3% των απασχολουμένων (ή 188,1
χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο- οικονομικής ομάδας ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού
επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 55,1% είναι: η
Μάλτα (62,0%), η Πορτογαλία (61,5%), η Ισπανία
(53,3%), η Ιταλία (50,0%), και το Λουξεμβούργο
(48,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-



μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση
τιμή δείκτη 11,9%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία
(7,9%), η Πολωνία (10,9%), η Σλοβακία (12,8%), η Τσεχία (13,5%), και η Λετονία (14,3%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(4,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 55,4% των απασχολουμένων (ή 23.809 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας έχουν
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 60,9% των απασχολουμένων (ή
474,2 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο- οικονομικής
ομάδας ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 79,5% είναι: η
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Τσεχία (83,6%), η Σλοβακία (81,3%), η Πολωνία
(79,6%), η Κροατία (78,9%), και η Ρουμανία (74,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη
35,9%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (28,1%), η Ισπανία
(30,8%), η Πορτογαλία (32,1%), το Λουξεμβούργο
(43,2%), και η Ιταλία (45,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 10,8% των απασχολουμένων (ή 4.624 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 15,0%
των απασχολουμένων (ή 116,4 χιλ. απασχολούμενοι)
της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα
5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με
μέση τιμή δείκτη 19,2% είναι: η Κύπρος (20,7%), η Ιρλανδία (20,1%), η Εσθονία (20,1%), η Λιθουανία
(18,4%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (16,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλό-

τερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 4,3%,
και συγκεκριμένα: η Τσεχία (2,8%), η Ουγγαρία
(3,9%), η Ιταλία (4,9%), η Κροατία (5,0%), και η Ρουμανία (5,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
11.5.4.8

Σύνολο των 7 ευρωπαϊκών κοινωνικοοικονομικών ομάδων

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που απασχολούνται συνολικά στις 7 ευρωπαϊκές
κοινωνικο- οικονομικές ομάδες, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι
ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου
συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
το 2019.

Γράφημα 11.92: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται συνολικά στις 7 ευρωπαϊκές κοινωνικοοικονομικές ομάδες στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019

3,5

3,6

3,8

3,8

4,1

4,1

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,3

4,3

4,3

4,4

4,5

4,5

4,5

4,5

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,7

4,7

4,8

28,3 23,4 21,2 32,5 27,6 24,2 30,3 31,3 43,8 29,2 35,8 36,7 27,5 38,5 40,1 35,9 36,4 43,5 43,0 36,3 45,0 43,3 40,5 42,4 46,9 50,3 45,5 49,1 47,0
60,6
71,1
28,9 46,6
57,2 56,4
34,1 61,3

42,8 30,0 18,2 33,4 11,1 4,7

62,9
24,9

47,0 44,7

68,2

58,9
43,0 40,7 51,8 55,9
38,7 42,3
39,6 44,0 51,8 49,0 38,4
31,2 44,8 38,5 49,5

12,5 12,3 31,3 8,0 17,2 18,6 4,3 18,5 19,3 12,3 7,8

κατώτερης δευτερ/μιας εκπαίδευσης & κάτω

17,7 14,7 4,9 15,5 12,7 7,7

ανώτερης δευτερ/μιας & μεταδευτερ/μιας εκπαίδευσης

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

8,6 14,7 18,5 9,6 12,4 3,5

δείκτης μορφωτικύ επιπέδου

Πηγή: Eurostat - Employment by educational attainment level, age and European socio-economic group [lfsa_eseged]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, στο σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών που απασχολούνται συνολικά στις 7
ευρωπαϊκές κοινωνικο-οικονομικές ομάδες με γνωστό
το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 (231.042 χιλ. απασχολούμενοι) και στην Ελλάδα (3.903,4 χιλ. απασχολούμενοι) και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 17,2% των απασχολουμένων (ή 39.814 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 18,6% των απασχολουμένων (ή 725,6
χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού
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επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 31,4% είναι: η Πορτογαλία (42,8%), η Μάλτα (33,4%), η Ισπανία (31,3%),
η Ιταλία (30,0%), και η Ολλανδία (19,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 5,0%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (3,5%), η Σλοβακία (3,5%), η
Τσεχία (4,7%), η Πολωνία (4,9%), και η Λετονία (7,7%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (6,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 47,8% είναι: το Λουξεμβούργο (50,3%), η Ιρλανδία (49,1%), η Λιθουανία
(47,0%), η Κύπρος (46,9%), και η Φινλανδία (45,5%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη
24,8%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (21,2%), η Ιταλία (23,4%), η Τσεχία (24,2%), η Σλοβακία (27,5%), και
η Ουγγαρία (27,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

 το 47,0% των απασχολουμένων (ή 108.523 χιλ. απα-

11.5.4.9 Συγκριτική αποτύπωση του μορφωτικού
επιπέδου των μισθωτών ανά κοινωνικοοικονομική ομάδα στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 11ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας &
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), που απασχολούνται στις κοινωνικο-οικονομικές ομάδες στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2019.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28



σχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας έχουν
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 44,7% των απασχολουμένων (ή
1.743,5 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο- οικονομικής ομάδας ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 64,8%
είναι: η Τσεχία (71,1%), η Σλοβακία (68,2%), η Κροατία
(62,9%), η Ουγγαρία (61,3%), και η Ρουμανία (60,6%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη
31,5%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία (24,9%), η Πορτογαλία (28,9%), το Λουξεμβούργο (31,2%), η Μάλτα
(34,1%), και η Κύπρος (38,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,1 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 35,8% των απασχολουμένων (ή 82.705 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας
έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 36,7%
των απασχολουμένων (ή 1.434,3 χιλ. απασχολούμενοι) της κοινωνικο-οικονομικής ομάδας ανήκει στη
συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το

Γράφημα 11.93: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, που απασχολούνται στις
κοινωνικο-οικονομικές ομάδες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το 2019
Απόφοιτοι ISCED 0-2
ESeG1: Ανώτερα διευθυντικά
και διοικητικά στελέχη
ESeG2: Επιστημονικά καλ/νικά
& συναφή επαγγέλματα
ESeG3: Τεχνικοί & ασκούντες συναφή επαγγέλματα

9,0

ESeG6: Εξειδικευμένοι
βιομηχανικοί υπάλληλοι
ESeG7: Υπάλληλοι με
χαμηλότερη θέση

31,8

1,7

59,2

13,8

7,1

84,5
50,8

ESeG4: Μικροί
επιχειρηματίες
ESeG5: Υπάλληλοι γραφείου
& ειδικευμένοι υπάλληλοι

Απόφοιτοι ISCED 5-8

Απόφοιτοι ISCED 3-4

27,4

42,2

52,6

13,8

20,0

60,2
26,6

66,2

33,9

55,4

26,0
7,2
10,8

Πηγή: Eurostat - Employment by educational attainment level, age and European socio-economic group [lfsa_eseged]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o μέσος συνθετικός δείκτη μορφωτικού επιπέδου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
που απασχολούνται στις κοινωνικο-οικονομικές ομάδες
με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 είναι
4,2 μονάδες. Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο υψηλότερος
δείκτης μορφωτικού επιπέδου στις κοινωνικοοικονομικές ομάδες καταγράφεται στην ομάδα (ESeG2)
Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα
(6,0 μονάδες), και κατά φθίνουσα τιμή του δείκτη ακολουθούν οι ομάδες: (ESeG1) Ανώτερα διευθυντικά και
διοικητικά στελέχη (5,1 μονάδες), (ESeG3) Τεχνικοί και

ασκούντες συναφή επαγγέλματα (4,6 μονάδες), (ESeG5)
Υπάλληλοι γραφείου και ειδικευμένοι υπάλληλοι υπηρεσιών (4,0 μονάδες), (ESeG4) Μικροί επιχειρηματίες
(3,6 μονάδες), (ESeG6) Εξειδικευμένοι βιομηχανικοί υπάλληλοι (3,2 μονάδες), και (ESeG7) Υπάλληλοι με χαμηλότερη θέση (3,2 μονάδες).
Το 2019, στο σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2)
που απασχολούνται στις κοινωνικο-οικονομικές ομάδες
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

(39.814 χιλ. απασχολούμενοι), πλήθος που αντιστοιχεί
στο 17,2% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων
απασχολουμένων για τους οποίους είναι γνωστή η κοινωνικο-οικονομική τους ομάδα στην ΕΕ-28 (231.042 χιλ.
απασχολούμενοι), και ανά κοινωνικο-οικονομική ομάδα:
 το 36,6% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 14.568 χιλ. απασχολούμενοι), ανήκει στην ομάδα (ESeG7) Υπάλληλοι με χαμηλότερη θέση,
 το 24,6% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 9.795 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG6) Εξειδικευμένοι βιομηχανικοί υπάλληλοι,
 το 16,2% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 6.448 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG4) Μικροί επιχειρηματίες,
 το 11,4% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 4.553 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG5) Υπάλληλοι γραφείου και
ειδικευμένοι υπάλληλοι υπηρεσιών,
 το 6,0% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 2.378 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG3) Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα,
 το 3,3% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 1.295 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG1) Ανώτερα διευθυντικά και
διοικητικά στελέχη, και
 το 2,0% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 778 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG2) Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα.
Το 2019, στο σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 3-4) που απασχολούνται στις κοινωνικοοικονομικές ομάδες (108.523 χιλ. απασχολούμενοι), πλήθος που αντιστοιχεί στο 47,0% του συνολικού πληθυσμού
των συνομηλίκων απασχολουμένων για τους οποίους είναι γνωστή η κοινωνικο-οικονομική τους ομάδα στην ΕΕ28 (231.042 χιλ. απασχολούμενοι), και ανά κοινωνικοοικονομική ομάδα:
 το 22,4% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 24.338 χιλ. απασχολούμενοι), ανήκει στην ομάδα (ESeG6) Εξειδικευμένοι βιομηχανικοί υπάλληλοι,
 το 21,9% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 23.809 χιλ. απασχολούμενοι), ανήκει στην ομάδα (ESeG7) Υπάλληλοι με χαμηλότερη θέση,
 το 18,3% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 19.894 χιλ. απασχολούμενοι), ανήκει στην ομάδα (ESeG5) Υπάλληλοι γραφείου
και ειδικευμένοι υπάλληλοι υπηρεσιών,
 το 15,7% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 17.079 χιλ. απασχολούμε-
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νοι), ανήκει στην ομάδα (ESeG3) Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα,
το 11,4% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 12.376 χιλ. απασχολούμενοι), ανήκει στην ομάδα (ESeG4) Μικροί επιχειρηματίες,
το 6,0% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 6.467 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG2) Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα, και
το 4,2% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 4.560 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG1) Ανώτερα διευθυντικά και
διοικητικά στελέχη.

Το 2019, στο σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 5-8) που απασχολούνται στις κοινωνικο-οικονομικές ομάδες (82.705 χιλ. απασχολούμενοι),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 35,8% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων απασχολουμένων για τους οποίους είναι γνωστή η κοινωνικο-οικονομική τους ομάδα
στην ΕΕ-28 (231.042 χιλ. απασχολούμενοι), και ανά κοινωνικο-οικονομική ομάδα:
 το 47,7% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 39.484 χιλ. απασχολούμενοι), ανήκει στην ομάδα (ESeG2) Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα,
 το 17,1% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 14.174 χιλ. απασχολούμενοι), ανήκει στην ομάδα (ESeG3) Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα,
 το 10,4% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 8.586 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG5) Υπάλληλοι γραφείου και
ειδικευμένοι υπάλληλοι υπηρεσιών,
 το 10,3% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 8.477 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG1) Ανώτερα διευθυντικά και
διοικητικά στελέχη,
 το 5,7% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 4.718 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG4) Μικροί επιχειρηματίες,
 το 5,6% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 4.624 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG7) Υπάλληλοι με χαμηλότερη
θέση, και
 το 3,2% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 2.642 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG6) Εξειδικευμένοι βιομηχανικοί υπάλληλοι.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας &
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μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), που απα-

σχολούνται στις κοινωνικο-οικονομικές ομάδες στην Ελλάδα, το 2019.

Γράφημα 11.94: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, που απασχολούνται στις
κοινωνικο-οικονομικές ομάδες στην ΕΛΛΑΔΑ, το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employment by educational attainment level, age and European socio-economic group [lfsa_eseged]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ









μορφωτικού επιπέδου (ή 125 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG6) Εξειδικευμένοι βιομηχανικοί υπάλληλοι, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 7,4
ποσ.μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (24,6%),
το 3,6% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 26,0 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG5) Υπάλληλοι γραφείου και
ειδικευμένοι υπάλληλοι υπηρεσιών, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 7,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (11,4%),
το 1,2% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 9,0 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG1) Ανώτερα διευθυντικά και
διοικητικά στελέχη, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά
2,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(3,3%),
το 0,4% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 3,0 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG3) Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά
5,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(6,0%), και
το 0,0% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 0,0 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG2) Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα, έναντι της αντίστοιχης
τιμής στην ΕΕ-28 (2,0%),
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Το 2019, στο σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2)
που απασχολούνται στις κοινωνικο-οικονομικές ομάδες
(726 χιλ. απασχολούμενοι), πλήθος που αντιστοιχεί στο
18,6% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων απασχολουμένων για τους οποίους είναι γνωστή η κοινωνικο-οικονομική τους ομάδα στην Ελλάδα (3.903 χιλ. απασχολούμενοι), και ανά κοινωνικο-οικονομική ομάδα:
 το 51,7% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 375 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG4) Μικροί επιχειρηματίες, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 35,5
ποσ.μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (16,2%),
 το 25,9% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 188 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG7) Υπάλληλοι με χαμηλότερη
θέση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 10,7
ποσ.μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (36,6%),

 το 17,2% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, o μέσος συνθετικός δείκτη μορφωτικού επιπέδου των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
που απασχολούνται στις κοινωνικο-οικονομικές ομάδες
με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην Ελλάδα είναι
4,2 μονάδες τιμή ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (4,2%).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο υψηλότερος δείκτης μορφωτικού επιπέδου στις κοινωνικο-οικονομικές ομάδες καταγράφεται στην ομάδα (ESeG2) Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα (6,3 μονάδες), και κατά
φθίνουσα τιμή του δείκτη ακολουθούν οι ομάδες:
(ESeG3) Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
(5,4 μονάδες), (ESeG1) Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη (4,9 μονάδες), (ESeG5) Υπάλληλοι γραφείου
και ειδικευμένοι υπάλληλοι υπηρεσιών (4,6 μονάδες),
(ESeG7) Υπάλληλοι με χαμηλότερη θέση (3,5 μονάδες),
(ESeG6) Εξειδικευμένοι βιομηχανικοί υπάλληλοι (3,2 μονάδες), και (ESeG4) Μικροί επιχειρηματίες (3,1 μονάδες).

Το 2019, στο σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 3-4) που απασχολούνται στις κοινωνικοοικονομικές ομάδες (1.744 χιλ. απασχολούμενοι), πλήθος που αντιστοιχεί στο 44,7% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων απασχολουμένων για τους οποίους είναι γνωστή η κοινωνικο-οικονομική τους ομάδα
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στην Ελλάδα (3.903 χιλ. απασχολούμενοι), και ανά κοινωνικο-οικονομική ομάδα:
 το 27,6% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 481 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG4) Μικροί επιχειρηματίες, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 16,2 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (11,4%),
 το 27,2% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 474 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG7) Υπάλληλοι με χαμηλότερη
θέση, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 5,3 ποσ.μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (21,9%),
 το 18,5% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 322 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG5) Υπάλληλοι γραφείου και
ειδικευμένοι υπάλληλοι υπηρεσιών, τιμή υπερέχουσα
οριακά (κατά 0,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (18,3%),
 το 15,4% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 268 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG6) Εξειδικευμένοι βιομηχανικοί υπάλληλοι, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 7,0
ποσ.μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (22,4%),
 το 5,8% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 101 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG3) Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά
(κατά 9,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (15,7%),
 το 2,9% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 50,0 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG1) Ανώτερα διευθυντικά και
διοικητικά στελέχη, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά
1,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(4,2%), και
 το 2,7% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 46,0 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG2) Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 3,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (6,0%).
Το 2019, στο σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 5-8) που απασχολούνται στις κοινωνικο-οικονομικές ομάδες (1.434 χιλ. απασχολούμενοι),
πλήθος που αντιστοιχεί στο 36,7% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων απασχολουμένων για τους
οποίους είναι γνωστή η κοινωνικο-οικονομική τους ομάδα στην Ελλάδα (3.903 χιλ. απασχολούμενοι), και ανά
κοινωνικο-οικονομική ομάδα:
 το 49,1% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 704 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG2) Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (47,7%),
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μορφωτικού επιπέδου (ή 225 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG5) Υπάλληλοι γραφείου και
ειδικευμένοι υπάλληλοι υπηρεσιών, τιμή υπερέχουσα
ισχυρά (κατά 5,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (10,4%),
το 12,8% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 183 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG3) Τεχνικοί και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 4,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(17,1%),
το 8,1% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 116 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG7) Υπάλληλοι με χαμηλότερη
θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 2,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,6%),
το 7,4% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 106 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG4) Μικροί επιχειρηματίες, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,7ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,7%),
το 4,6% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 66,0 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG1) Ανώτερα διευθυντικά και
διοικητικά στελέχη, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά
5,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(10,3%), και
το 2,4% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου (ή 34,0 χιλ. απασχολούμενοι),
ανήκει στην ομάδα (ESeG6) Εξειδικευμένοι βιομηχανικοί υπάλληλοι, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,8
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,2%).

11.5.5 Μορφωτικό επίπεδο ως προς την υπηκοότητα
των απασχολουμένων
Στην ενότητα αποτυπώνεται το μορφωτικό επίπεδο των
απασχολουμένων ως προς την υπηκοότητα των απασχολουμένων, που διακρίνονται σε απασχολουμένους
με υπηκοότητα της χώρας αναφοράς (reporting country
citizenship), και σε απασχολούμενους με αλλοδαπή υπηκοότητα στη χώρα αναφοράς (foreign country citizenship).
11.5.5.1 Μορφωτικό επίπεδο απασχολουμένων με
υπηκοότητα της χώρας αναφοράς
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων με υπηκοότητα της χώρας αναφοράς ηλικίας από 15 ετών & άνω στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2,
απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
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Γράφημα 11.95: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων με υπηκοότητα της χώρας αναφοράς ηλικίας από 15 ετών & άνω στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employment rates by sex, age, educational attainment level and citizenship [lfsa_ergaedn]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, στο σύνολο των απασχολουμένων με υπηκοότητα της χώρας αναφοράς ηλικίας από 15 ετών & άνω
με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και
στην Ελλάδα και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου
σημειώνεται ότι:
 το 18,1% των απασχολουμένων της ομάδας αναφοράς
έχουν μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 14,6% των απασχολουμένων
της ομάδας αναφοράς ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη
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22,5% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (26,7%), η Δανία
(21,9%), η Ολλανδία (21,8%), η Πορτογαλία (21,7%),
και η Μάλτα (20,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με
μέση τιμή δείκτη 10,5%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (9,2%), η Σλοβακία (9,9%), η Πολωνία (10,4%), η
Κροατία (11,0%), και η Τσεχία (12,1%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,1
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28,
το 36,3% των απασχολουμένων της ομάδας αναφοράς
έχουν μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας
& μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 35,7% των απασχολουμένων της ομάδας αναφοράς ανήκει στη συγκεκριμένη
κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση
τιμή δείκτη 39,9% είναι: η Σλοβακία (41,3%), η Κροατία (39,8%), η Τσεχία (39,7%), η Φινλανδία (39,6%),
και η Ουγγαρία (39,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 34,7%, και συγκεκριμένα: η
Ισπανία (34,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (34,1%), το
Λουξεμβούργο (34,6%), η Ρουμανία (35,1%), και η
Μάλτα (35,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 45,6% των απασχολουμένων της ομάδας αναφοράς έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
το 49,7% των απασχολουμένων της ομάδας αναφοράς
ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απα-

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου των απασχολουμένων με υπηκοότητα της χώρας
αναφοράς ηλικίας από 15 ετών & άνω με γνωστό το
μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 είναι 4,5 μονάδες.
Την ίδια χρονιά, ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού
επιπέδου των απασχολουμένων με υπηκοότητα της
χώρας αναφοράς ηλικίας από 15 ετών & άνω με γνωστό
το μορφωτικό τους επίπεδο στην Ελλάδα είναι 4,7 μονάδες, τιμή υπερέχοντας οριακά κατά 0,2 μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 7η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 4,8 μονάδες είναι:
η Λιθουανία (4,9 μονάδες), η Πολωνία (4,9 μονάδες), η
Σλοβακία (4,8 μονάδες), η Κροατία (4,8 μονάδες), και η
Σλοβενία (4,8 μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 4,3 μονάδες και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (4,1 μονάδες), η Πορτογαλία (4,3 μονάδες), η Δανία (4,3 μονάδες), η Ολλανδία (4,3 μονάδες),
και η Σουηδία (4,4 μονάδες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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σχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 51,1% είναι: η Λιθουανία (53,5%), η Πολωνία (52,7%), η Σλοβενία
(50,5%), η Ελλάδα (49,7%), και η Κροατία (49,1%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 41,4%,
και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (39,2%), η
Πορτογαλία (41,8%), η Δανία (42,0%), η Σουηδία
(42,0%), και η Ολλανδία (42,2%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

11.5.5.2 Μορφωτικό επίπεδο απασχολουμένων με
αλλοδαπή υπηκοότητα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στις 3 κατηγορίες
μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση
του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου
στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.96: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και
ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employment rates by sex, age, educational attainment level and citizenship [lfsa_ergaedn]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα
ηλικίας από 15 ετών & άνω με γνωστό το μορφωτικό
τους επίπεδο στην ΕΕ-28 είναι 4,2 μονάδες. Την ίδια χρονιά, ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου
των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην Ελλάδα είναι 3,8 μονάδες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 0,4 μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 26η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των 26 κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 4,8 μονάδες είναι:
η Λιθουανία (5,3 μονάδες), η Πολωνία (5,1 μονάδες), η
Σλοβακία (5,0 μονάδες), το Βέλγιο (4,5 μονάδες), και η
Ιρλανδία (4,4 μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 3,9 μονάδες και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (3,8 μονάδες), η Πορτογαλία (3,9 μονάδες), η Κύπρος
(4,0 μονάδες), η Ιταλία (4,0 μονάδες), και η Τσεχία (4,0
μονάδες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Το 2019, στο σύνολο των απασχολουμένων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 ετών & άνω με γνωστό το
μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα και
ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 25,0% των απασχολουμένων της ομάδας αναφοράς
έχουν μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 33,8% των απασχολουμένων της
ομάδας αναφοράς ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία
μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 30,6%
είναι: η Ελλάδα (33,8%), η Πορτογαλία (30,4%), η Κύπρος (30,4%), η Ιταλία (30,0%), και η Μάλτα (28,5%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη
20,9%, και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (18,8%), η Ιρλανδία
(19,8%), η Λετονία (20,5%), η Σουηδία (22,4%), και η
Αυστρία (23,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 35,4% των απασχολουμένων της ομάδας αναφοράς
έχουν μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας
& μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την
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ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 34,7% των απασχολουμένων της ομάδας αναφοράς ανήκει στη συγκεκριμένη
κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 43,1% είναι: η Σλοβακία (50,8%), η Πολωνία
(47,6%), η Λιθουανία (41,6%), η Σλοβενία (38,0%), και
η Φινλανδία (37,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με
μέση τιμή δείκτη 32,3%, και συγκεκριμένα: η Κροατία
(34,0%), η Ουγγαρία (30,9%), το Λουξεμβούργο
(33,2%), η Μάλτα (33,8%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(34,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 39,0% των απασχολουμένων της ομάδας αναφοράς έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαί-

δευσης (ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
31,5% των απασχολουμένων της ομάδας αναφοράς
ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη 49,7% είναι: η Λιθουανία (58,4%), η Πολωνία (52,4%), η Σλοβακία
(49,2%), το Βέλγιο (45,1%), και το Λουξεμβούργο
(43,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα απασχολουμένων, με μέση τιμή δείκτη
34,2%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (31,5%), η Πορτογαλία (33,5%), η Ιταλία (35,2%), η Τσεχία (35,2%), και η
Κύπρος (35,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 11ο

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

1121

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

11.6 Μορφωτικό επίπεδο των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (εργοδότες) ηλικίας από 15 έως
& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στη συγκεκριμένη ενότητα ο συνολικός πληθυσμός των
αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (εργοδότες) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 επιμερίζεται ως προς το μορφωτικό του επίπεδο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, και με ανάλυση ως το φύλο, και την επιμέρους ηλικιακή ομάδα των αυτοαπασχολουμένων με
μισθωτούς στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (selfemployed persons with employees - employers) ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) για

τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το
μορφωτικό τους επίπεδο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
(educational attainment level) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα
την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην
ΕΕ-28 για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το
μορφωτικό τους επίπεδο είναι 9.207 χιλ. απασχολούμενοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74
ετών στην Ελλάδα είναι 288 χιλ. απασχολούμενοι.

Γράφημα 11.97: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) για τους οποίους διατίθενται
σχετικά στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_esgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για τους οποίους
διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους
επίπεδο στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -8,8% (ή
κατά 887 χιλ. απασχολουμένους), από 10.093 χιλ. απασχολουμένους το 2002, σε 9.207 χιλ. απασχολουμένους
το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003 (10.302
χιλ. απασχολουμένους), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018
(9.110 χιλ. απασχολουμένους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών για τους οποίους διατίθενται
σχετικά στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο
στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -9,8% (ή κατά
31,4 χιλ. απασχολουμένους), από 320 χιλ. απασχολουμένους το 2002, σε 288 χιλ. απασχολουμένους το 2019.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (383 χιλ. απασχολουμένους), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (223 χιλ.
απασχολουμένους). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται ικανή αύξηση του δείκτη
κατά 19,7% (ή κατά 63,0 χιλ. απασχολουμένους), την
αμέσως επόμενη περίοδο 2008-2014 καταγράφεται ι-
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διαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -41,8% (ή
κατά 160,0 χιλ. απασχολουμένους), ενώ την περίοδο
2014-2019 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 29,4% (ή κατά 65,6 χιλ. απασχολουμένους).

11.6.1

Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (selfemployed persons with employees - employers) ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (Less than primary,
primary and lower secondary education) στην ΕΕ-28 και
την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών
στην ΕΕ-28 με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 είναι
1.519 χιλ. απασχολούμενοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα είναι 51,1 χιλ. απασχολούμενοι.
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Γράφημα 11.98: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο –ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα

Κεφάλαιο 11ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (selfemployed persons with employees - employers) ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (Less than primary,
primary and lower secondary education) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των
αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15
έως & 74 ετών στα 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

σημαντική μείωση κατά -62,9% (ή κατά 86,6 χιλ. απασχολουμένους), από 137,7 χιλ. απασχολουμένους το
2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 51,1 χιλ. απασχολουμένους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης
συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με
μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -48,2% (ή κατά
1.415 χιλ. απασχολουμένους), από 2.934 χιλ. απασχολουμένους το 2002, σε 1.519 χιλ. απασχολουμένους το
2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003 (2.949 χιλ. απασχολουμένους).

Γράφημα 11.99: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (σε χιλ. απασχολουμένους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με
μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 είναι
1.519 χιλ. απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 16,5%
του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων
με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (9.207 χιλ. απασχολούμενοι). Την ίδια
χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμέ-

νων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα (51,1
χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 17,7% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στη χώρα (288,4 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 1,2 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 7η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
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προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 36,2% είναι: η Πορτογαλία
(49,7%), η Μάλτα (41,8%), η Ισπανία (36,0%), η Ιταλία
(33,5%), και το Λουξεμβούργο (20,2%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,5%, και συγκεκριμένα: η Πολωνία (1,9%), η Τσεχία (2,0%), η Κροατία
(2,1%), η Ουγγαρία (2,8%), και η Σλοβενία (3,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (14,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο
– ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -7,9% (ή
κατά 130,3 χιλ. απασχολουμένους) από 1.650 χιλ. απασχολουμένους το 2015, σε 1.519 χιλ. απασχολουμένους
το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των
αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2

στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -11,4% (ή κατά 6,6
χιλ. απασχολουμένους) από 57,7 χιλ. απασχολουμένους
το 2015, σε 51,1 χιλ. απασχολουμένους το 2019.
11.6.1.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (Less than
primary, primary and lower secondary education) επί
του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων
με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα 22 από
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών αυτοαπασχολουμένων
με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 (76,8%), υπερέχει
ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών
(23,2%) κατά 53,6 ποσ. μονάδες.

Γράφημα 11.100: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, και στα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο –
ISCED 0-2, υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 77,6
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά 75,0 ποσ.
μονάδες), η Μάλτα (κατά 72,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 69,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά
66,9 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 63,3 ποσ. μονάδα),
η Γαλλία (κατά 58,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
56,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 56,0
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 54,7 ποσ. μονάδες), το
Βέλγιο (κατά 53,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 50,9
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 50,0 ποσ. μονάδες),
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η Πορτογαλία (κατά 49,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα
(κατά 48,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 47,9 ποσ.
μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 44,4 ποσ. μονάδες),
η Τσεχία (κατά 43,8 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά
41,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 38,5 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 37,5 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 31,3 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη ως προς το φύλο
των απασχολουμένων.
11.6.1.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο –
ISCED 0-2 (Less than primary, primary and lower second-
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ary education) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από
15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως&
74 ετών) και η μέση ηλικία (σε έτη) των αυτοαπασχολου-

μένων με μισθωτούς του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.101: Ποσοστιαία κατανομή των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών),
και η μέση ηλικία (σε έτη) των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας 15 έως & 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2019
54,3 54,6
52,0 52,1 53,0 53,0
49,7 50,2 50,4 50,8 51,0 51,3 51,3 51,7
49,2
47,6
45,9 46,2 46,9 47,2 47,4
42,6 44,0

27,8 37,5 46,2 41,6 45,1 40,8 43,5 46,2 50,2 50,3 54,2 52,2 50,0 55,0 57,9 60,3 52,9 57,2 61,5 61,0 63,2 75,0 67,5

33,3 21,9
15,4 26,5 23,5 33,6 29,4 25,5
26,4 29,3 24,3 29,2 35,7 27,0
22,8 18,4 35,3 28,4 20,2 26,3 22,2
6,3 22,7
38,9 40,6 38,5 31,9 31,4 25,6 27,1 28,3 23,4 20,4 21,5 18,6 14,3 18,0 19,2 21,3 11,8 14,4 18,3 12,7 14,6 18,8 9,8

από 15 έως& 39 ετών

από 40 έως& 49 ετών

από 50 έως& 74 ετών

μέση ηλικία (σε έτη)

Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των
επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως&
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2
στην ΕΕ-28 (1.519 χιλ. απασχολούμενοι) και στην Ελλάδα (51,1 χιλ. απασχολούμενοι), σημειώνεται ότι:

 το 18,0% των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (ή



274 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 15 έως &
39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 9,8% των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (ή 5,0 χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το
2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη 36,3% είναι: η
Τσεχία (40,6%), το Λουξεμβούργο (38,9%), η Σλοβενία
(38,5%), η Δανία (31,9%), και η Μάλτα (31,4%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς, με μέση
τιμή δείκτη 12,6%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (9,8%),
η Κροατία (11,8%), η Πορτογαλία (12,7%), η Ουγγαρία
(14,3%), και η Ιταλία (14,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 27,0% των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (ή
410 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 40 έως &
49 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 22,7% των
αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (ή 11,6 χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη 33,3% είναι: η Ουγγαρία (35,7%), η Κροατία (35,3%), η Πολωνία (33,6%), το Λουξεμβούργο (33,3%), και η Γερμανία
(29,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς,
με μέση τιμή δείκτη 16,4%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος
(6,3%), η Σλοβενία (15,4%), η Φινλανδία (18,4%), η
Γαλλία (20,0%), και η Τσεχία (21,9%). Ας σημειωθεί ότι
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Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 είναι 51,0 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των αυτοαπασχολουμένων
με μισθωτούς με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 02 στην Ελλάδα είναι 54,6 έτη, τιμή υπερέχουσα κατά
3,6 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 53,4 έτη είναι: η Ελλάδα (54,6 έτη), η Κύπρος (54,3 έτη), η Ιρλανδία (53,0 έτη), η Πορτογαλία (53,0 έτη), και η Γαλλία
(52,1 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 45,1 έτη και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο
(42,6 έτη), η Τσεχία (44,0 έτη), η Σλοβενία (45,9 έτη), η
Δανία (46,2 έτη), και η Μάλτα (46,9 έτη). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Πηγή: Eurostat - Self-employment by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_esgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
και το 55,0% των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
(ή 836 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 50 έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 67,5%
των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (ή 34,5 χιλ.
απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη 65,6% είναι: η Κύπρος (75,0%), η Ελλάδα (67,5%),
η Ιρλανδία (63,2%), η Γαλλία (61,5%), και η Πορτογαλία (61,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη 38,2%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (27,8%), η Τσεχία (37,5%), η Πο-

λωνία (40,8%), η Δανία (41,6%), και η Γερμανία
(43,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
11.6.2 Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (selfemployed persons with employees - employers) ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4 (Upper secondary and post-secondary nontertiary education) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 11.102: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών
στην ΕΕ-28 με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης - ISCED 3-4 είναι 3.927 χιλ. απασχολούμενοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως &
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην Ελλάδα είναι 137 χιλ. απασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4
στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -10,1% (ή κατά 442
χιλ. απασχολουμένους), από 4.368 χιλ. απασχολουμένους το 2002, σε 3.927 χιλ. απασχολουμένους το 2019.
Σημειώνεται ότι, η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (4.393 χιλ. απασχολουμένους), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018 (3.926 χιλ.
απασχολουμένους). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
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2002-2008 καταγράφεται οριακή αύξηση του δείκτη κατά 0,6% (ή κατά 25 χιλ. απασχολουμένους), την αμέσως
επόμενη περίοδο 2008-2018 καταγράφεται μείωση του
δείκτη κατά -10,6% (ή κατά 467 χιλ. απασχολουμένους),
ενώ την περίοδο 2018-2019 καταγράφεται οριακή αύξηση του δείκτη κατά 0,01% (ή κατά 0,4 χιλ. απασχολουμένους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην Ελλάδα
καταγράφει ικανή αύξηση κατά 15,9% (ή κατά 18,8 χιλ.
απασχολουμένους), από 119 χιλ. απασχολουμένους το
2002, σε 137 χιλ. απασχολουμένους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (155 χιλ. απασχολουμένους), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2014 (94 χιλ. απασχολουμένους). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20022008 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά
27,7% (ή κατά 32,8 χιλ. απασχολουμένους), την αμέσως
επόμενη περίοδο 2008-2014 καταγράφεται σημαντική
μείωση του δείκτη κατά -35,8% (ή κατά 54,2 χιλ. απα-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

σχολουμένους), ενώ την περίοδο 2014-2019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά
41,4% (ή κατά 40,2 χιλ. απασχολουμένους).

μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4 (Upper secondary and post-secondary nontertiary education) και η ποσοστιαία αναλογία του επί
του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων
με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για τους
οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2019.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (selfemployed persons with employees - employers) ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με

Γράφημα 11.103: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας
και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (σε χιλ. απασχολουμένους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των
αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED 3-4 στην ΕΕ-28
καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,6% (ή κατά 63,0 χιλ.
απασχολουμένους) από 3.990 χιλ. απασχολουμένους το
2015, σε 3.927 χιλ. απασχολουμένους το 2019. Την ίδια
περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4 στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά
28,0% (ή κατά 30,0 χιλ. απασχολουμένους) από 107 χιλ.
απασχολουμένους το 2015, σε 137 χιλ. απασχολουμένους το 2019.
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 είναι 3.927 χιλ. απασχολούμενοι,
που αντιστοιχεί στο 42,6% του συνολικού πληθυσμού
των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από
15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά
στοιχεία στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (9.207 χιλ.
απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας
και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην Ελλάδα (137 χιλ. απασχολούμενοι)
αντιστοιχεί στο 47,6% του συνολικού πληθυσμού των
αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15
έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στη χώρα (288 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 5,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 12η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 62,2% είναι: η Κροατία (64,8%), η
Τσεχία (63,1%), η Σλοβενία (61,9%), η Ουγγαρία (60,7%),
και η Σλοβακία (60,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 29,3%, και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (25,1%), η Ισπανία (25,1%), το Λουξεμβούργο
(27,0%), η Μάλτα (33,6%), και η Κύπρος (35,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

11.6.2.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4 (Upper secondary and post-secondary nontertiary education) επί του συνολικού πληθυσμού των
αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15
έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 11.104: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το ποσοστό των ανδρών αυτοαπασχολουμένων
με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4
στην ΕΕ-28 (74,3%), υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (25,7%) κατά 48,6 ποσ.
μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4, υπερέχει από ιδιαίτερα
σημαντικά έως σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία
(κατά 68,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Δανία (κατά 64,6 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 63,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 60,9 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 60,6
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 59,9 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 59,5 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 59,5
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 56,1 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 56,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 55,7
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 55,3 ποσ. μονάδες), η
Ελλάδα (κατά 54,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 51,8
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 50,9 ποσ. μονάδες), το

Λουξεμβούργο (κατά 50,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 49,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 48,1 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 48,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 47,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
46,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 45,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 45,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά
44,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 43,7 ποσ. μονάδες),
η Πορτογαλία (κατά 36,5 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
35,8 ποσ. μονάδες), και η Ισπανία (κατά 33,2 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης
του δείκτη ως προς το φύλο των απασχολουμένων.
11.6.2.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (Upper secondary
and post-secondary non- tertiary education) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40
έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών) και η μέση ηλικία (σε έτη) των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
το 2019.

Γράφημα 11.105: Ποσοστιαία κατανομή των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας 15 έως & 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας
και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 (3.927 χιλ. απασχολούμενοι)
και στην Ελλάδα (137 χιλ. απασχολούμενοι), σημειώνεται ότι:
 το 23,6% των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (ή
926 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 15 έως &
39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 24,0% αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (ή 33 χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το
2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη 35,1% είναι: η
Εσθονία (38,6%), το Βέλγιο (34,7%), η Κροατία (34,4%),
η Πορτογαλία (34,3%), και το Λουξεμβούργο (33,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς, με
μέση τιμή δείκτη 19,1%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος
(17,2%), η Γερμανία (17,3%), η Βουλγαρία (19,4%), η
Τσεχία (20,0%), και η Ουγγαρία (21,6%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δια-



φοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28,
το 30,6% των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (ή
1.203 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 40 έως &
49 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 37,7% των
αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (ή 52 χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη 40,6% είναι: η Κύπρος (48,3%), η Ουγγαρία (39,4%), η Σλοβενία
(39,0%), η Σλοβακία (38,4%), και η Ελλάδα (37,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς, με
μέση τιμή δείκτη 26,5%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (25,0%), η Γερμανία (26,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(26,2%), η Φινλανδία (27,0%), και η Ιρλανδία (28,3%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 45,8% των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
(ή 1.797 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 50 έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 38,2%
των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (ή 53 χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη
49,1% είναι: η Γερμανία (56,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(47,6%), η Ιρλανδία (47,3%), η Γαλλία (47,2%), και η
Ολλανδία (46,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων
με μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη 31,5%, και συγκεκριμένα: η Εσθονία (25,8%), το Λουξεμβούργο (29,2%),
η Πορτογαλία (34,1%), η Μάλτα (34,2%), και η Κύπρος
(34,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ28 είναι 48,4 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην Ελλάδα
είναι 47,0 έτη, τιμή υπολειπόμενη κατά 1,4 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 18η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 49,3 έτη είναι: η
Γερμανία (51,4 έτη), η Βουλγαρία (49,0 έτη), η Σουηδία
(48,8 έτη), η Γαλλία (48,7 έτη), και η Ολλανδία (48,6 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 44,0
έτη και συγκεκριμένα: η Εσθονία (42,3 έτη), το Λουξεμβούργο (43,8 έτη), η Πορτογαλία (44,5 έτη), η Κροατία
(44,5 έτη), και το Βέλγιο (44,7 έτη). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

11.6.3 Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (selfemployed persons with employees - employers) ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED
5-8 (Tertiary education) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την
περίοδο αναφοράς 2002-2019.
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Γράφημα 11.106: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην
ΕΕ-28 με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
– ISCED 5-8 είναι 3.761 χιλ. απασχολούμενοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED
5-8 στην Ελλάδα είναι 100,0 χιλ. απασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 34,8% (ή κατά
970 χιλ. απασχολουμένους), από 2.791 χιλ. απασχολουμένους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3.761 χιλ. απασχολουμένους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74

ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
– ISCED 5-8 στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 57,2% (ή κατά 36,4 χιλ. απασχολουμένους), από 63,6χιλ. απασχολουμένους το 2002, σε 100,0
χιλ. απασχολουμένους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2003(ή κατά 58,0
χιλ. απασχολουμένους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (selfemployed persons with employees - employers) ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED
5-8 (Tertiary education) και η ποσοστιαία αναλογία του
επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για τους
οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 11.107: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
– ISCED 5-8 (σε χιλ. απασχολουμένους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED
5-8 στην ΕΕ-28 είναι 3.761 χιλ. απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 40,8% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως&
74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία
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στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (9.207 χιλ. απασχολούμενοι). Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των
αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15
έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα (100,0 χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 34,7% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας
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ταγράφει αύξηση κατά 6,4% (ή κατά 226,2 χιλ. απασχολουμένους) από 3.535 χιλ. απασχολουμένους το 2015, σε
3.761 χιλ. απασχολουμένους το 2019. Την ίδια περίοδο, o
συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με
μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην
Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 22,4% (ή κατά
18,3 χιλ. απασχολουμένους) από 81,7 χιλ. απασχολουμένους το 2015, σε 100,0 χιλ. απασχολουμένους το 2019.
11.6.3.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο

Γράφημα 11.108: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
70,2 70,2 70,5 70,6 70,6 70,9 71,1 72,0 72,0 72,2 76,3 76,4 76,7 77,0
62,6 62,9 63,4 63,9 64,7 65,4 66,2 66,8 66,8 69,7 69,8 69,9
54,1 59,8 60,0
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED
5-8 (Tertiary education) επί του συνολικού πληθυσμού
των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15
έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στη χώρα (288 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή
του δείκτη υπολειπόμενη κατά 6,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
21η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 55,3% είναι: η Λιθουανία (62,3%),
η Εσθονία (55,4%), η Αυστρία (53,6%),το Λουξεμβούργο
(52,8%), και η Γερμανία (52,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 26,1%, και συγκεκριμένα:
η Ιταλία (20,3%), η Μάλτα (24,6%), η Πορτογαλία
(25,2%), η Σουηδία (28,4%), και η Δανία (31,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 κα-

45,9 40,2 40,0
37,4 37,1 36,6 36,1 35,3 35,0 33,8 33,2 33,2 30,3 30,2 30,1
29,8 29,8 29,5 29,4 29,4 29,1 28,9 28,7 28,0 27,8 23,7 23,6 23,3 23,0

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_esgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED
5-8 στην ΕΕ-28 (70,6%), υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (29,4%) κατά 41,2
ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED 5-8, υπερέχει
από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Αυστρία (κατά 54,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γερμανία (κατά 53,4 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 52,7
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 52,7 ποσ. μονάδες), η
Κύπρος (κατά 44,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
44,1 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 43,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 42,1 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο
(κατά 41,8 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 41,3 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 41,1 ποσ. μονάδες), το Λου-

ξεμβούργο (κατά 40,4 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 40,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 39,9
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 39,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 39,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 33,7
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 33,6 ποσ. μονάδες), η
Ελλάδα (κατά 32,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 30,4
ποσ. μονάδα), η Πολωνία (κατά 29,4 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 27,8 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 26,9 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 25,8 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 25,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 19,5 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Πορτογαλία (κατά 8,2 ποσ.
μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη ως προς το φύλο των απασχολουμένων.
11.6.3.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τρι-
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τοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (Upper secondary
and post-secondary non- tertiary education) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40
έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών) και η μέση η-

λικία (σε έτη) των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς
του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.109: Ποσοστιαία κατανομή των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των
αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας 15 έως & 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
51,7
48,5 48,6 48,7 48,9 49,0 49,3
45,8 46,0 46,1 46,5 46,9 46,9 47,1 47,2 47,5
43,6 44,1 44,5 44,6 45,1 45,1 45,7
42,5
42,3
38,4 39,5 40,5
32,4

16,7 23,4 27,0 30,7 38,9 38,4 42,7 35,8 40,8 40,6 47,0 43,1 42,0 45,5 44,3 45,2 44,7 46,6 42,7 47,2 42,8 45,6 51,9 51,4 47,4 52,3 57,9 51,7 61,1
23,3

35,7 33,9
31,7 25,0
26,8 23,8 37,7 30,7 31,4
22,6 29,2 33,2 28,1 30,8 29,6 31,9 30,4 37,2 30,0 37,9 34,6
27,8 29,0 36,3 28,7 19,8 31,4

24,8
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από 40 έως& 49 ετών

από 50 έως& 74 ετών

μέση ηλικία (σε έτη)

Πηγή: Eurostat - Self-employment by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_esgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28
είναι 47,1 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των αυτοαπασχολουμένων με
μισθωτούς με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα είναι 44,6 έτη, τιμή
υπολειπόμενη κατά 2,5 έτη της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 19η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 49,5 έτη είναι: η Γερμανία (51,7 έτη), η Φινλανδία (49,3 έτη), η
Κροατία (49,0 έτη), η Αυστρία (48,9 έτη), και η Ουγγαρία (48,7 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 38,6 έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (32,4
έτη), η Ρουμανία (38,4 έτη), η Πολωνία (39,5 έτη), η
Λιθουανία (40,5 έτη), και το Λουξεμβούργο (35,1 έτη).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 (3.761 χιλ. απασχολούμενοι) και
στην Ελλάδα (100,0 χιλ. απασχολούμενοι), σημειώνεται
ότι:
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 το 22,8% των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (ή



857 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 15 έως &
39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 28,0% αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (ή 28,0 χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη 42,7% είναι: η Μάλτα (60,0%), η Ρουμανία
(40,9%), η Πολωνία (39,1%), η Λιθουανία (37,6%),
και η Κύπρος (36,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη 17,1%,
και συγκεκριμένα: η Γερμανία (14,2%), η Ουγγαρία
(16,4%), η Φινλανδία (16,9%), η Αυστρία (19,0%), και
η Δανία (19,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 30,0% των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (ή
1.129 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 40 έως
& 49 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 31,4%
των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (ή 31,4 χιλ.
απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη 36,9% είναι: η Δανία (37,9%), η Πορτογαλία
(37,7%), η Ισπανία (37,2%), η Ουγγαρία (36,3%), και
η Ρουμανία (35,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη 22,9%,
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και συγκεκριμένα: η Κροατία (19,8%), η Λετονία
(22,6%), η Μάλτα (23,3%), η Σλοβακία (23,8%), και η
Γερμανία (24,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 47,2% των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (ή 1.775 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από
50 έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
40,6% των αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς (ή
40,6 χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς, με μέση

τιμή δείκτη 55,0% είναι: η Γερμανία (61,1%), η Κροατία (57,9%), η Αυστρία (52,3%), η Τσεχία (51,9%), και
η Φινλανδία (51,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων με μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη 26,7%,
και συγκεκριμένα: η Μάλτα (16,7%), η Ρουμανία
(23,4%), η Πολωνία (27,0%), η Λιθουανία (30,7%),
και η Πορτογαλία (35,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,1 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
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11.7 Μορφωτικό επίπεδο των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74
ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στη συγκεκριμένη ενότητα ο συνολικός πληθυσμός των
αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15
έως & 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 επιμερίζεται ως
προς το μορφωτικό του επίπεδο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, και με ανάλυση ως το φύλο, και την επιμέρους ηλικιακή ομάδα των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
(self-employed persons without employees - own-account
workers) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. απασχο-

λουμένους) για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία
ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (educational attainment level) στην ΕΕ-28 και
την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών
στην ΕΕ-28 για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως
προς το μορφωτικό τους επίπεδο είναι 23.607 χιλ. απασχολούμενοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός
των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών στην Ελλάδα είναι 833 χιλ. απασχολούμενοι.

Γράφημα 11.110: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή αύξηση
κατά 17,1% (ή κατά 3.446 χιλ. απασχολουμένους), από
20.161 χιλ. απασχολουμένους το 2002, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 23.607 χιλ. απασχολουμένους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για τους οποίους διατίθενται
σχετικά στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο
στην Ελλάδα καταγράφει ικανή μείωση κατά -17,3% (ή
κατά 174 χιλ. απασχολουμένους), από 1.007 χιλ. απασχολουμένους το 2002, σε 833 χιλ. απασχολουμένους το
2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003 (1.024 χιλ. απασχολουμένους).
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11.7.1

Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
(self-employed persons without employees - own-account
workers) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (Less
than primary, primary and lower secondary education)
στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 20022019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών
στην ΕΕ-28 με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 είναι
1.519 χιλ. απασχολούμενοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα είναι 51,1 χιλ. απασχολούμενοι.
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Γράφημα 11.111: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με μορφωτικό επίπεδο
Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο –ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_esgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο –
ISCED 0-2 στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -52,6% (ή κατά 316,5 χιλ. απασχολουμέ-
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς (self-employed persons without employees - ownaccount workers) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ.
απασχολουμένους) με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED
0-2 (Less than primary, primary and lower secondary
education) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

νους), από 602 χιλ. απασχολουμένους το 2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 286 χιλ. απασχολουμένους το 2019, που
αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση κατά -39,1% (ή κατά 3.176 χιλ. απασχολουμένους), από 8.123 χιλ. απασχολουμένους το 2002, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 4.947 χιλ. απασχολουμένους το
2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.
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Γράφημα 11.112: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (σε χιλ. απασχολούμενους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_esgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 είναι
4.947 χιλ. απασχολούμενοι, που αντιστοιχεί στο 21,0%
του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους
οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (23.607 χιλ. απασχολούμενοι). Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχο-

λουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα
(286 χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 34,3% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στη χώρα (833 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα ικανά κατά
13,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση στην κατανο-
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μή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 44,8% είναι: η Πορτογαλία
(58,7%), η Ρουμανία (47,7%), η Μάλτα (44,3%), η Ισπανία (39,1%), και η Ελλάδα (34,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 4,3%, και συγκεκριμένα:
η Σλοβακία (3,1%), η Τσεχία (3,3%), η Λιθουανία (4,4%),
η Ουγγαρία (4,5%), και η Πολωνία (6,2%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο
– ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -9,9% (ή
κατά 544,8 χιλ. απασχολουμένους) από 5.492 χιλ. απασχολουμένους το 2015, σε 4.947 χιλ. απασχολουμένους
το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των
αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15
έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2

στην Ελλάδα καταγράφει ικανή μείωση κατά -19,5% (ή
κατά 69,4 χιλ. απασχολουμένους) από 355 χιλ. απασχολουμένους το 2015, σε 286 χιλ. απασχολουμένους το
2019.
11.7.1.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως&
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (Less
than primary, primary and lower secondary education)
επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 (73,2%), υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (26,8%) κατά 46,4 ποσ. μονάδες.

Γράφημα 11.113: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2, υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως
ικανά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ιρλανδία (κατά 86,3 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 78,6 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 70,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 59,7
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 58,4 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 57,7 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
57,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 56,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 56,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 54,1 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
52,4 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 51,9 ποσ. μονάδες),
η Βουλγαρία (κατά 51,1 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
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50,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 49,1 ποσ. μονάδες),
η Δανία (κατά 48,0 ποσ. μονάδα), η Ισπανία (κατά 42,3
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 41,7 ποσ. μονάδες), η
Λιθουανία (κατά 37,3 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
37,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 32,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 32,0 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα
(κατά 31,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 29,6 ποσ.
μονάδες), η Κροατία (κατά 24,2 ποσ. μονάδες), και η
Τσεχία (κατά 17,0 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό των ανδρών αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2, υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο
Λουξεμβούργο (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα ακολουθεί η Αυστρία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες) που
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αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη
ως προς το φύλο των απασχολουμένων.
11.7.1.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επί-

πεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
χαμηλότερο – ISCED 0-2 (Less than primary, primary
and lower secondary education) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49
ετών, και από 50 έως& 74 ετών) και η μέση ηλικία (σε
έτη) των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
2019.

Γράφημα 11.114: Ποσοστιαία κατανομή των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας 15 έως & 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Self-employment by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_esgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 είναι 50,1 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο –
ISCED 0-2 στην Ελλάδα είναι 54,4 έτη, τιμή υπερέχουσα κατά 4,3 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 4η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 55,3 έτη είναι: η
Ιρλανδία (56,9 έτη), η Κροατία (56,0 έτη), η Πορτογαλία
(55,7 έτη), η Ελλάδα (54,4 έτη), και η Αυστρία (53,4 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη -μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 42,2
έτη και συγκεκριμένα: η Εσθονία (40,8 έτη), η Λιθουανία (41,1 έτη), η Σλοβακία (42,5 έτη), η Λετονία (42,9
έτη), και η Τσεχία (43,7 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των
επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των αυτοα-

πασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 02 στην ΕΕ-28 (4.947 χιλ. απασχολούμενοι) και στην Ελλάδα (285,7 χιλ. απασχολούμενοι), σημειώνεται ότι:
 το 21,8% των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
(ή 1.079 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 15 έως
& 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 10,7% των
αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς (ή 30,5 χιλ.
απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη 40,2% είναι: η Λιθουανία (43,1%), η Εσθονία
(42,9%), η Τσεχία (39,3%), η Σλοβακία (38,1%), και η
Λετονία (37,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη 9,9%, και συγκεκριμένα: η Κροατία (7,0%), η Ιρλανδία (8,2%), η Πορτογαλία (9,5%), η Ελλάδα (10,7%), και η Σλοβενία
(14,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 24,2% των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
(ή 1.196 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 40 έως
& 49 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 22,0% των
αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς (ή 62,8 χιλ.
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απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη 33,9% είναι: η Εσθονία (35,7%), η Σλοβακία
(35,1%), η Λετονία (33,9%), η Λιθουανία (33,3%), και η
Πολωνία (31,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη 15,5%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (12,8%), η Φινλανδία (14,0%),
η Σουηδία (14,5%), η Πορτογαλία (17,1%), και η Ολλανδία (19,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 54,0% των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς (ή 2.673 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από
50 έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
67,3% των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς (ή
192,4 χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς, με μέση
τιμή δείκτη 71,9% είναι: η Ιρλανδία (79,0%), η Πορτο-

γαλία (73,4%), η Κροατία (56,0%), η Ελλάδα (67,3%),
και η Σουηδία (66,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη 27,0%, και
συγκεκριμένα: η Εσθονία (21,4%), η Λιθουανία
(23,5%), η Σλοβακία (26,8%), η Λετονία (28,6%), και η
Τσεχία (34,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
11.7.2 Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
(self-employed persons without employees - ownaccount workers) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ.
απασχολουμένους) με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (Upper secondary and
post-secondary non-tertiary education) στην ΕΕ-28 και
την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 11.115: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών
στην ΕΕ-28 με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης - ISCED 3-4 είναι 10.245 χιλ. απασχολούμενοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15
έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην Ελλάδα είναι 335 χιλ.
απασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4
στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 20,2% (ή
κατά 1.725 χιλ. απασχολουμένους), από 8.520 χιλ. απα-
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σχολουμένους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 10.245
χιλ. απασχολουμένους το 2019. Σημειώνεται ότι, η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2012 (10.539 χιλ. απασχολουμένους). Πιο συγκεκριμένα,
κατά την περίοδο 2002-2012 καταγράφεται ισχυρή αύξηση του δείκτη κατά 23,7% (ή κατά 2.019 χιλ. απασχολουμένους), ενώ την περίοδο 2012-2019 καταγράφεται
μικρή μείωση του δείκτη κατά -2,8% (ή κατά 29,3 χιλ.
απασχολουμένους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μητριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην Ελλάδα
καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 24,9% (ή κατά 66,6 χιλ.
απασχολουμένους), από 268 χιλ. απασχολουμένους το
2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κα-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

τά την περίοδο αναφοράς, σε 335 χιλ. απασχολουμένους το 2019, που αντίστοιχα αποτελεί και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

απασχολουμένους) με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (Upper secondary and
post-secondary non-tertiary education) και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως
& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
(self-employed persons without employees - own- account workers) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ.

Γράφημα 11.116: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (σε χιλ. απασχολούμενους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού
των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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ντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED 3-4 στην ΕΕ-28
καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,3% (ή κατά 137,0 χιλ.
απασχολουμένους) από 10.382 χιλ. απασχολουμένους το
2015, σε 10.245 χιλ. απασχολουμένους το 2019. Την ίδια
περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4 στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 13,0%
(ή κατά 38,6 χιλ. απασχολουμένους) από 296 χιλ. απασχολουμένους το 2015, σε 335 χιλ. απασχολουμένους το
2019.

Κεφάλαιο 11ο

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 είναι 10.245 χιλ. απασχολούμενοι,
που αντιστοιχεί στο 43,4% του συνολικού πληθυσμού
των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (23.607
χιλ. απασχολούμενοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας
και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην Ελλάδα (335 χιλ. απασχολούμενοι)
αντιστοιχεί στο 40,2% του συνολικού πληθυσμού των
αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15
έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στη χώρα (833 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 3,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 12η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 66,8% είναι: η Σλοβακία (73,7%),
η Τσεχία (71,7%), η Πολωνία (64,9%), η Ουγγαρία
(62,8%), και η Λιθουανία (60,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 25,0%, και συγκεκριμένα:
η Πορτογαλία (18,7%), το Λουξεμβούργο (22,2%), η Ισπανία (22,3%), η Μάλτα (28,6%), και το Βέλγιο (33,4%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημα-

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

11.7.2.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως&
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (Upper secondary and postsecondary non-tertiary education) επί του συνολικού
πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου
μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 11.117: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το ποσοστό των ανδρών αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED
3-4 στην ΕΕ-28 (69,1%), υπερέχει σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (30,9%) κατά 38,2 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4, υπερέχει
από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Ιρλανδία (κατά 64,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 48,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 47,9
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 44,9 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 43,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 43,2 ποσ.
μονάδες), η Δανία (κατά 43,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 42,9 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 42,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 42,5 ποσ. μονάδες), η Τσεχία
(κατά 42,0 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 41,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 41,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 41,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 40,9
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 36,1 ποσ. μονάδες), η

Βουλγαρία (κατά 34,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά
31,3 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 31,0 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 30,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία
(κατά 29,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 29,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 25,1 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 21,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 16,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 11,6 ποσ. μονάδες), και η Λετονία (κατά 11,2 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τέλος, στο Λουξεμβούργο καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των
2,0 ποσ. μονάδων).
11.7.2.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (Upper secondary and post-secondary non- tertiary education) στις 3
επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από
40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών) και η μέση
ηλικία (σε έτη) των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.118: Ποσοστιαία κατανομή των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49
ετών, και από 50 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας 15 έως & 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

39,6

47,7 47,8 48,0 48,7 49,0 49,1 49,7
45,5 45,5 45,7 45,8 46,1 46,1 46,4 46,5 46,6 46,6 46,6 46,8 46,8 46,9 47,0 47,4
43,3 43,3 44,3 44,6 45,4

21,8 31,6 31,8 35,3 35,4 41,8 37,6 36,8 38,0 39,3 36,8 39,1 39,8 44,5 42,0 42,2 42,2 42,1 46,0 40,9 44,4 42,8 47,0 45,3 47,2 47,6 48,6 52,5 53,5
28,2

29,9 29,6 28,5 29,6
21,5 30,4 32,4 30,6 28,6 35,4 31,0 31,1 22,4 27,8 27,5 27,9 28,9 21,3 32,2 25,8 31,2
24,1 27,9 25,9 28,7 28,8 21,2 22,5

50,0 38,5 38,6 36,2 35,0 36,7 32,0 30,9 31,4 32,1 27,7 29,9 29,2 33,0 30,2 30,3 29,9 28,9 32,7 27,0 29,9 26,0 28,9 26,8 26,9 23,8 22,6 26,3 24,0

από 15 έως& 39 ετών

από 40 έως& 49 ετών

Πηγή: Eurostat - Self-employment by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_esgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

1140

από 50 έως& 74 ετών

μέση ηλικία (σε έτη)

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020



Κεφάλαιο 11ο

Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74
ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας
και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 (10.245 χιλ. απασχολούμενοι)
και στην Ελλάδα (335 χιλ. απασχολούμενοι), σημειώνεται ότι:
 το 30,3% των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
(ή 3.106 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 15 έως
& 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 27,7% αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς (ή 93 χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη 40,0%
είναι: η Μάλτα (50,0%), η Πορτογαλία (38,6%), η Σλοβακία (38,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (36,7%), και το
Βέλγιο (36,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων
χωρίς μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη 24,5%, και συγκεκριμένα: η Αυστρία (22,6%), η Ιρλανδία (23,8%), η
Γερμανία (24,0%), η Ισπανία (26,0%), και η Σουηδία
(26,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την



ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 27,5% των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
(ή 2.814 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από 40 έως
& 49 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 35,4% των
αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς (ή 119 χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη
32,4% είναι: η Ελλάδα (35,4%), η Τσεχία (32,4%), η
Βουλγαρία (32,2%), η Ισπανία (31,2%), και η Ιταλία
(31,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη 21,8%, και συγκεκριμένα: η
Σουηδία (21,2%), η Φινλανδία (21,3%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (21,5%), η Ολλανδία (22,4%), και η Γερμανία
(22,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 42,2% των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς (ή 4.325 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από
50 έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
36,8% των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς (ή
123 χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς, με μέση
τιμή δείκτη 49,9% είναι: η Γερμανία (53,5%), η Σουηδία
(52,5%), η Αυστρία (48,6%), η Ιρλανδία (47,6%), και η
Δανία (47,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη 31,2%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (21,8%), η Σλοβακία (31,6%), η Πορτογαλία (31,8%), το Βέλγιο (36,3%), και η Σλοβενία
(35,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4
στην ΕΕ-28 είναι 46,6 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των
αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς με μορφωτικό
επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην
Ελλάδα είναι 46,1 έτη, τιμή υπολειπόμενη κατά 0,5 έτη
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 48,9 έτη είναι: η
Γερμανία (49,7 έτη), η Σουηδία (48,1 έτη), η Αυστρία
(49,0 έτη), η Ιρλανδία (48,7 έτη), και η Δανία (48,0 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 43,0
έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (39,6 έτη), η Σλοβακία
(43,3 έτη), η Πορτογαλία (43,3 έτη), το Βέλγιο (44,3 έτη),
και η Σλοβενία (44,6 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

11.7.3 Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
(self-employed persons without employees - own- account workers) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ.
απασχολουμένους) με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (Tertiary education) στην ΕΕ28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
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Γράφημα 11.119: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών
στην ΕΕ-28 με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 είναι 8.415 χιλ. απασχολούμενοι, ενώ
ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 5-8 στην Ελλάδα είναι 213 χιλ. απασχολούμενοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς
μισθωτούς ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 139,2%
(ή κατά 4.897 χιλ. απασχολουμένους), από 3.518 χιλ. απασχολουμένους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 8.415
χιλ. απασχολουμένους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλι-

κίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 55,2% (ή κατά
75,6 χιλ. απασχολουμένους), από 137 χιλ. απασχολουμένους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 213 χιλ. απασχολουμένους το 2019. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2018 (ή κατά 218 χιλ. απασχολουμένους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
(self-employed persons without employees - own-account
workers) ηλικίας από 15 έως & 74 ετών (σε χιλ. απασχολουμένους) με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (Tertiary education) και η ποσοστιαία
αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως &
74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 11.120: Συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (σε χιλ. απασχολούμενους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

4,0
54

20

118

72

53

175

7

213

656

1.109

91

43

40

22

30

116

798

85

94

18

1.721

19

977

505

260

8

8.415

48,5 47,4 46,7 46,5 44,9
41,3 40,0 39,6 39,4 38,6 37,7 36,7 35,3
34,7 33,5 32,6 31,0 29,0
27,1 25,5 25,1 24,8 23,2 22,6
19,5

128

55,5

35,6

985

66,7

Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_esgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 είναι 8.415 χιλ. απασχολούμενοι,
που αντιστοιχεί στο 35,6% του συνολικού πληθυσμού
των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχε-
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τικά στοιχεία στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά (23.607
χιλ. απασχολούμενοι). Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα
(213 χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο 25,5% του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

καταγράφει αύξηση κατά 13,4% (ή κατά 991,9 χιλ. απασχολουμένους) από 7.423 χιλ. απασχολουμένους το
2015, σε 8.415 χιλ. απασχολουμένους το 2019. Την ίδια
περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 5-8 στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά
5,6% (ή κατά 11,2 χιλ. απασχολουμένους) από 201 χιλ.
απασχολουμένους το 2015, σε 213 χιλ. απασχολουμένους το 2019.
11.7.3.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο

Γράφημα 11.121: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 επί του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED
5-8 (Tertiary education) επί του συνολικού πληθυσμού
των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού
επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στη χώρα (833 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ικανά κατά
10,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 53,0% είναι: το Λουξεμβούργο
(66,7%), το Βέλγιο (55,5%), η Γαλλία (48,5%), η Αυστρία
(47,4%), και η Ολλανδία (46,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 18,8%, και συγκεκριμένα:
η Ρουμανία (4,0%), η Κροατία (19,5%), η Πορτογαλία
(22,6%), η Σλοβακία (23,2%), και η Βουλγαρία (24,4%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28

γυναίκες

Πηγή: Eurostat – Self-employment by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_esgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED
5-8 στην ΕΕ-28 (48,3%), υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (23,0%) κατά 54,0
ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8, υπερέχει από
ισχυρά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά
29,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 24,2 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 20,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 19,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 18,7 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 18,5 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 17,9 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 17,7
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 17,2 ποσ. μονάδες), η
Ισπανία (κατά 16,7 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά

16,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 15,1 ποσ. μονάδες),
η Αυστρία (κατά 13,5 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 13,0
ποσ. μονάδα), το Λουξεμβούργο (κατά 11,9 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 11,3 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 10,9 ποσ. μονάδες), η το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
10,5 ποσ. μονάδες), Λιθουανία (κατά 8,2 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Κροατία (κατά 6,5 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 5,0
ποσ. μονάδες), και οριακά η Πορτογαλία (κατά 2,4 ποσ.
μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8, υπολείπεται από ισχυρά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη
Λετονία (κατά 21,3 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα στην
η Εσθονία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκε-
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κριμένα στη Γαλλία, την Κύπρο, και τη Βουλγαρία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των
2,0 ποσ. μονάδων).
11.7.3.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (Upper secondary

and post-secondary non- tertiary education) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40
έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών) και η μέση ηλικία (σε έτη) των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς
του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
το 2019.
Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ28 είναι 42,8 έτη.

Γράφημα 11.122: Ποσοστιαία κατανομή των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη)
των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας 15 έως & 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Self-employment by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_esgaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα είναι 42,0 έτη,
τιμή υπολειπόμενη κατά 0,8 έτη της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 15η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 47,3 έτη είναι: η Γερμανία (49,7 έτη), η Σουηδία (48,0 έτη), η Δανία (47,2 έτη), η Φινλανδία (46,6 έτη), και η Ολλανδία
(46,1 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 36,5 έτη και συγκεκριμένα: η Κύπρος (34,9 έτη),
η Πολωνία (35,8 έτη), η Λιθουανία (37,0 έτη), η Ρουμανία (37,1 έτη), και η Σλοβενία (37,9 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς ηλικίας από 15 έως& 74 ε-
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τών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 (8.415 χιλ. απασχολούμενοι) και
στην Ελλάδα (212,6 χιλ. απασχολούμενοι), σημειώνεται
ότι:
 το 33,9% των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς (ή 2.854 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από
15 έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
34,3% αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς (ή
73,0 χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς, με
μέση τιμή δείκτη 49,4% είναι: η Κύπρος (55,1%), η
Πολωνία (50,0%), η Λιθουανία (48,4%), η Ρουμανία
(48,2%), και η Σλοβενία (45,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς, με μέση τιμή
δείκτη 24,3%, και συγκεκριμένα: η Γερμανία (20,0%),
η Σουηδία (23,2%), η Δανία (23,5%), η Φινλανδία
(27,0%), και η Ιρλανδία (27,5%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28,

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 το 27,1% των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθω-

 και το 39,0% των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μι-

σθωτούς (ή 3.281 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας
από 50 έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
το 35,0% των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς (ή 74,3 χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς, με μέση τιμή δείκτη 51,4% είναι: η Γερμανία
(58,1%), η Σουηδία (53,0%), η Φινλανδία (50,8%), η
Δανία (48,8%), και η Ολλανδία (46,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς, με
μέση τιμή δείκτη 25,1%, και συγκεκριμένα: η Πολωνία (21,5%), η Κύπρος (23,6%), η Λιθουανία (26,4%),
η Ρουμανία (26,8%), και η Σλοβενία (27,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 11ο

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

τούς (ή 2.279 χιλ. απασχολούμενοι) είναι ηλικίας από
40 έως & 49 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
30,7% των αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς (ή
65,3 χιλ. απασχολούμενοι) ανήκει στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς, με
μέση τιμή δείκτη 31,8% είναι: η Ισπανία (36,0%), το
Λουξεμβούργο (31,0%), η Πορτογαλία (30,9%), η
Ουγγαρία (30,7%), και η Ελλάδα (35,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα αυτοαπασχολουμένων χωρίς μισθωτούς, με
μέση τιμή δείκτη 22,0%, και συγκεκριμένα: η Κροατία
(21,1%), η Κύπρος (21,4%), η Γερμανία (21,9%), η
Φινλανδία (22,2%), και η Σλοβακία (23,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
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11.8 Μορφωτικό επίπεδο των μισθωτών ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στη συγκεκριμένη ενότητα ο συνολικός πληθυσμός των
μισθωτών ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 επιμερίζεται ως προς το μορφωτικό του επίπεδο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, και με ανάλυση ως το φύλο, και την επιμέρους ηλικιακή ομάδα των μισθωτών στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών (employees) ηλικίας από 15 έως &
74 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) για τους οποίους διατίθενται

σχετικά στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο
ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (educational attainment level)
στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 20022019.
Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο είναι 196.538 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως & 74 ετών
στην Ελλάδα είναι 2.662 χιλ. μισθωτοί.

Γράφημα 11.123: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το
μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_eegaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως &
74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία
ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή αύξηση κατά 18,1% (ή κατά 30.052 χιλ. μισθωτούς), από 166.486 χιλ. μισθωτούς το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 196.538 χιλ. μισθωτούς το 2019, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το
μορφωτικό τους επίπεδο στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,9% (ή κατά 48,7 χιλ. μισθωτούς), από
2.614 χιλ. μισθωτούς το 2002, σε 2.662 χιλ. μισθωτούς
το 2019,. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (2.996
χιλ. μισθωτούς), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δεί-

κτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (2.213 χιλ.
μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20022008 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 14,6% (ή
κατά 382,2 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο 2008-2013 καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη κατά -26,1% (ή κατά 782,5 χιλ. μισθωτούς), ενώ την
περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ικανή αύξηση του
δείκτη κατά 19,8% (ή κατά 449,0 χιλ. μισθωτούς).
11.8.1

Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών (employees) ηλικίας από 15 έως &
74 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο
– ISCED 0-2 (Less than primary, primary and lower secondary education) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο
αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 11.124: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο –ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_eegaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών (employees) ηλικίας από 15
έως & 74 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
χαμηλότερο – ISCED 0-2 (Less than primary, primary
and lower secondary education) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2019.

Κεφάλαιο 11ο

μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -55,7% (ή
κατά 431,6 χιλ. μισθωτούς), από 776 χιλ. μισθωτούς το
2002, σε 344 χιλ. μισθωτούς το 2019, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2007 (805 χιλ. μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 20022007 καταγράφεται μικρή αύξηση του δείκτη κατά 3,8%
(ή κατά 29,8 χιλ. μισθωτούς), ενώ την περίοδο 20072019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του
δείκτη κατά -57,3% (ή κατά 461,4 χιλ. μισθωτούς).

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 είναι 31.884 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο –
ISCED 0-2 στην Ελλάδα είναι 344 χιλ. μισθωτοί.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως &
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην
ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -27,1% (ή κατά
11.847 χιλ. μισθωτούς), από 43.730 χιλ. μισθωτούς το
2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 31.597 χιλ. μισθωτούς το
2019. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (11.847
χιλ. μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
2002-2015 καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη κατά
-27,7% (ή κατά 12.133 χιλ. μισθωτούς), ενώ την περίοδο
2015-2019 καταγράφεται οριακή αύξηση του δείκτη κατά 0,9% (ή κατά 286,6 χιλ. μισθωτούς).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με
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Γράφημα 11.125: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (σε χιλ. μισθωτούς) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_eegaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 είναι 31.884 χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 16,2% του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στην ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά (196.538 χιλ. μισθωτοί). Την
ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο

Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα (344 χιλ. μισθωτοί)
αντιστοιχεί στο 12,9% του συνολικού πληθυσμού των
μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στη χώρα (2.662
χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 3,3
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 13η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 30,7% είναι: η Πορτογαλία
(40,3%), η Μάλτα (31,6%), η Ισπανία (31,1%), η Ιταλία
(29,6%), και η Ολλανδία (21,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 4,9%, και συγκεκριμένα:
η Λιθουανία (3,5%), η Πολωνία (4,6%), η Σλοβακία
(4,7%), η Τσεχία (4,9%), και η Κροατία (7,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (6,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -0,9% (ή κατά 286,6 χιλ. μισθωτούς) από 31.597 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 31.884
χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών

με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην Ελλάδα καταγράφει ικανή μείωση κατά -19,5% (ή κατά 83,5 χιλ. μισθωτούς) από 427 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 344 χιλ. μισθωτούς το 2019.
11.8.1.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο
– ISCED 0-2 (Less than primary, primary and lower secondary education) επί του συνολικού πληθυσμού των
μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 11.126: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 επί του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
65,3 66,7 68,2
60,6 60,6 61,3 61,5 61,5 64,6 64,8 65,0 65,1
55,1 55,4 55,4 55,7 56,4 58,4 58,8 59,0 59,4 59,5
50,4 50,6 52,2 53,8 54,1 54,7 54,8
49,6 49,4 47,8 46,2 45,9 45,3 45,2
44,9 44,6 44,6 44,3 43,6 41,6 41,2 41,0 40,6 40,5
39,3 39,4 38,7 38,5 38,5 35,4 35,2 35,0 34,9
34,7 33,3 31,8

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_eegaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών μισθωτών ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2
στην ΕΕ-28 (58,4%), υπερέχει ικανά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (41,6%) κατά 16,8ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2, υπερέχει από σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 36,4 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 33,5 ποσ. μονάδες),
η Λετονία (κατά 30,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 30,2
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 30,0 ποσ. μονάδες), η
Ρουμανία (κατά 29,5 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 29,1
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 23,1 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 23,1 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 22,7
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 21,3 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 21,3 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
19,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 18,8 ποσ. μονάδα), η
Σουηδία (κατά 18,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 17,6
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ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 12,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 11,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 10,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 10,8 ποσ.
μονάδες), Ουγγαρία (κατά 10,1 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 9,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 9,3 ποσ.
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 8,2 ποσ. μονάδες), η το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 7,7 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα
η Κροατία (κατά 4,5 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τέλος, σε 2 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
και συγκεκριμένα στην Αυστρία, και την Τσεχία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των
2,0 ποσ. μονάδων).
11.8.1.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 (Less
than primary, primary and lower secondary education)

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39
ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών)
και η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών του συγκε-

κριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
2019.

Γράφημα 11.127: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη)
των μισθωτών ηλικίας 15 έως & 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των μισθωτών
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο
– ISCED 0-2 στην ΕΕ-28 (31.884 χιλ. μισθωτοί) και στην
Ελλάδα (343,9 χιλ. μισθωτοί), σημειώνεται ότι:
 το 37,8% των μισθωτών (ή 12.065 χιλ. μισθωτοί) είναι
ηλικίας από 15 έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 28,0% των μισθωτών (ή 96,3 χιλ. μισθωτοί)
ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5





κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 54,5% είναι: η Λετονία (57,5%), η Δανία (55,1%),
η Εσθονία (54,0%), η Φινλανδία (53,9%), και η Γερμανία (51,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
26,1%, και συγκεκριμένα: η Κροατία (19,6%), η Πορτογαλία (26,6%), η Ιταλία (26,7%), η Ελλάδα (26,8%), και
η Σλοβενία (29,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 24,2% των μισθωτών (ή 7.718 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 40 έως & 49 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 33,5% των μισθωτών (ή 115,1 χιλ. μισθωτοί)
ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 31,1% είναι: η Ελλάδα (33,5%), η Σλοβενία
(32,2%), η Ιταλία (30,1%), η Ουγγαρία (30,1%), και η
Κροατία (29,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 15,7%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (13,3%),
η Δανία (13,5%), η Ολλανδία (13,5%), η Σουηδία
(18,4%), και η Γερμανία (18,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28,
και το 38,0% των μισθωτών (ή 12.100 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 50 έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 38,5% των μισθωτών (ή 132,5 χιλ. μισθωτοί)
ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συ-
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Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών ηλικίας από 15 έως&
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην
ΕΕ-28 είναι 44,5 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά
σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο – ISCED 0-2 στην
Ελλάδα είναι 46,3 έτη, τιμή υπερέχουσα κατά 1,8 έτη της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
6η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 47,9 έτη είναι: η
Κροατία (49,9 έτη), η Ιρλανδία (47,7 έτη), η Πορτογαλία
(47,6 έτη), η Ιταλία (47,4 έτη), και η Γαλλία (47,0 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη -μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 39,4
έτη και συγκεκριμένα: η Λετονία (37,6 έτη), η Εσθονία
(39,1 έτη), η Λιθουανία (40,1 έτη), η Ρουμανία (40,2 έτη), και η Δανία (40,4 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_eegaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

γκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 46,4% είναι: η Κροατία (50,5%), η Ιρλανδία
(48,3%), η Γαλλία (44,9%), η Πορτογαλία (44,2%), και
το Ηνωμένο Βασίλειο (66,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 23,5%, και συγκεκριμένα: η
Λετονία (17,9%), η Εσθονία (23,0%), η Ρουμανία
(23,8%), η Λιθουανία (24,4%), και η Τσεχία (28,5%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

11.8.2 Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών (employees) ηλικίας από 15
έως & 74 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4
(Upper secondary and post-secondary non-tertiary education) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 11.128: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019

83.553

83.285

1.159

1.201

2002

2003

84.837

1.260

2004

87.395

1.312

2005

89.628

1.247

2006

91.916

1.255

2007

93.434

1.265

2008

90.941

1.239

2009

89.234

1.197

2010

ΕΕ-28

89.033

1.080

2011

88.606

972

2012

ΕΛΛΑΔΑ

88.445

89.812

900

942

2013

2014

90.579

91.886

92.900

93.619

1.001

1.026

1.061

1.101

2015

2016

2017

2018

93.732

1.209

2019

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_eegaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED 3-4 είναι
93.732 χιλ. μισθωτοί, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4 στην Ελλάδα είναι 1.209 χιλ. μισθωτοί.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως &
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση
κατά 12,2% (ή κατά 10.178 χιλ. μισθωτούς), από 83.553
χιλ. μισθωτούς το 2002, σε 93.732 χιλ. μισθωτούς το
2019,που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα, η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2003 (83.285 χιλ. μισθωτούς).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4 στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά
4,4% (ή κατά 50,5 χιλ. μισθωτούς), από 1.159 χιλ. μισθωτούς το 2002, σε 1.209 χιλ. μισθωτούς το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2005 (1.312 χιλ. μισθω-
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τούς), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (900 χιλ. μισθωτούς). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2005
καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 13,2% (ή κατά
153,0 χιλ. μισθωτούς), την αμέσως επόμενη περίοδο
2005-2013 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη
κατά -31,4% (ή κατά 411,2 χιλ. μισθωτούς), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται σημαντική αύξηση του
δείκτη κατά 34,3% (ή κατά 308,7 χιλ. μισθωτούς).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών (employees) ηλικίας από 15 έως
& 74 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (Upper secondary and post-secondary non-tertiary education) και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού
των μισθωτών ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για τους
οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 είναι 93.732
χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 47,7% του συνολικού
πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στην ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά (196.538 χιλ. μισθωτοί).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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Γράφημα 11.129: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (σε χιλ. μισθωτούς) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74
ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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τών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας
και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 3,5% (ή κατά 3.152,4 χιλ. μισθωτούς) από
90.579 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 93.732 χιλ. μισθωτούς το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός
των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED
3-4 στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά
20,8% (ή κατά 207,8 χιλ. μισθωτούς) από 1.001 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 1.209 χιλ. μισθωτούς το 2019.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην Ελλάδα
(1.209 χιλ. μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 45,4% του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74
ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στη
χώρα (2.662 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 2,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 65,6% είναι: η Τσεχία (70,9%), η
Σλοβακία (67,6%), η Ρουμανία (65,1%), η Κροατία
(63,1%), και η Ουγγαρία (61,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 32,0%, και συγκεκριμένα:
η Ισπανία (24,0%), η Πορτογαλία (30,5%), το Λουξεμβούργο (32,2%), η Μάλτα (34,8%), και η Κύπρος (38,5%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ε-

11.8.2.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (Upper secondary and post-secondary non-tertiary education) επί
του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από
15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 11.130: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 επί του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_eegaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών μισθωτών ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 (53,6%), υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών

(46,4%) κατά 7,3 ποσ. μονάδες. Την ίδια χρονιά, σε 26
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-
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τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4, υπερέχει από
ισχυρά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 21,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Μάλτα (κατά 19,3 ποσ.
μονάδες), η Σλοβενία (κατά 18,5 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 17,5 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 16,2
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 16,2 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 15,9 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 15,7
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 14,5 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά
13,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 11,7 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 11,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 11,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 10,7
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 10,6 ποσ. μονάδες), η
Λετονία (κατά 10,1 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 9,3
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 8,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 8,7 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ιρλανδία (κατά 5,5 ποσ. μονάδες),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία
(κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 4,2 ποσ. μονά-

δες), και οριακά η Ολλανδία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες). Τη
συγκεκριμένη χρονιά, τέλος, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και
συγκεκριμένα στη Γερμανία, και την Πορτογαλία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των
2,0 ποσ. μονάδων).
11.8.2.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 3-4 (Upper secondary and post-secondary non- tertiary education) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από
15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως&
74 ετών) και η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.131: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 έως & 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_eegaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών ηλικίας από 15 έως&
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28 είναι 42,5 έτη. Την ίδια
χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην Ελλάδα
είναι 40,5 έτη, τιμή υπολειπόμενη κατά 2,0 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 21η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 44,5 έτη είναι: η
Λιθουανία (46,4 έτη), η Λετονία (44,9 έτη), η Γερμανία
(44,0 έτη), η Βουλγαρία (43,9 έτη), και η Τσεχία (43,5 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
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τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
38,7 έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (35,6 έτη), η Πορτογαλία (38,6 έτη), η Ιρλανδία (39,2 έτη), το Λουξεμβούργο
(40,0 έτη), και η Φινλανδία (40,3 έτη). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των μισθωτών
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στην ΕΕ-28
(93.732 χιλ. μισθωτοί) και στην Ελλάδα (1.209 χιλ. μισθωτοί), σημειώνεται ότι:
 το 43,3% των μισθωτών (ή 40.620 χιλ. μισθωτοί) είναι
ηλικίας από 15 έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 45,5% μισθωτών (ή 550 χιλ. μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5
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διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28,
και το 32,1% των μισθωτών (ή 30.065 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 50 έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 22,8% των μισθωτών (ή 275 χιλ. μισθωτοί)
ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 38,6% είναι: η Λιθουανία (44,3%), η Λετονία
(39,7%), η Γερμανία (37,8%), η Δανία (35,8%), και η
Σουηδία (35,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 21,3%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (16,1%), η
Πορτογαλία (20,0%), η Ελλάδα (22,8%), η Ιρλανδία
(23,7%), και το Λουξεμβούργο (23,8%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών (employees) ηλικίας από 15 έως
& 74 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (Tertiary education) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς
2002-2019.

Κεφάλαιο 11ο

11.8.3 Πληθυσμός με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 55,9% είναι: η Μάλτα (67,0%), η Ιρλανδία
(54,2%), η Πορτογαλία (53,6%), η Φινλανδία (52,6%),
και το Ηνωμένο Βασίλειο (51,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 36,9%, και συγκεκριμένα: η
Λιθουανία (33,7%), η Τσεχία (37,1%), η Βουλγαρία
(37,5%), η Λετονία (37,5%), και η Ρουμανία (38,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 24,6% των μισθωτών (ή 23.047 χιλ. μισθωτοί) είναι
ηλικίας από 40 έως & 49 ετών. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 31,8% των μισθωτών (ή 384 χιλ. μισθωτοί)
ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 31,1% είναι: η Ρουμανία (32,4%), η Ελλάδα
(31,8%), η Τσεχία (31,8%), η Ουγγαρία (30,2%), και η
Σλοβακία (29,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 18,9%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (16,9%), η
Φινλανδία (18,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (19,0%), η
Σουηδία (19,5%), και η Ολλανδία (20,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών

Γράφημα 11.132: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8
στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_eegaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 είναι 70.923 χιλ.
μισθωτοί, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των
μισθωτών ηλικίας από 15 έως & 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα είναι 1.109 χιλ. μισθωτοί.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως
& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα

σημαντική αύξηση κατά 80,9% (ή κατά 31.720 χιλ. μισθωτούς), από 39.203 χιλ. μισθωτούς το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 70.923 χιλ. μισθωτούς το 2019, που
αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως
& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση κατά 63,2% (ή κατά 429,8 χιλ. μισθωτούς), από 680 χιλ. μισθωτούς το 2002, που αποτε-
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74 ετών (σε χιλ. μισθωτούς) με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (Tertiary education)
και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019.

λεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 1.209 χιλ. μισθωτούς το 2019.,που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών (employees) ηλικίας από 15 έως &

Γράφημα 11.133: Συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (σε χιλ. μισθωτούς) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

4.038

1.065

1.738

1.078

607

10.835

440

1.192

897

72

1.309

314

2.797

4.998

314

1.016

248

10.026

1.109

2.047

7.470

1.874

12.554

1.029

580

172

975

50,7 50,5 47,9 47,8 46,3
45,7 45,2 44,8 44,4 42,2 41,7 41,5
39,1 39,0 38,0 37,9 37,0
34,2 33,6 31,1
29,9 29,2 28,4 27,7 26,8 26,4
24,2 22,4

128

70.923

36,1

Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_eegaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 είναι 70.923
χιλ. μισθωτοί, που αντιστοιχεί στο 36,1% του συνολικού
πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στην ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά (196.538 χιλ. μισθωτοί). Την ίδια
χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα (1.109 χιλ.
μισθωτοί) αντιστοιχεί στο 41,7% του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στη χώρα
(2.662 χιλ. μισθωτοί), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά
5,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 11η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 48,6% είναι: το Λουξεμβούργο
(50,7%), η Ιρλανδία (50,5%), η Κύπρος (47,9%), η Λιθουανία (47,8%), και η Φινλανδία (46,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 25,5%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (22,4%), η Τσεχία (24,2%), η Ρουμανία
(26,4%), η Ουγγαρία (26,8%), και η Σλοβακία (27,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υ-

ψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή αύξηση κατά
14,0% (ή κατά 8.695,4 χιλ. μισθωτούς) από 62.228 χιλ.
μισθωτούς το 2015, σε 70.923 χιλ. μισθωτούς το 2019.
Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των μισθωτών
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 20,7% (ή κατά 190,1 χιλ.
μισθωτούς) από 919 χιλ. μισθωτούς το 2015, σε 1.109
χιλ. μισθωτούς το 2019.
11.8.3.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 (Tertiary education) επί του
συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15
έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 11.134: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 επί του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2019
63,7 63,4 62,0 61,6 60,3 60,2 59,2 58,9 58,7 58,5 57,8
57,0 56,5 56,3 56,0 55,3 55,1 54,0 53,7 53,7
52,9 52,6 52,2 51,2 50,6 50,3 50,3 51,4 54,9
48,8 49,4 49,7 49,7 48,6 45,1
44,7 44,9 46,0 46,3 46,3 47,1 47,4 47,8
40,8 41,1 41,3 41,5 42,2 43,0 43,5 43,7 44,0
36,3 36,6 38,0 38,4 39,7 39,8

άνδρες
Πηγή: Eurostat – Employees by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_eegaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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στό των ανδρών μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 5-8, υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Γερμανία
(κατά 9,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα στο Λουξεμβούργο (κατά 2,9 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στη Μάλτα, την Τσεχία, και την Αυστρία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των
2,0 ποσ. μονάδων).
11.8.3.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ανά
επιμέρους ηλικιακή ομάδα

Κεφάλαιο 11ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
ISCED 5-8 (Upper secondary and post-secondary nontertiary education) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες
(από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από
50 έως& 74 ετών) και η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2019.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών μισθωτών ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 (46,3%), υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών
(53,7%) κατά 7,4 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8,
υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 27,5 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Εσθονία (κατά 26,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
23,9 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 23,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 20,7 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία
(κατά 20,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 18,5 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 17,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 17,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 17,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 15,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 14,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 13,0 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), η Κύπρος
(κατά 12,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 10,7 ποσ. μονάδα), η Γαλλία (κατά 10,1 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά
8,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 7,3 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα η Ρουμανία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ολλανδία (κατά 2,5
ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσο-

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών ηλικίας από 15 έως&
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 είναι 37,2 έτη.

Γράφημα 11.135: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 39 ετών, από 40 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των μισθωτών ηλικίας 15 έως
& 74 ετών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

30,6
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22,4

21,7 26,3 26,1 30,6 26,0 28,6
28,0 25,3 23,3 24,3 22,8 30,5 27,2 28,7 26,6 27,6 30,5 23,1 26,5 28,2
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από 50 έως& 74 ετών

μέση ηλικία (σε έτη)

Πηγή: Eurostat - Employees by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_eegaed]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των μισθωτών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8
στην Ελλάδα είναι 37,7 έτη, τιμή υπερέχουσα κατά 0,5
έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 9η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως

προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 40,2 έτη είναι: η Εσθονία (41,0 έτη), η Φινλανδία (40,9 έτη), η
Γερμανία (40,0 έτη), η Ιταλία (39,7 έτη), και η Βουλ-
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γαρία (39,4 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 33,3 έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα
(30,6 έτη), η Κύπρος (33,1 έτη), η Πολωνία (17,7 έτη),
το Λουξεμβούργο (34,4 έτη), και η Ρουμανία (34,6 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5
είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-8 στην ΕΕ-28 (70.923
χιλ. μισθωτοί) και στην Ελλάδα (1.109 χιλ. μισθωτοί), σημειώνεται ότι:
 το 47,5% των μισθωτών (ή 33.652 χιλ. μισθωτοί) είναι
ηλικίας από 15 έως & 39 ετών. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 45,7% μισθωτών (ή 506,9 χιλ. μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 57,4% είναι: η Μάλτα (64,7%), η Κύπρος
(59,1%), η Πολωνία (56,0%), το Λουξεμβούργο (54,2%),
και η Σλοβακία (53,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση
τιμή δείκτη 40,4%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία
(38,0%), η Εσθονία (40,0%), η Ιταλία (40,2%), η Βουλγαρία (41,6%), και η Ισπανία (42,2%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
 το 26,6% των μισθωτών (ή 18.894 χιλ. μισθωτοί) είναι
ηλικίας από 40 έως & 49 ετών. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 28,2% των μισθωτών (ή 312,9 χιλ. μισθωτοί)
ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 30,9% είναι: η Ισπανία (33,1%), η Ρουμανία
(30,6%), η Πορτογαλία (30,5%), η Ουγγαρία (30,5%),
και η Ιταλία (29,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 22,4%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (21,7%), η
Γερμανία (22,3%), η Μάλτα (22,4%), η Ολλανδία
(22,8%), και η Εσθονία (23,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 και το 25,9% των μισθωτών (ή 18.378 χιλ. μισθωτοί) είναι ηλικίας από 50 έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά, στην
Ελλάδα το 26,1% των μισθωτών (ή 289,6 χιλ. μισθωτοί)
ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5
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κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 33,5% είναι: η Εσθονία (37,0%), η Γερμανία
(35,0%), η Φινλανδία (33,9%), η Λετονία (31,4%), και η
Βουλγαρία (30,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 17,3%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (12,9%), η
Ρουμανία (17,5%), η Πολωνία (17,7%), η Κύπρος
(19,2%), και η Ιρλανδία (19,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
11.8.4

Μορφωτικό επίπεδο μισθωτών ανά τομέα
δραστηριοτήτων

Στη συγκεκριμένη ενότητα αποδίδεται το μορφωτικό επίπεδο του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας
από 15 ετών & άνω που απασχολείται σε επιχειρήσεις με
10 απασχολούμενους και άνω, αναλύεται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στους οποίους δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, στα κράτη
μέλη της ΕΕ-28 το 2018. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο
σύνολο των μισθωτών δεν περιλαμβάνονται οι καταρτιζόμενοι για πρακτική άσκηση (excluding apprentices) στην
επιχείρηση.
Τα συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνονται
στην Έρευνα για τη διάθρωση των αποδοχών των μισθωτών (Structure of Earnings Survey - SES) της Eurostat. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη έρευνα διενεργείται ανά
τετραετία και παρέχει εναρμονισμένα διαρθρωτικά στατιστικά στοιχεία στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα
η έρευνα αυτή παρέχει λεπτομερείς και συγκρίσιμες πληροφορίες για τη σχέση μεταξύ του επιπέδου των ωριαίων,
μηνιαίων και ετήσιων αποδοχών, ως προς τα ατομικά χαρακτηριστικά των μισθωτών (φύλο, ηλικία, επάγγελμα,
διάρκεια υπηρεσίας, μορφωτικό επίπεδο κ.λπ.), και του
εργοδότη τους (οικονομική δραστηριότητα, μέγεθος και
οικονομικός έλεγχος της επιχείρησης).
11.8.4.1 Τομέας Β: Ορυχεία και λατομεία
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία και λατομεία, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης
δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα 25 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2018.
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Γράφημα 11.136: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω,
στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία και λατομεία στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 30,6%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία (17,0%), η
Πορτογαλία (18,1%), η Δανία (38,2%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (39,4%), και η Ολλανδία (40,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28,
και το 24,9% των μισθωτών (ή 106.566 μισθωτοί) έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 14,7%
των μισθωτών (ή 773 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 58,9% είναι: η Ιρλανδία (100,0%), η Ολλανδία
(54,2%), η Δανία (51,3%), το Βέλγιο (44,7%), και το
Ηνωμένο Βασίλειο (44,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 12,0%, και συγκεκριμένα: η
Τσεχία (8,3%), η Σλοβακία (11,9%), η Λετονία
(12,1%), η Πορτογαλία (13,2%), και η Ουγγαρία
(14,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (Β)
Ορυχεία και λατομεία με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 (428.150 μισθωτοί) και στην Ελλάδα
(5.259 μισθωτοί) και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 12,6% των μισθωτών (ή 53.844 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 34,1% των μισθωτών (ή 1.794
μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 42,4% είναι: η
Πορτογαλία (68,7%), η Ισπανία (51,4%), η Ελλάδα
(34,1%), η Γαλλία (31,1%), και η Λετονία (26,8%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 6,2%,
και συγκεκριμένα: η Πολωνία (4,4%), η Ολλανδία
(5,7%), η Ρουμανία (6,8%), η Γερμανία (7,1%), και η
Σουηδία (7,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,8 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
 το 62,5% των μισθωτών (ή 267.740 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας &
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 51,2% των μισθωτών (ή
2.692 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία
μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 78,6%
είναι: η Τσεχία (83,8%), η Σλοβακία (79,7%), η Γερμανία (77,9%), η Ουγγαρία (75,8%), και η Σουηδία
(75,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-

11.8.4.2 Τομέας C: Μεταποίηση
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους
και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση,
στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική πα-

ράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.137: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω,
στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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Πηγή: Eurostat - Number of employees by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (C)
Μεταποίηση με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο
στην ΕΕ-28 (26.011.324 μισθωτοί) και στην Ελλάδα
(264.935 μισθωτοί) και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 18,9% των μισθωτών (ή 4.924.247 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 20,9% των μισθωτών (ή 55.374 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού
επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 45,2% είναι: η Πορτογαλία (61,4%), η Ισπανία (49,5%), η Μάλτα (44,5%), η Ιταλία (38,1%), και το Λουξεμβούργο (32,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 8,1%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (5,3%), η Πολωνία (7,6%), η Σλοβακία (9,1%), η Ρουμανία (9,2%), και η Φινλανδία
(9,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 57,4% των μισθωτών (ή 14.928.049 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 57,8% των μισθωτών (ή
153.041 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία
μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 74,3% είναι: η
Τσεχία (79,1%), η Σλοβακία (75,5%), η Ρουμανία
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(74,9%), η Βουλγαρία (71,3%), και η Πολωνία (70,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 31,9%, και
συγκεκριμένα: η Ισπανία (19,4%), η Πορτογαλία
(26,3%), η Ιρλανδία (31,5%), το Βέλγιο (40,9%), και η
Μάλτα (41,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 23,7% των μισθωτών (ή 6.159.028 μισθωτοί) έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 21,3% των
μισθωτών (ή 56.520 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 42,7% είναι: η Ιρλανδία (52,5%), το Βέλγιο
(49,8%), η Φινλανδία (38,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(36,8%), και η Γαλλία (36,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με
μέση τιμή δείκτη 13,1%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία
(10,4%), η Πορτογαλία (12,3%), η Μάλτα (14,0%), η Ιταλία (14,0%), και η Ουγγαρία (14,9%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

11.8.4.3 Τομέας D: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας &

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.138: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω,
στον τομέα δραστηριοτήτων (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά
ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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Πηγή: Eurostat - Number of employees by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (D)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού
και κλιματισμού με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο
στην ΕΕ-28 (1.100.123 μισθωτοί) και στην Ελλάδα (3.045
μισθωτοί) και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 6,3% των μισθωτών (ή 68.877 μισθωτοί) έχουν μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 2,6% των μισθωτών (ή 78 μισθωτοί)
ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 16,2% είναι: η Πορτογαλία (26,8%), η Κροατία (16,3%), η Ιταλία (12,9%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (12,6%), και η Λετονία (12,3%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 1,6%, και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (0,4%), η Σλοβακία (0,9%), η Τσεχία
(2,0%), η Σλοβενία (2,3%), και η Πολωνία (2,6%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 48,9% των μισθωτών (ή 538.301 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 45,1% των μισθωτών (ή 1.374
μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψη-



λότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 65,0% είναι: η Τσεχία (72,3%), η Ουγγαρία (66,7%), η Ιταλία (63,8%), η
Σλοβακία (62,8%), και η Γερμανία (59,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 23,2%, και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (7,6%), η Ισπανία (19,1%), η Φινλανδία (28,7%), το Λουξεμβούργο (29,5%), και η Δανία
(31,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 44,8% των μισθωτών (ή 492.945 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 52,3% των μισθωτών (ή 1.593 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη
κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
80,5% είναι: η Ιρλανδία (100,0%), το Βέλγιο (92,0%), η
Ισπανία (72,0%), το Λουξεμβούργο (70,5%), και η Φινλανδία (68,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 28,3%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (23,3%), η
Τσεχία (25,8%), η Κροατία (27,0%), η Ουγγαρία
(29,1%), και η Σλοβακία (36,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.

Κεφάλαιο 11ο

ανώτερης δευτερ/μιας & μεταδευτερ/μιας εκπαίδευσης

0,0

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

κατώτερης δευτερ/μιας εκπαίδευσης & κάτω

0,9
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11.8.4.4 Τομέας E: Παροχή νερού, επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλή-

των και δραστηριότητες εξυγίανσης, στις 3 κατηγορίες
μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση
του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.139: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω,
στον τομέα δραστηριοτήτων (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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κατώτερης δευτερ/μιας εκπαίδευσης & κάτω

ανώτερης δευτερ/μιας & μεταδευτερ/μιας εκπαίδευσης

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

δείκτης μορφωτικύ επιπέδου

Πηγή: Eurostat - Number of employees by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (E)
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης με γνωστό το
μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 (1.471.991 μισθωτοί) και στην Ελλάδα (16.112 μισθωτοί) και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 25,8% των μισθωτών (ή 379.882 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 29,8% των μισθωτών (ή 4.803 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού
επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 50,3% είναι: η Ισπανία
(66,9%), η Πορτογαλία (61,6%), η Ιταλία (49,9%), η Κύπρος (43,0%), και η Ολλανδία (30,4%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 10,0%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (4,3%), η Πολωνία (10,4%), η Τσεχία
(11,9%), η Ουγγαρία (11,9%), και η Γερμανία (11,9%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (5,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 53,2% των μισθωτών (ή 782.629 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & με-
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ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 53,4% των μισθωτών (ή 8.598
μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 72,4% είναι: η Τσεχία (78,2%), η Γερμανία (73,4%), η Σλοβακία (72,4%), η
Ουγγαρία (71,6%), και η Σουηδία (66,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 26,5%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία (13,0%), η Πορτογαλία (21,9%), η Ιρλανδία (24,3%), το Βέλγιο (33,9%), και η Ιταλία (39,4%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 21,0% των μισθωτών (ή 309.480 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 16,8% των μισθωτών (ή 2.711 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη
κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
42,2% είναι: το Βέλγιο (53,6%), η Ιρλανδία (53,4%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (36,5%), η Λιθουανία (34,3%), και η
Φινλανδία (33,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
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δείκτη 11,4%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο
(6,5%), η Τσεχία (9,9%), η Ιταλία (10,7%), η Γερμανία
(14,7%), και η Σλοβακία (14,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,7
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
11.8.4.5 Τομέας F: Κατασκευές
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω

που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (F)
Κατασκευές, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του
μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.140: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω,
στον τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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κατώτερης δευτερ/μιας εκπαίδευσης & κάτω

ανώτερης δευτερ/μιας & μεταδευτερ/μιας εκπαίδευσης

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Κεφάλαιο 11ο

59,7 64,1 57,6 53,4 51,3 74,8 66,8 64,1 72,3
77,8 54,1 56,9 77,7 67,5 69,5 68,8 61,0
59,5 55,0 65,8 50,1
64,9 45,5 37,5

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

29,8 41,9 46,6 14,4

δείκτης μορφωτικύ επιπέδου

Πηγή: Eurostat - Number of employees by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15
ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με
10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές με γνωστό το μορφωτικό
τους επίπεδο στην ΕΕ-28 (6.541.142 μισθωτοί) και
στην Ελλάδα (57.032 μισθωτοί) και ανά κατηγορία
μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 22,8% των μισθωτών (ή 1.491.404 μισθωτοί) έχουν μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 27,6% των μισθωτών
(ή 15.765 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 55,6% είναι: η Πορτογαλία (71,4%), η
Ισπανία (61,5%), η Μάλτα (54,6%), το Λουξεμβούργο (47,0%), και η Ιταλία (43,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 8,6%, και
συγκεκριμένα: η Λιθουανία (5,2%), η Πολωνία
(7,9%), η Τσεχία (8,7%), η Σλοβακία (10,5%), και η
Σουηδία (10,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δι-





αφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28,
το 56,9% των μισθωτών (ή 3.718.897 μισθωτοί) έχουν μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
3-4). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 53,4% των
μισθωτών (ή 30.480 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με
μέση τιμή δείκτη 74,4% είναι: η Σουηδία (77,8%), η
Τσεχία (77,7%), η Γερμανία (74,8%), η Σλοβενία
(72,3%), και η Ρουμανία (69,5%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 28,0%, και
συγκεκριμένα: η Ισπανία (14,4%), η Πορτογαλία
(16,3%), η Μάλτα (29,8%), η Ιρλανδία (37,5%), και
το Λουξεμβούργο (41,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,7 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28,
και το 20,4% των μισθωτών (ή 1.330.841 μισθωτοί)
έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
το 18,9% των μισθωτών (ή 10.787 μισθωτοί) ανήκει
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στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 36,1% είναι: η Ιρλανδία (48,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (37,7%), το
Βέλγιο (34,8%), η Εσθονία (29,9%), και η Λιθουανία (29,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με
μέση τιμή δείκτη 11,2%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (10,0%), η Γερμανία (11,0%), το Λουξεμβούργο
(11,2%), η Σουηδία (11,5%), και η Πορτογαλία
(12,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

11.8.4.6 Τομέας G: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο,
επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσυκλετών
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση
του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.141: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω,
στον τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου,
και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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Πηγή: Eurostat - Number of employees by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (G)
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 (20.683.671 μισθωτοί) και
στην Ελλάδα (315.265 μισθωτοί) και ανά κατηγορία
μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 20,1% των μισθωτών (ή 4.152.228 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 9,0% των μισθωτών (ή 28.360 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού
επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 39,0% είναι: η Ισπανία
(52,3%), η Πορτογαλία (43,6%), η Μάλτα (34,7%), η
Ολλανδία (34,1%), και η Δανία (30,4%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 3,9%, και συγκεκριμένα:
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η Λιθουανία (2,5%), η Βουλγαρία (2,8%), η Σλοβενία
(4,1%), η Ρουμανία (4,6%), και η Κροατία (5,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 57,0% των μισθωτών (ή 11.788.707 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 68,0% των μισθωτών (ή
214.359 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία
μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 74,8% είναι: η
Τσεχία (78,1%), η Κροατία (77,8%), η Γερμανία (75,3%),
η Ουγγαρία (73,1%), και η Σλοβενία (69,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 38,9%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία (26,0%), η Ιρλανδία (33,7%), η Πορτογαλία (39,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (46,9%), και το
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Λουξεμβούργο (48,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 22,9% των μισθωτών (ή 4.742.736 μισθωτοί) έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 23,0% των
μισθωτών (ή 72.546 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 37,4% είναι: η Ιρλανδία (54,3%), η Λιθουανία
(35,0%), το Βέλγιο (33,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(33,2%), και η Φινλανδία (31,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 13,8%, και συγκεκριμένα: η
Τσεχία (11,9%), η Γερμανία (12,2%), η Μάλτα (14,0%),
η Ιταλία (15,1%), και η Ουγγαρία (15,7%). Ας σημειωθεί

ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,7
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
11.8.4.7 Τομέας H: Μεταφορές και αποθήκευση
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (H) Μεταφορές και αποθήκευση, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού
επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου
συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.
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Γράφημα 11.142: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω,
στον τομέα δραστηριοτήτων (H) Μεταφορές και αποθήκευση στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού
επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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Πηγή: Eurostat - Number of employees by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (H)
Μεταφορές και αποθήκευση με γνωστό το μορφωτικό
τους επίπεδο στην ΕΕ-28 (8.734.470 μισθωτοί) και στην
Ελλάδα (87.980 μισθωτοί) και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 23,9% των μισθωτών (ή 2.086.649 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 10,1% των μισθωτών (ή 8.906 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού
επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 44,8% είναι: η Ισπανία
(60,4%), η Πορτογαλία (51,6%), το Λουξεμβούργο
(40,3%), η Ιταλία (37,0%), και η Μάλτα (34,5%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή



ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 3,7%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (1,8%), η Ρουμανία (3,7%), η Λιθουανία (3,7%), η Βουλγαρία (3,8%), και η Πολωνία
(5,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (12,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 59,5% των μισθωτών (ή 5.195.245 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 62,8% των μισθωτών (ή 55.255
μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 77,9% είναι: η Τσεχία (81,9%), η Ρουμανία (79,2%), η Ουγγαρία (77,9%),
η Γερμανία (75,5%), και η Σλοβακία (74,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ο-
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μάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 36,8%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία (20,6%), η Πορτογαλία (33,3%), η
Ιρλανδία (40,0%), η Μάλτα (43,3%), και το Ηνωμένο
Βασίλειο (46,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 16,6% των μισθωτών (ή 1.452.576 μισθωτοί) έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 27,1% των
μισθωτών (ή 23.819 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 35,2% είναι: η Κύπρος (47,4%), η Ιρλανδία
(40,7%), η Εσθονία (30,6%), η Λιθουανία (28,7%), και η
Λετονία (28,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 9,9%, και συγκεκριμένα: η Γερμανία (7,5%), η
Τσεχία (7,9%), η Ιταλία (10,2%), η Ουγγαρία (11,5%),
και το Λουξεμβούργο (12,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή

του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,5
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
11.8.4.8 Τομέας I: Δραστηριότητες παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (I)
Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση
του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.143: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω,
στον τομέα δραστηριοτήτων (I) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος
συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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Πηγή: Eurostat - Number of employees by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (I)
Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών
εστίασης με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ28 (6.720.203 μισθωτοί) και στην Ελλάδα (341.400 μισθωτοί) και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 30,7% των μισθωτών (ή 2.061.905 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 13,7% των μισθωτών (ή 46.793 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού
επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 49,6% είναι: η Ισπανία
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(72,4%), η Πορτογαλία (53,3%), η Μάλτα (43,1%), η Ιταλία (41,1%), και η Αυστρία (38,1%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 6,7%, και συγκεκριμένα:
η Βουλγαρία (4,8%), η Λιθουανία (5,5%), η Ρουμανία
(5,9%), η Πολωνία (7,2%), και η Τσεχία (10,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 55,1% των μισθωτών (ή 3.699.537 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 71,5% των μισθωτών (ή
244.139 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία
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κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 6,6%, και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (5,4%), η Τσεχία (5,4%), η Γερμανία (6,6%), η Ουγγαρία (7,2%), και η
Ιταλία (8,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
11.8.4.9 Τομέας J: Ενημέρωση και επικοινωνία

Γράφημα 11.144: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω,
στον τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση και επικοινωνία στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού
επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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Κεφάλαιο 11ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (J) Ενημέρωση και επικοινωνία, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού
επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου
συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 78,1% είναι: η
Τσεχία (84,5%), η Ρουμανία (81,7%), η Βουλγαρία
(79,1%), η Πολωνία (72,6%), και η Λετονία (72,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 36,2%, και
συγκεκριμένα: η Ισπανία (18,7%), η Ιρλανδία (32,6%), η
Πορτογαλία (38,1%), η Μάλτα (44,9%), και η Γαλλία
(47,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 14,3% των μισθωτών (ή 958.761 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 14,8% των μισθωτών (ή 50.468 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη
κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
27,1% είναι: η Ιρλανδία (49,1%), η Λιθουανία (22,3%),
η Δανία (21,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (21,6%), και η
Εσθονία (21,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
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ανώτερης δευτερ/μιας & μεταδευτερ/μιας εκπαίδευσης

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

δείκτης μορφωτικύ επιπέδου

Πηγή: Eurostat - Number of employees by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (J)
Ενημέρωση και επικοινωνία με γνωστό το μορφωτικό
τους επίπεδο στην ΕΕ-28 (5.216.036 μισθωτοί) και στην
Ελλάδα (54.893 μισθωτοί) και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 4,7% των μισθωτών (ή 246.276 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 2,4% των μισθωτών (ή 1.305 μισθωτοί)
ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μι-



σθωτών, με μέση τιμή δείκτη 8,3% είναι: η Μάλτα
(13,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (7,5%), η Ισπανία
(7,0%), η Δανία (6,9%), και η Ολλανδία (6,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 0,7%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,3%), η Πολωνία (0,6%), η Κροατία (0,8%), η Σλοβενία (0,9%), και η Σλοβακία (0,9%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (12,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 32,1% των μισθωτών (ή 1.671.545 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & με-
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ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 46,1% των μισθωτών (ή 25.316
μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 46,0% είναι: η Ιταλία
(50,0%), η Γερμανία (47,6%), η Ελλάδα (46,1%), η Τσεχία (46,0%), και η Ουγγαρία (40,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 13,9%, και συγκεκριμένα:
η Ιρλανδία (9,0%), η Λιθουανία (10,7%), η Γαλλία
(15,4%), η Ισπανία (15,6%), και η Κύπρος (19,1%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 63,2% των μισθωτών (ή 3.298.215 μισθωτοί) έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 51,5% των
μισθωτών (ή 28.772 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 83,3% είναι: η Λιθουανία (89,3%), η Ιρλανδία
(87,1%), η Κύπρος (80,9%), το Λουξεμβούργο (79,9%),

και η Πολωνία (79,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση
τιμή δείκτη 49,1%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (45,6%),
η Μάλτα (47,5%), η Γερμανία (48,3%), η Ελλάδα
(51,5%), και η Τσεχία (52,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
11.8.4.10 Τομέας K: Χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους
και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.145: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω,
στον τομέα δραστηριοτήτων (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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ανώτερης δευτερ/μιας & μεταδευτερ/μιας εκπαίδευσης

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

δείκτης μορφωτικύ επιπέδου

Πηγή: Eurostat - Number of employees by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (K)
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28
(4.678.226 μισθωτοί) και στην Ελλάδα (59.367 μισθωτοί)
και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται
ότι:
 το 4,9% των μισθωτών (ή 230.284 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 1,6% των μισθωτών (ή 944 μισθωτοί)
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ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 8,8% είναι: η Ισπανία
(12,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (10,0%), η Μάλτα
(9,4%), η Αυστρία (6,7%), και η Πορτογαλία (5,8%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 0,2%, και
συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,1%), η Σλοβενία (0,2%), η
Πολωνία (0,2%), η Τσεχία (0,2%), και η Λετονία (0,5%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020



γκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 84,2% είναι: η Λιθουανία (86,1%), η Ιρλανδία
(85,7%), η Ρουμανία (85,6%), η Κύπρος (83,2%), και η
Πολωνία (80,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 40,9%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (31,9%), η
Γερμανία (34,2%), η Τσεχία (43,2%), η Ιταλία (46,0%),
και η Αυστρία (49,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
11.8.4.11 Τομέας L: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Κεφάλαιο 11ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου
συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28



ιδιαίτερα υψηλή (38,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 36,8% των μισθωτών (ή 1.723.368 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 38,5% των μισθωτών (ή 22.858
μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 55,3% είναι: η Γερμανία (63,5%), η Μάλτα (58,8%), η Τσεχία (56,7%), η
Ιταλία (50,5%), και η Σουηδία (47,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 14,9%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (13,3%), η Λιθουανία (13,9%), η Ρουμανία (14,4%), η Κύπρος (16,1%), και η Ισπανία (16,9%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (3,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 58,2% των μισθωτών (ή 2.724.574 μισθωτοί) έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 59,9% των
μισθωτών (ή 35.565 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συ-

Γράφημα 11.146: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω,
στον τομέα δραστηριοτήτων (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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Πηγή: Eurostat - Number of employees by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (L)
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 (1.193.823 μισθωτοί) και
στην Ελλάδα (10.518 μισθωτοί) και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 12,3% των μισθωτών (ή 147.246 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά,

στην Ελλάδα το 11,8% των μισθωτών (ή 1.239 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού
επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 28,6% είναι: η Μάλτα
(35,3%), η Πορτογαλία (34,8%), η Ισπανία (31,1%), η
Ιταλία (21,2%), και η Δανία (20,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 5,7%, και συγκεκριμένα: η
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Λιθουανία (3,6%), η Φιλανδία (5,5%), η Γερμανία
(6,5%), η Πολωνία (6,5%), και η Βουλγαρία (6,6%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 49,5% των μισθωτών (ή 590.853 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 49,2% των μισθωτών (ή 5.178
μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 70,3% είναι: η Τσεχία (78,4%), η Κύπρος (77,6%), η Γερμανία (68,1%), η
Σλοβακία (64,9%), και η Ουγγαρία (62,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 28,7%, και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (22,2%), η Ισπανία (23,3%), η
Ιρλανδία (28,1%), το Λουξεμβούργο (32,9%), και η
Φινλανδία (57,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 38,2% των μισθωτών (ή 455.724 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 39,0% των μισθωτών (ή 4.101 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη
κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-

μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
54,8% είναι: το Λουξεμβούργο (67,2%), η Φινλανδία
(57,3%), η Ιρλανδία (53,7%), η Λιθουανία (48,0%), και η
Γαλλία (47,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 20,8%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (13,3%), η
Μάλτα (19,6%), η Κύπρος (22,4%), η Ουγγαρία
(23,3%), και η Γερμανία (25,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
11.8.4.12 Τομέας M: Επαγγελματικές, επιστημονικές
και τεχνικές δραστηριότητες
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας &
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.147: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω,
στον τομέα δραστηριοτήτων (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος
συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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δείκτης μορφωτικύ επιπέδου

Πηγή: Eurostat - Number of employees by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15
ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10
απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 (7.489.161 μισθωτοί) και στην Ελλάδα
(64.348 μισθωτοί) και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
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 το 6,2% των μισθωτών (ή 460.805 μισθωτοί) έχουν

μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 4,0% των μισθωτών (ή 2.560 μισθωτοί)
ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 10,4% είναι: η Μάλτα
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μισθωτών (ή 38.468 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 81,6% είναι: η Κύπρος (84,1%), η Ιρλανδία
(84,1%), η Λιθουανία (81,7%), το Λουξεμβούργο
(80,9%), και η Φινλανδία (77,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 50,8%, και συγκεκριμένα: η
Γερμανία (46,7%), η Μάλτα (49,7%), η Ιταλία (50,1%), η
Σλοβακία (52,9%), και η Τσεχία (54,5%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
11.8.4.13 Τομέας N: Διοικητικές και υποστηρικτικές
δραστηριότητες
Κεφάλαιο 11ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους
και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (N) Διοικητικές και
υποστηρικτικές δραστηριότητες, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι
ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου
συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
το 2018.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28



(12,8%), η Πορτογαλία (12,6%), η Ισπανία (9,4%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (9,1%), και η Σλοβακία (8,1%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 1,4%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (0,8%), η Πολωνία (1,0%), η Εσθονία
(1,5%), η Λετονία (1,7%), και η Τσεχία (1,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 32,2% των μισθωτών (ή 2.412.326 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 36,2% των μισθωτών (ή 23.320
μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 42,2% είναι: η Γερμανία (48,5%), η Τσεχία (43,7%), η Ιταλία (42,0%), η
Σλοβακία (39,1%), και η Μάλτα (37,6%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 14,7%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (12,2%), το Λουξεμβούργο (14,8%), η
Κύπρος (15,1%), η Ισπανία (15,6%), και η Λιθουανία
(16,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 61,6% των μισθωτών (ή 4.616.030 μισθωτοί) έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 59,8% των

Γράφημα 11.148: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω,
στον τομέα δραστηριοτήτων (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός
δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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δείκτης μορφωτικύ επιπέδου

Πηγή: Eurostat - Number of employees by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (N)
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 (11.745.665

μισθωτοί) και στην Ελλάδα (90.915 μισθωτοί) και ανά
κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 32,3% των μισθωτών (ή 3.788.142 μισθωτοί) έχουν μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την
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ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 19,9% των μισθωτών (ή
18.072 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 52,6% είναι: η Ισπανία (64,4%), η Πορτογαλία (58,4%), η Μάλτα (53,0%), η Ιταλία (43,8%), και
η Γαλλία (43,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 11,7%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (8,8%), η Λιθουανία (10,3%), η Βουλγαρία
(11,0%), η Εσθονία (12,9%), και η Πολωνία (15,4%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5
είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,5 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 48,1% των μισθωτών (ή 5.645.732 μισθωτοί) έχουν μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 34). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 60,4% των μισθωτών (ή 54.896 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση
τιμή δείκτη 67,4% είναι: η Ρουμανία (68,8%), η Τσεχία (68,6%), η Βουλγαρία (68,3%), η Λιθουανία
(66,7%), και η Κροατία (64,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 30,1%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία (20,6%), η Πορτογαλία (31,2%), η
Γαλλία (31,6%), η Ιρλανδία (33,0%), και η Μάλτα
(34,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,

 και το 19,7% των μισθωτών (ή 2.311.791 μισθωτοί) έ-

χουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 19,7% των
μισθωτών (ή 17.947 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 34,7% είναι: η Ιρλανδία (48,5%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (36,8%), η Εσθονία (31,8%), η Δανία (28,7%),
και η Κύπρος (27,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 10,7%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (8,3%), η
Γερμανία (9,3%), η Πορτογαλία (10,5%), η Ιταλία
(12,7%), και η Μάλτα (12,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,2
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

11.8.4.14 Τομέας O: Δημόσια διοίκηση και άμυνα,
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους
και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (O) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, στις
3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 02, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση
του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα
24 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018. Σημειώνεται ότι για την
Ελλάδα δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 11.149: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω,
στον τομέα δραστηριοτήτων (O) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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Πηγή: Eurostat - Number of employees by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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σπανία (26,0%), και η Λιθουανία (26,2%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,2
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28,
και το 45,6% των μισθωτών (ή 5.355.536 μισθωτοί) έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8). Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 73,2% είναι: η Πολωνία
(77,7%), η Σουηδία (75,3%), η Λιθουανία (73,2%), η
Βουλγαρία (69,9%), και η Ιρλανδία (69,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 33,0%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (24,0%), η Ιταλία (27,5%), η
Γαλλία (35,1%), η Ουγγαρία (37,4%), και η Τσεχία
(40,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (P)
Εκπαίδευση, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του
μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Κεφάλαιο 11ο

11.8.4.15 Τομέας P: Εκπαίδευση

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (O)
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην
ΕΕ-28 (11.751.737 μισθωτοί) και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 13,6% των μισθωτών (ή 1.601.987 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 22,4% είναι: η Ισπανία (31,4%), η Ουγγαρία
(21,1%), το Λουξεμβούργο (20,8%), η Μάλτα (20,1%),
και η Γαλλία (18,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 1,1%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (0,6%), η
Σλοβενία (0,8%), η Πολωνία (1,2%), η Βουλγαρία
(1,5%), και η Εσθονία (1,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (20,2
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28,
 το 40,8% των μισθωτών (ή 4.794.214 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Το 2018,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 51,9% είναι: η Ρουμανία (56,8%), η Ιταλία
(55,5%), το Λουξεμβούργο (55,2%), η Γαλλία (46,5%),
και η Σλοβακία (45,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση
τιμή δείκτη 23,2%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία
(19,7%), η Πολωνία (21,2%), η Σουηδία (22,9%), η Ι-

Γράφημα 11.150: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω,
στον τομέα δραστηριοτήτων (P) Εκπαίδευση στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απα-

σχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (P)
Εκπαίδευση με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην
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ΕΕ-28 (14.881.545 μισθωτοί) και στην Ελλάδα (184.356
μισθωτοί) και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 6,6% των μισθωτών (ή 984.092 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 1,1% των μισθωτών (ή 1.937 μισθωτοί)
ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 9,5% είναι: η Πορτογαλία
(13,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (10,5%), η Γερμανία
(8,1%), η Ιταλία (8,0%), και το Λουξεμβούργο (7,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 1,4%, και
συγκεκριμένα: η Λιθουανία (0,9%), η Κύπρος (1,0%), η
Ελλάδα (1,1%), η Γαλλία (2,0%), και η Πολωνία (2,0%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (7,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 25,0% των μισθωτών (ή 3.715.085 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 7,4% των μισθωτών (ή 13.641
μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 34,4% είναι: η Τσεχία (39,7%), η Ιταλία (35,6%), η Σουηδία (33,8%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (31,4%), και η Γερμανία (31,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 7,9%, και
συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (7,1%), η Ελλάδα (7,4%), το
Βέλγιο (7,9%), η Κύπρος (8,2%), και η Ισπανία (9,2%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι



ιδιαίτερα υψηλή (4,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 68,4% των μισθωτών (ή 10.182.368 μισθωτοί)
έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 91,6% των
μισθωτών (ή 168.778 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 89,0% είναι: η Ελλάδα (91,6%), η Κύπρος
(90,9%), η Ιρλανδία (89,7%), το Βέλγιο (87,9%), και η
Γαλλία (84,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 58,8%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (56,4%), η
Τσεχία (57,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (58,2%), η Γερμανία (60,6%), και η Σουηδία (61,0%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

11.8.4.16 Τομέας Q: Δραστηριότητες σχετικές με την
ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους
και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες
σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας &
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.151: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω,
στον τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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11.8.4.17 Τομέας R: Τέχνες, διασκέδαση και
ψυχαγωγία

Κεφάλαιο 11ο

να: η Ιρλανδία (14,6%), η Πορτογαλία (23,6%), η Κύπρος (25,1%), η Ισπανία (25,9%), και η Μάλτα (26,0%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 40,8% των μισθωτών (ή 8.370.858 μισθωτοί) έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 36,9% των
μισθωτών (ή 49.519 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 64,4% είναι: η Ιρλανδία (77,5%), η Κύπρος
(66,4%), η Βουλγαρία (64,7%), η Εσθονία (57,1%), και η
Λιθουανία (56,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 29,0%, και συγκεκριμένα: η Γερμανία (17,7%), η
Τσεχία (25,9%),η Αυστρία (33,2%), το Βέλγιο (33,3%),
και η Ολλανδία (35,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (Q)
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και
την κοινωνική μέριμνα με γνωστό το μορφωτικό τους
επίπεδο στην ΕΕ-28 (20.494.350 μισθωτοί) και στην Ελλάδα (134.267 μισθωτοί) και ανά κατηγορία μορφωτικού
επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 11,5% των μισθωτών (ή 2.361.964 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 9,6% των μισθωτών (ή 12.977 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού
επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 23,7% είναι: η Πορτογαλία (34,7%), το Λουξεμβούργο (25,4%), η Μάλτα
(21,0%), η Ισπανία (20,5%), και η Ιταλία (17,1%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 3,6%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (1,2%), η Φινλανδία (3,0%), η
Πολωνία (3,2%), η Βουλγαρία (5,1%), και η Λετονία
(5,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 47,6% των μισθωτών (ή 9.761.528 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 53,5% των μισθωτών (ή 71.821
μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 60,3% είναι: η Γερμανία (74,3%), η Τσεχία (68,0%), η Ελλάδα (53,5%), η
Σλοβακία (53,4%), και η Αυστρία (52,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 23,1%, και συγκεκριμέ-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες,
διασκέδαση και ψυχαγωγία, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση
του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.152: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω,
στον τομέα δραστηριοτήτων (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (R)
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 (2.175.720 μισθωτοί)
και στην Ελλάδα (32.023 μισθωτοί) και ανά κατηγορία
μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 15,5% των μισθωτών (ή 336.670 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 11,7% των μισθωτών (ή 32.023 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού
επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 27,7% είναι: η Ισπανία
(41,7%), η Πορτογαλία (33,5%), η Ιταλία (22,4%), το
Λουξεμβούργο (21,3%), και η Μάλτα (18,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 3,0%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (2,1%), η Βουλγαρία (2,4%), η
Πολωνία (2,5%), η Λετονία (3,7%), και η Σλοβενία
(4,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 48,6% των μισθωτών (ή 1.057.905 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 53,5% των μισθωτών (ή 17.119
μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 66,1% είναι: η Κύπρος (78,7%), η Τσεχία (67,8%), η Γερμανία (63,6%), η
Ρουμανία (61,1%), και η Κροατία (59,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 33,2%, και συγκεκριμέ-



να: η Ισπανία (28,7%), η Ιρλανδία (28,9%), η Πορτογαλία (35,1%), η Λιθουανία (36,4%), και η Σλοβενία
(37,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 35,9% των μισθωτών (ή 781.145 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 34,9% των μισθωτών (ή 11.166 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη
κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
56,3% είναι: η Λιθουανία (63,6%), η Εσθονία (53,8%), η
Ιρλανδία (53,1%), η Πολωνία (52,1%), και η Λετονία
(51,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 25,5%,
και συγκεκριμένα: η Κύπρος (21,3%), η Γερμανία
(22,4%), η Τσεχία (26,6%), η Ιταλία (27,6%), και η Ισπανία (29,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

11.8.4.18 Τομέας S: Άλλες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους
και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.153: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω,
στον τομέα δραστηριοτήτων (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης
μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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11.8.4.19 Συνολικά στους τομείς δραστηριοτήτων από
Β έως & S

Κεφάλαιο 11ο

να: η Ισπανία (24,8%), η Ιρλανδία (29,1%), η Πορτογαλία (35,0%), η Φινλανδία (36,7%), και η Δανία (36,9%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 35,2% των μισθωτών (ή 796.254 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 40,1% των μισθωτών (ή 17.132 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη
κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
51,8% είναι: η Φινλανδία (57,8%), η Εσθονία (53,1%), η
Δανία (51,6%), η Βουλγαρία (49,4%), και η Ιρλανδία
(48,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 22,5%,
και συγκεκριμένα: η Ιταλία (15,1%), η Ουγγαρία
(16,6%), η Γερμανία (26,2%), η Πολωνία (26,9%), και η
Κύπρος (27,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (S)
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών με γνωστό
το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 (2.263.215 μισθωτοί) και στην Ελλάδα (42.763 μισθωτοί) και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 14,8% των μισθωτών (ή 334.576 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 12,2% των μισθωτών (ή 5.233 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού
επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 32,9% είναι: η Ιταλία
(38,2%), η Ισπανία (38,0%), η Πορτογαλία (31,9%), το
Λουξεμβούργο (29,8%), και η Μάλτα (26,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 5,6%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (4,5%), η Λετονία (4,5%), η Ρουμανία (5,4%), η Φινλανδία (6,5%), και η Εσθονία
(7,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 50,0% των μισθωτών (ή 1.132.385 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 47,7% των μισθωτών (ή 20.398
μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 66,5% είναι: η Κύπρος (72,5%), η Ουγγαρία (70,3%), η Γερμανία (64,0%),
η Πολωνία (63,6%), και η Τσεχία (61,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 32,5%, και συγκεκριμέ-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους
και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S),
στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο
ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.154: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω,
στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S) στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων
από (Β) έως & (S) με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο
στην ΕΕ-28 (153.580.552 μισθωτοί) και στην Ελλάδα
(1.764.478 μισθωτοί) και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 16,7% των μισθωτών (ή 25.711.078 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 11,9% των μισθωτών (ή 209.828 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 33,3% είναι: η Πορτογαλία (44,1%), η Ισπανία (41,3%), η Μάλτα (29,6%),
η Ιταλία (26,7%), και το Λουξεμβούργο (29,8%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 5,8%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (3,1%), η Πολωνία (5,4%), η
Βουλγαρία (6,1%), η Ρουμανία (6,8%), και η Φινλανδία (7,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28,
 το 47,8% των μισθωτών (ή 73.424.046 μισθωτοί) έχουν
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια
χρονιά, στην Ελλάδα το 54,7% των μισθωτών (ή
964.485 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία
μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 61,8% είναι:
η Τσεχία (70,0%), η Γερμανία (63,8%), η Σλοβακία
(59,7%), η Ρουμανία (59,4%), και η Κροατία (56,2%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 29,3%, και
συγκεκριμένα: η Ισπανία (20,6%), η Ιρλανδία (23,6%),
η Πορτογαλία (27,8%), το Λουξεμβούργο (36,0%), και
η Μάλτα (38,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 και το 35,5% των μισθωτών (ή 54.445.428 μισθωτοί)
έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 33,5%
των μισθωτών (ή 590.165 μισθωτοί) ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2018, τα
5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συ-
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γκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 50,4% είναι: η Ιρλανδία (65,3%), η Φινλανδία
(48,7%), η Κύπρος (46,0%), η Λιθουανία (45,9%), και
το Ηνωμένο Βασίλειο (45,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 25,6%, και συγκεκριμένα: η
Τσεχία (21,4%), η Γερμανία (24,2%), η Ιταλία (26,1%),
η Πορτογαλία (28,1%), και η Αυστρία (28,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
11.8.4.20 Συγκριτική αποτύπωση του μορφωτικού
επιπέδου των μισθωτών ανά τομέα
δραστηριότητας στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους
και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S),
στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο
ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
2018.
Το 2018, o μέσος συνθετικός δείκτη μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο συνολικά στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S) στην ΕΕ-28 είναι 4,2 μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, οι 5 τομείς δραστηριοτήτων με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 5,2
μονάδες είναι: (P) Εκπαίδευση (5,4 μονάδες), (J) Ενημέρωση και επικοινωνία (5,3 μονάδες), (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (5,2
μονάδες), (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες (4,9 μονάδες), και (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (4,7 μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται οι 5
τομείς δραστηριοτήτων με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 39,4 μονάδες και συγκεκριμένα: (I) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης (3,3 μονάδες), (N) Διοικητικές και
υποστηρικτικές δραστηριότητες (3,5 μονάδες), (H) Μεταφορά και αποθήκευση (3,5 μονάδες), (Ρ) Εκπαίδευση
(3,6 μονάδες), και (F) Κατασκευές (3,7 μονάδες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των τομέων δραστηριοτήτων στην ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 11.155: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω,
στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S) στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
το 2018
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Πηγή: Eurostat - Number of employees by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2)
στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία (25.711.078 μισθωτοί), πλήθος που αντιστοιχεί
στο 16,7% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων
μισθωτών για τους οποίους είναι γνωστό το μορφωτικό
τους επίπεδο στην ΕΕ-28 (153.580.552 μισθωτοί), και
ως προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων:

 το 19,2% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτι





κού επιπέδου (ή 4.924.247 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (C) Μεταποίηση,
το 16,2% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 4.152.228 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών,
το 14,7 των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού
επιπέδου (ή 3.788.142 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες,
το 9,2% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 2.361.964 μισθωτοί), απασχολείται










στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα,
το 8,1% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 2.086.649 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση,
το 8,0% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 2.061.905 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης,
το 6,2% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 1.601.987 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (Ο) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση,
το 5,8% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 1.491.404 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (F) Κατασκευές,
το 3,8% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 984.092 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (P) Εκπαίδευση,
το 1,8% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 460.805 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες,
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 το 1,5% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτι-

 το 6,5% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτι-














κού επιπέδου (ή 379.882 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης,
το 1,3% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 336.670 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία,
το 1,3% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 334.576 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,
το 1,0% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 246.276 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία,
το 0,9% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 230.284 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,
το 0,6% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 147.246 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
το 0,3% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 68.877 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, και
το 0,2% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 53.844 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία.

Την ίδια χρονιά, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 3-4) στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως &
(S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία (73.424.046 μισθωτοί), πλήθος που αντιστοιχεί στο 16,7% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών για τους οποίους είναι γνωστό το
μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 (153.580.552 μισθωτοί), και ως προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων:
















 το 20,3% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτι
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κού επιπέδου (ή 14.928.049 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (C) Μεταποίηση,
το 16,1% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 11.788.707 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών,
το 13,3% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 9.761.528 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα,
το 7,7 των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού
επιπέδου (ή 5.675.732 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες,
το 7,1% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 5.195.245 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση,





κού επιπέδου (ή 4.974.214 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (Ο) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση,
το 5,1% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 3.718.897 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (F) Κατασκευές,
το 5,1% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 3.715.085 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (P) Εκπαίδευση,
το 5,0% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 3.699.537 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης,
το 3,3% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 2.412.326 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες,
το 2,4% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 1.723.368 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες,
το 2,3% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 1.671.545 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία,
το 1,5% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 1.132.385 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,
το 1,4% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 1.057.905 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία,
το 1,1% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 782.629 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης,
το 0,8% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 590.853 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
το 0,7% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 538.301 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, και
το 0,4% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 267.740 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία.

Την ίδια χρονιά, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 5-8) στους τομείς δραστηριοτήτων
από (Β) έως & (S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία (54.445.428 μισθωτοί), που
αντιστοιχεί στο 35,5% του συνολικού πληθυσμού των
συνομηλίκων μισθωτών για τους οποίους είναι γνωστό
το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 (153.580.552 μισθωτοί), και ως προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων:

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 το 18,7% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφω-

 το 0,9% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτι-






κού επιπέδου (ή 492.945 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού,
το 0,8% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 455.724 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
το 0,6% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 309.480 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης,
και
το 0,2% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 106.566 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία.

Κεφάλαιο 11ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β)
έως & (S), στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 34, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8),
στην Ελλάδα το 2018.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

τικού επιπέδου (ή 10.182.368 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (P) Εκπαίδευση,
 το 15,4% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 8.370.858 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την
ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα,
 το 11,3% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 6.159.028 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (C) Μεταποίηση,
 το 9,8% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 5.355.536 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (Ο) Δημόσια διοίκηση και άμυνα,
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση,
 το 8,7% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 4.742.736 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο –
επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών,
 το 8,5% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 4.616.030 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές
και τεχνικές δραστηριότητες,
 το 6,1% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 3.298.215 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία,
 το 5,0% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 2.724.574 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,
 το 4,3 των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 2.311.791 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές
δραστηριότητες,
 το 2,7% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 1.452.576 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση,
 το 2,4% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 1.330.841 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (F) Κατασκευές,
 το 1,8% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 958.761 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης,
 το 1,5% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 796.254 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,
 το 1,4% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 781.145 μισθωτοί), απασχολείται
στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία,

Το 2018, o μέσος συνθετικός δείκτη μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με
μορφωτικό επίπεδο συνολικά στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S) στην Ελλάδα είναι 4,3 μονάδες.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, οι 5 τομείς δραστηριοτήτων με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 5,3
μονάδες είναι: (P) Εκπαίδευση (6,2 μονάδες), (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (5,3
μονάδες), (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (5,2 μονάδες), (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (5,0 μονάδες) και(J) Ενημέρωση και επικοινωνία (5,3 μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται οι 5
τομείς δραστηριοτήτων με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,5 μονάδες και συγκεκριμένα: (Β) Ορυχεία και λατομεία (3,3 μονάδες), (E) Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (3,4 μονάδες),
(F) Κατασκευές (3,5 μονάδες), (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης
(3,7 μονάδες), και (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές
δραστηριότητες (3,7 μονάδες), Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των τομέων δραστηριοτήτων στην
Ελλάδα.
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Γράφημα 11.156: Ποσοστιαία κατανομή των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω,
στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S) στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
Απόφοιτοι ISCED 0-2
B. Ορυχεία
& λατομεία

51,2

20,9

52,3

53,4

27,6

F.Κατασκευές

18,9
68,0

10,1

I. Παροχή καταλύματος
& εστίαση

16,8

53,4

9,0

H. Μεταφορά
& αποθήκευση

21,3

45,1
29,8

G. Χονδρικό,
λιανικό εμπόριο κ.α

14,7

57,8

2,6

E. Παροχή νερού,
λύματα κ.α

2,4

K. Χρηματοπιστωτικές
& ασφαλ. δραστ.

1,6

L. Διαχείρηση
ακίνητης περιουσίας

23,0

62,8

13,7

J. Ενημέρωση
& επικοινωνίες

M. Επαγγελματικές,
επιστημ. τεχν. δραστ.

Απόφοιτοι ISCED 5-8

34,1

C. Μεταποίηση
D. Παροχή ηλεκτρ.
ρεύματος κ.α

Απόφοιτοι ISCED 3-4

71,5

27,1
14,8

46,1

51,5

38,5
11,8

59,9
49,2

4,0

39,0

36,2

N.Διοικητικές
& υποστηρ. δραστ.

59,8

19,9

60,4

19,7

O. Δημ. Διοίκηση & άμυνα,
υποχρ. ασφάλιση
P. Εκπαίδευση
Q. Ανθρώπινη υγεία
& κοιν. πρόνοια

1,1

7,4

91,6

9,6

R. Τέχνες,
διασκέδαση &ψυχ.

11,7

S. Άλλες δραστηριόητες
υπηρεσιών

12,2

53,5
53,5
47,7

36,9
34,9
40,1

Πηγή: Eurostat - Number of employees by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_04]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 έως&
74 ετών με μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2) στους
τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S) για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στην Ελλάδα (209.828
μισθωτοί), πλήθος που αντιστοιχεί στο 11,9% του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών για τους
οποίους είναι γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην
Ελλάδα (1.764.478 μισθωτοί), τιμή υπολειπόμενη ισχυρά
(κατά 4,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(16,7%), ενώ ως προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων:
 το 26,4% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 55.374 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (C) Μεταποίηση, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά
7,2 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(19,2%),
 το 22,3% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 46.793 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 14,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (8,0%),
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 το 13,5% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτι-







κού επιπέδου (ή 28.360 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (16,2%),
το 8,6% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 18.072 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 6,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (14,7%),
το 7,5% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 15.765 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (F) Κατασκευές, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά
1,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(5,8%),
το 6,2% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 12.927 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη
υγεία και την κοινωνική μέριμνα, τιμή υπολειπόμενη
ελαφρά (κατά 3,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (9,2%),

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 το 4,2% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτι-

















Την ίδια χρονιά, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
3-4) στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S) για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία στην Ελλάδα
(964.485 μισθωτοί), πλήθος που αντιστοιχεί στο 54,7%
του συνολικού πληθυσμού των συνομηλίκων μισθωτών
για τους οποίους είναι γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην Ελλάδα (1.764.478 μισθωτοί), τιμή υπερέχουσα
ισχυρά (κατά 6,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (47,8%), ενώ ως προς τον τομέα οικονομικών
δραστηριοτήτων:
 το 25,3% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 244.139 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά (κατά 20,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,0%),
 το 22,2% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 214.359 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, τιμή
υπερέχουσα ισχυρά (κατά 6,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (16,1%),
 το 15,9% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 153.041 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (C) Μεταποίηση, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 4,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(20,3%),
 το 7,5% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 71.821 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη
υγεία και την κοινωνική μέριμνα, τιμή υπολειπόμενη
ισχυρά (κατά 5,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (13,3%),
 το 5,7% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 55.255 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (7,1%),
 το 5,7% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 54.896 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (7,7%),
 το 3,2% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 30.480 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (F) Κατασκευές, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(5,1%),
 το 2,6% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 25.316 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία, τιμή υπερέχου-
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κά (κατά 0,26 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (0,3%).

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28



κού επιπέδου (ή 8.906 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 3,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (8,1%),
το 2,5% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 5.233 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,
τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,2 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,3%),
το 2,3% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 4.803 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης,
τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,8 ποσ. μονάδες)
της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,5%),
το 1,8% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 3.738 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, τιμή
υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,3%),
το 1,2% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 2.560 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά
0,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(1,8%),
το 0,9% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 1.937 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (P) Εκπαίδευση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά
(κατά 2,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (3,8%),
το 0,9% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 1.794 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 0,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (0,2%),
το 0,6% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 1.305 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης
τιμής στην ΕΕ-28 (1,0%),
το 0,6% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 1.239 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τιμή ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,6%),
το 0,5% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 944 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,7
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,1%),
και
το 0,04% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 78 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, τιμή υπολειπόμενη ορια-
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σα οριακά (κατά 0,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (2,3%),
το 2,4% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 23.320 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,9
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (3,3%),
το 2,4% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 22.858 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, τιμή ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (2,4%),
το 2,1% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 20.398 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,
τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 0,6 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,5%),
το 1,8% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 17.119 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά (κατά 0,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,4%),
το 1,4% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 13.641 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (P) Εκπαίδευση, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 3,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(5,1%),
το 0,9% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 8.598 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης,
τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,2 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,1%),
το 0,5% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 5.178 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,8%),
το 0,3% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 2.692 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία, τιμή υπολειπόμενη
οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (0,4%), και
το 0,1% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 1.374 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (0,7%).

Την ίδια χρονιά, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από
15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 5-8) στους τομείς δραστηριοτήτων
από (Β) έως & (S) για τους οποίους διατίθενται σχετικά
στοιχεία στην Ελλάδα (590.165 μισθωτοί), πλήθος που
αντιστοιχεί στο 33,4% του συνολικού πληθυσμού των
συνομηλίκων μισθωτών για τους οποίους είναι γνωστό
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το μορφωτικό τους επίπεδο στην Ελλάδα (1.764.478
μισθωτοί), τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,1 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (35,5%), ενώ
ως προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων:

 το 28,6% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτι-



















κού επιπέδου (ή 168.778 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (P) Εκπαίδευση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά
(κατά 9,9 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (18,7%),
το 12,3% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 72.546 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, τιμή
υπερέχουσα ισχυρά (κατά 3,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (8,7%),
το 9,6% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 56.520 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (C) Μεταποίηση, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά
(κατά 1,7 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ28 (11,3%),
το 8,6% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 50.468 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 6,8 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (1,8%),
το 8,4% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 49.519 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη
υγεία και την κοινωνική μέριμνα, τιμή υπολειπόμενη
ισχυρά (κατά 7,0 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (15,4%),
το 6,5% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 38.468 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 2,0
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (8,5%),
το 6,0% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 35.565 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,0 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (5,0%),
το 4,8% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 28.272 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης
τιμής στην ΕΕ-28 (6,1%),
το 4,0% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 23.819 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 1,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης
τιμής στην ΕΕ-28 (2,7%),
το 3,0% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 17.947 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 1,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (4,3%),

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 το 2,9% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτι-









Στη συγκεκριμένη ενότητα αποδίδονται οι πληθυσμιακά
σταθμισμένες ανά τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων
και κατηγορία μορφωτικού επιπέδου μέσες ακαθάριστες
ετήσιες αποδοχές του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω, οι οποίοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και
άνω, στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S, στα κράτη μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Σημειώνεται, ότι στις μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές περιλαμβάνονται και οι «μη τυπικές πληρωμές»,
δηλαδή πληρωμές που δεν πραγματοποιούνται σε κάθε περίοδο πληρωμής, όπως είναι οι πληρωμές 13ου ή
14ου μήνα, μπόνους διακοπών, τριμηνιαία ή ετήσια
μπόνους εταιρείας και ετήσιες πληρωμές σε είδος. Τα
συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνονται
στην Έρευνα για τη διάθρωση των αποδοχών των μισθωτών (Structure of Earnings Survey - SES) της Eurostat.
11.8.5.1 Τομέας Β: Ορυχεία και λατομεία
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία και λατομεία, συνολικά και διακριτά στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2,
απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), στα 25 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2018.
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11.8.5 Μέσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές μισθωτών
ανά τομέα δραστηριοτήτων και μορφωτικό
επίπεδο

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28



κού επιπέδου (ή 17.132 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,
τιμή υπερέχουσα ελαφρά (κατά 1,4 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,5%),
το 1,9% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 11.166 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, τιμή
υπερέχουσα ελαφρά (κατά 0,5 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (1,4%),
το 1,8% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 10.787 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (F) Κατασκευές, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά (κατά 0,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(2,4%),
το 0,7% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 4.101 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,8%),
το 0,5% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 2.711 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης,
τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (0,6%),
το 0,3% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 1.593 μισθωτοί), απασχολείται στον
τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,6 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (0,9%), και
το 0,1% των μισθωτών του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου (ή 773 μισθωτοί), απασχολείται στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία, τιμή υπολειπόμενη οριακά (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (0,2%).

Γράφημα 11.157: Μέσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές (σε χιλ. €) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία και λατομεία συνολικά και στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία και λατομεία στην ΕΕ-28 είναι 34.688€.
Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων (Β) Ορυχεία και λατομεία στην Ελλάδα είναι 25.422€, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 36,4%
(ή κατά 9.266€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 14η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 74,3 χιλ.€ είναι: η Δανία
(97,5 χιλ.€), η Ολλανδία (85,5 χιλ.€), η Ιρλανδία (65,9
χιλ.€), το Ηνωμένο Βασίλειο (62,0 χιλ.€), και η Ιταλία
(60,4 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
14,4 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (12,1 χιλ.€), η
Ουγγαρία (14,2 χιλ.€), η Σλοβακία (14,7 χιλ.€), η Λιθουανία (14,8 χιλ.€), και η Λετονία (16,3 χιλ.€). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (Β)
Ορυχεία και λατομεία με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα και ανά κατηγορία
μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο (ISCED 0-2) είναι 27.151€. Την ίδια χρονιά,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 20.698€,
τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 31,2% (ή κατά
6.453€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 13η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 53,5 χιλ.€ είναι: η Δανία (70,8 χιλ.€), η
Ολλανδία (64,4 χιλ.€), η Φινλανδία (46,6 χιλ.€), η Σουηδία (43,5 χιλ.€), και το Ηνωμένο Βασίλειο (42,0 χιλ.€).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 11,4 χιλ.€,
και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (8,3 χιλ.€), η Ουγγαρία
(10,6 χιλ.€), η Κροατία (11,2 χιλ.€), η Σλοβακία (12,7
χιλ.€), και η Ρουμανία (14,1 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
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(4,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) είναι 28.733€.
Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και
έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 24.008€, τιμή υπολειπόμενη ικανά κατά 19,7%
(ή κατά 4.725€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 13η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 62,5 χιλ.€ είναι: η Δανία
(83,0 χιλ.€), η Ολλανδία (72,9 χιλ.€), το Ηνωμένο Βασίλειο (55,4 χιλ.€), η Ιταλία (51,9 χιλ.€), και η Γερμανία
(87,2 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
12,5 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (11,5 χιλ.€),
η Λιθουανία (12,0 χιλ.€), η Ουγγαρία (12,1 χιλ.€), η
Ρουμανία (13,1 χιλ.€), και η Σλοβακία (13,7 χιλ.€). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8) είναι 53.457€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό
επίπεδο στην Ελλάδα είναι 12.146€, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 29,4% (ή κατά 12.146€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 14η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
93,5 χιλ.€ είναι: η Δανία (113,8 χιλ.€), η Ολλανδία (97,0
χιλ.€), η Γερμανία (87,2 χιλ.€), η Ιταλία (85,9 χιλ.€), και
η Αυστρία (83,9 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση
τιμή δείκτη 14,4 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία
(15,1 χιλ.€), η Λιθουανία (21,7 χιλ.€), η Λετονία (22,0
χιλ.€), η Εσθονία (22,2 χιλ.€), και η Σλοβακία (22,9
χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

11.8.5.2 Τομέας C: Μεταποίηση
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μετα-

ποίηση, συνολικά και διακριτά στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.158: Μέσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές (σε χιλ. €) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση συνολικά και στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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συνολικά στον ΤΟΜΕΑ

Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση στην ΕΕ-28 είναι 36.411€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση στην Ελλάδα είναι 21.360€, τιμή
υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 70,5% (ή κατά
15.028€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 54,7 χιλ.€ είναι: η Δανία
(66,6 χιλ.€), το Λουξεμβούργο (52,7 χιλ.€), η Γερμανία
(52,4 χιλ.€), το Βέλγιο (51,1 χιλ.€), και η Φινλανδία (50,5
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 11,0 χιλ.€,
και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (6,7 χιλ.€), η Ρουμανία
(10,0 χιλ.€), η Λιθουανία (11,9 χιλ.€), η Κροατία (13,1
χιλ.€), και η Πολωνία (13,1 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,0
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων (C)
Μεταποίηση με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην
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ανώτερης δευτερ/μιας & μεταδευτερ/μιας εκπαίδευσης

Πηγή: Eurostat - Mean annual earnings by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_30]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

κατώτερης δευτερ/μιας εκπαίδευσης & κάτω
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ΕΕ-28 και στην Ελλάδα και ανά κατηγορία μορφωτικού
επιπέδου σημειώνεται ότι:
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο (ISCED 0-2) είναι 27.378€. Την ίδια χρονιά,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 17.495€,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 56,5% (ή
κατά 9.883€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 42,5 χιλ.€ είναι: η Δανία
(50,7 χιλ.€), η Φινλανδία (41,8 χιλ.€), το Λουξεμβούργο
(40,6 χιλ.€), το Βέλγιο (39,9 χιλ.€), και η Ιρλανδία (39,4
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 8,2
χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (5,4 χιλ.€), η
Ρουμανία (7,6 χιλ.€), η Λιθουανία (8,8 χιλ.€), η Ουγγαρία (9,3 χιλ.€), και η Κροατία (9,7 χιλ.€). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφω-
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τικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) είναι 32.403€.
Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και
έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 19.795€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 63,7% (ή κατά 12.608€) της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 49,5
χιλ.€ είναι: η Δανία (60,5 χιλ.€), το Λουξεμβούργο
(48,0 χιλ.€), η Γερμανία (47,0 χιλ.€), η Αυστρία (46,5
χιλ.€), και η Ολλανδία (45,6 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 9,5 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (6,0 χιλ.€), η Ρουμανία (8,7 χιλ.€), η
Λιθουανία (10,1 χιλ.€), η Πολωνία (11,3 χιλ.€), και η
Κροατία (11,6 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 και οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8) είναι 53.457€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό
επίπεδο στην Ελλάδα είναι 29.385€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 81,5% (ή κατά 23.962€)
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας

την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 77,2 χιλ.€ είναι: η Δανία (85,3 χιλ.€), η Γερμανία
(80,8 χιλ.€), το Λουξεμβούργο (76,7 χιλ.€), η Ολλανδία
(74,5 χιλ.€), και η Αυστρία (68,9 χιλ.€). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 16,5 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (10,3 χιλ.€), η Λιθουανία (16,9
χιλ.€), η Ρουμανία (17,8 χιλ.€), η Λετονία (18,4 χιλ.€),
και η Εσθονία (19,3 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
11.8.5.3 Τομέας D: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους
και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας D: Παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, συνολικά και διακριτά στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι
ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.159: Μέσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές (σε χιλ. €) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας D: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού συνολικά και στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
66,4 68,8 70,1 70,4 75,6 79,3 81,8
54,6 55,6 62,0
43,2 48,3 49,1 51,7 52,6
35,0
29,0
14,5 15,0 16,0 17,0 18,7 19,9 21,4 21,9 22,3 22,6

17,7 17,9 20,5 23,8 25,8 24,0 29,0 31,9 32,2 26,1 35,0 43,2 57,2 58,0 60,0 56,0 57,8 57,6 62,5 67,1 76,3 88,7 85,9 72,7 75,6 112,4 91,2

46,7 46,8 49,1 52,8 47,2 51,3 56,8
44,3
13,1 13,5 12,4 16,0 17,2 17,2 18,0 19,0 18,3 22,4 28,0 33,5 40,5
58,8 61,1
10,8
8,5

11,5 10,9 16,1 13,8 10,8 13,5 11,9 14,2 21,1 22,8 36,3 38,6 41,2 49,0 42,4 33,6 41,8 51,2 50,3 27,2 30,2 41,9

κατώτερης δευτερ/μιας εκπαίδευσης & κάτω

ανώτερης δευτερ/μιας & μεταδευτερ/μιας εκπαίδευσης

Πηγή: Eurostat - Mean annual earnings by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_30]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

1186

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

66,0
77,4
61,8

συνολικά στον ΤΟΜΕΑ

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020



Κεφάλαιο 11ο

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας D: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού και κλιματισμού με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα και ανά κατηγορία
μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο (ISCED 0-2) είναι 38.550€. Την ίδια χρονιά,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 21.110€,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 82,6% (ή
κατά 17.440€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 14η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 50,9 χιλ.€ είναι: η Δανία (61,8
χιλ.€), η Φινλανδία (51,2 χιλ.€), η Ολλανδία (50,3 χιλ.€),
το Ηνωμένο Βασίλειο (49,0 χιλ.€), και η Σουηδία (42,4
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 10,7
χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (8,5 χιλ.€), η Σλο-



βακία (10,8 χιλ.€), η Λετονία (10,9 χιλ.€), η Ρουμανία
(11,5 χιλ.€), και η Τσεχία (11,9 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(4,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) είναι 40.548€.
Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και
έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 22.396€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 81,1% (ή κατά 18.152€) της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 64,0
χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (77,4 χιλ.€), η Δανία
(66,0 χιλ.€), η Αυστρία (61,1 χιλ.€), η Γερμανία (58,8
χιλ.€), και η Ολλανδία (56,8 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 13,2 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (10,8 χιλ.€), η Λετονία (12,4 χιλ.€),
η Βουλγαρία (13,1 χιλ.€), η Ρουμανία (13,5 χιλ.€), και η
Κροατία (16,0 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,9 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28,
και οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8) είναι 58.019€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες
ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που
απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 35.022€,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 65,7%
(ή κατά 22.997€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 90,9 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (112,4 χιλ.€), η Δανία (91,2
χιλ.€), η Γερμανία (88,7 χιλ.€), η Αυστρία (85,9 χιλ.€),
και η Ολλανδία (76,3 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 20,8 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (17,7 χιλ.€), η Βουλγαρία (17,9
χιλ.€), η Ρουμανία (20,5 χιλ.€), η Λετονία (23,8 χιλ.€),
και η Πολωνία (24,0 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας D: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού στην ΕΕ-28 είναι
48.251€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες
αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας D: Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
στην Ελλάδα είναι 28.968€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 66,6% (ή κατά 19.283€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 75,4 χιλ.€ είναι: η Δανία
(81,8 χιλ.€), το Λουξεμβούργο (79,3 χιλ.€), η Ιρλανδία
(75,6 χιλ.€), το Βέλγιο (70,4 χιλ.€), και η Αυστρία (70,1
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 16,2 χιλ.€,
και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (14,5 χιλ.€), η Βουλγαρία
(15,0 χιλ.€), η Ρουμανία (16,0 χιλ.€), η Λετονία (17,0
χιλ.€), και η Κροατία (18,7 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,0
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
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του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,4
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
11.8.5.4 Τομέας E: Παροχή νερού, επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που

απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους
και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας E: Παροχή
νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων
και δραστηριότητες εξυγίανσης, συνολικά και διακριτά
στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο
ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), στα 27 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.160: Μέσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές (σε χιλ. €) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας E: Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης συνολικά και στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων
Τομέας E: Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης στην
ΕΕ-28 είναι 30.980€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας E: Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης στην Ελλάδα είναι 21.543€,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 43,8% (ή
κατά 9.437€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 52,4 χιλ.€ είναι: η Δανία
(61,4 χιλ.€), το Βέλγιο (55,9 χιλ.€), η Ολλανδία (50,2 χιλ.€),
το Λουξεμβούργο (49,8 χιλ.€), και η Φινλανδία (44,6
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 10,3 χιλ.€,
και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (6,2 χιλ.€), η Ρουμανία
(9,5 χιλ.€), η Λιθουανία (11,1 χιλ.€), η Ουγγαρία (12,1
χιλ.€), και η Πολωνία (12,6 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
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διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας E: Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο (ISCED 0-2) είναι 27.176€. Την ίδια χρονιά,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 19.306€,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 40,8% (ή
κατά 7.870€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 14η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 44,1 χιλ.€ είναι: η Δανία (54,5
χιλ.€), η Ολλανδία (44,1 χιλ.€), το Λουξεμβούργο (42,2
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μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8) είναι 41.850€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό
επίπεδο στην Ελλάδα είναι 28.761€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 45,5% (ή κατά 13.089€)
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 67,2 χιλ.€ είναι: η Δανία (76,7 χιλ.€), το Βέλγιο
(67,1 χιλ.€), η Ολλανδία (66,1 χιλ.€), η Γερμανία (64,3
χιλ.€), και η Αυστρία (61,6 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 14,7 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η
Βουλγαρία (9,3 χιλ.€), η Ρουμανία (14,5 χιλ.€), η Λιθουανία (14,7 χιλ.€), η Πολωνία (16,4 χιλ.€), και η Κροατία (18,8 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28



χιλ.€), το Βέλγιο (40,1 χιλ.€), και η Φινλανδία (39,6
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 7,2
χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (4,3 χιλ.€), η
Ρουμανία (7,0 χιλ.€), η Λιθουανία (7,3 χιλ.€), η Σλοβακία (8,6 χιλ.€), και η Ουγγαρία (8,9 χιλ.€). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) είναι 28.528€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές
των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα
είναι 20.517€, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά
39,0% (ή κατά 8.011€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 14η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 49,7 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (58,6 χιλ.€), η Δανία (58,1 χιλ.€), η Ολλανδία (47,0 χιλ.€), το Βέλγιο (44,0 χιλ.€), και η Γερμανία
(41,0 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
9,3 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (6,1 χιλ.€), η
Ρουμανία (8,5 χιλ.€), η Λιθουανία (9,4 χιλ.€), η Ουγγαρία (10,9 χιλ.€), και η Πολωνία (11,6 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (5,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν

11.8.5.5 Τομέας F: Κατασκευές
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους
και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας F: Κατασκευές, συνολικά και διακριτά στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ISCED 5-8), στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.161: Μέσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές (σε χιλ. €) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας F: Κατασκευές συνολικά και στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018

6,4

44,5 45,3 46,3 47,4 50,5
35,4 39,1 42,6 43,2 43,6
26,2 31,8 33,6
22,2
21,3
21,2
20,5
17,4
8,9 10,7 11,5 12,7 13,1 13,2 14,2 15,1 16,0

61,2

9,7 14,1 19,3 15,3 21,3 20,0 19,6 25,2 19,4 24,2 21,7 27,4 31,2 30,0 25,9 35,1 46,2 45,0 48,0 61,4 60,6 50,9 62,4 52,9 50,8 54,5 59,4 67,3 79,7

9,8

42,2
39,2 41,4 43,8 47,0 59,4
14,0 15,1 15,7 19,0 20,0 23,9 20,6 25,9 32,5 31,9 32,7
44,0 40,5
38,1 44,0

5,8

7,9

9,8

4,6

6,7

7,7 10,5 10,6 10,3 8,6 12,4 12,1 10,9 14,9 18,8 18,1 17,3 22,5 22,9 27,8 27,7 30,8 26,7 37,2 41,9 31,7 38,8 42,9 41,2 42,6 47,5 51,8

11,6 10,6 11,9 13,9

κατώτερης δευτερ/μιας εκπαίδευσης & κάτω

ανώτερης δευτερ/μιας & μεταδευτερ/μιας εκπαίδευσης

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

συνολικά στον ΤΟΜΕΑ
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας F: Κατασκευές στην ΕΕ-28 είναι 33.625€. Την
ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας F: Κατασκευές στην Ελλάδα είναι 20.539€,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 63,7% (ή
κατά 13.086€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 50,1 χιλ.€ είναι: η Δανία
(61,2 χιλ.€), η Ολλανδία (50,5 χιλ.€), η Φινλανδία (46,4
χιλ.€), το Ηνωμένο Βασίλειο (46,3 χιλ.€), και η Ιρλανδία
(45,3 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
10,1 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (6,4 χιλ.€), η
Ρουμανία (8,9 χιλ.€), η Ουγγαρία (10,7 χιλ.€), η Λιθουανία (11,5 χιλ.€), και η Κροατία (12,7 χιλ.€). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας F: Κατασκευές με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα και ανά κατηγορία
μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο (ISCED 0-2) είναι 27.730€. Την ίδια χρονιά,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 18.801€,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 47,5% (ή
κατά 8.929€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 45,3 χιλ.€ είναι: η Δανία (51,8
χιλ.€), η Ολλανδία (17,5 χιλ.€), η Ιρλανδία (42,9 χιλ.€), η
Φινλανδία (42,6 χιλ.€), και η Σουηδία (41,9 χιλ.€). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 7,6 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (4,6 χιλ.€), η Ρουμανία (6,7
χιλ.€), η Ουγγαρία (7,7 χιλ.€), η Σλοβακία (8,6 χιλ.€), και
η Πολωνία (10,3 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,0 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών δι-

1190





αφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) είναι 31.928€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές
των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα
είναι 19.016€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά
κατά 67,9% (ή κατά 12.912€) της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 17η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 47,6 χιλ.€ είναι: η
Δανία (59,4 χιλ.€), η Ολλανδία (47,0 χιλ.€), η Αυστρία
(44,0 χιλ.€), το Λουξεμβούργο (44,0 χιλ.€), και η Γερμανία (43,8 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 8,8 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (5,8
χιλ.€), η Ρουμανία (7,9 χιλ.€), η Ουγγαρία (9,8 χιλ.€), η
Λιθουανία (9,8 χιλ.€), και η Πολωνία (10,6 χιλ.€). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8) είναι 44.973€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό
επίπεδο στην Ελλάδα είναι 27.380€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 64,3% (ή κατά 17.593€)
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 66,3 χιλ.€ είναι: η Δανία (79,7 χιλ.€), η Ολλανδία (67,3 χιλ.€), η Αυστρία (62,4 χιλ.€), η Γερμανία (61,4
χιλ.€), και το Λουξεμβούργο (60,6 χιλ.€). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 15,6 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (9,7 χιλ.€), η Ρουμανία (14,1
χιλ.€), η Λιθουανία (15,3 χιλ.€), η Ουγγαρία (19,3 χιλ.€),
και η Λετονία (19,4 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
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11.8.5.6 Τομέας G: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο,
επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσυκλετών
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους
και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας G: Χονδρικό

και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, συνολικά και διακριτά στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2,
απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.162: Μέσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές (σε χιλ. €) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας G: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών συνολικά
και στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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ανώτερης δευτερ/μιας & μεταδευτερ/μιας εκπαίδευσης

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

συνολικά στον ΤΟΜΕΑ

Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας G: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
στην ΕΕ-28 είναι 31.771€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες
ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που
απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας
G: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών στην Ελλάδα
είναι 25.496€, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 24,6%
(ή κατά 6.275€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 13η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 46,7 χιλ.€ είναι: η Δανία
(51,3 χιλ.€), η Σουηδία (49,1 χιλ.€), το Λουξεμβούργο
(46,5 χιλ.€), το Βέλγιο (44,6 χιλ.€), και η Φινλανδία
(41,9 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
10,8 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (7,8 χιλ.€), η
Ρουμανία (10,6 χιλ.€), η Λιθουανία (11,0 χιλ.€), η Ουγγαρία (11,7 χιλ.€), και η Πολωνία (12,7 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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κατώτερης δευτερ/μιας εκπαίδευσης & κάτω

Πηγή: Eurostat - Mean annual earnings by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_30]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

5,8

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας G: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών με γνωστό το
μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα και
ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο (ISCED 0-2) είναι 24.410€. Την ίδια χρονιά,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 16.254€,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 50,2% (ή
κατά 8.156€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 36,0 χιλ.€ είναι: η Σουηδία
(41,9 χιλ.€), η Φινλανδία (36,5 χιλ.€), το Βέλγιο (34,4
χιλ.€), το Λουξεμβούργο (34,3 χιλ.€), και η Δανία (32,9
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 7,4
χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (5,1 χιλ.€), η
Ρουμανία (7,1 χιλ.€), η Λιθουανία (7,7 χιλ.€), η Πολωνία (8,2 χιλ.€), και η Σλοβακία (8,8 χιλ.€). Ας σημειωθεί
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ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) είναι 29.578€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές
των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα
είναι 22.777€, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 29,9% (ή
κατά 6.801€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 43,4 χιλ.€ είναι: η Δανία (53,6
χιλ.€), η Σουηδία (47,0 χιλ.€), το Λουξεμβούργο (40,9
χιλ.€), η Αυστρία (38,3 χιλ.€), και η Γερμανία (36,9
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 8,6
χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (5,8 χιλ.€), η
Ρουμανία (8,1 χιλ.€), η Λιθουανία (9,0 χιλ.€), η Ουγγαρία (10,0 χιλ.€), και η Πολωνία (10,1 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (5,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8) είναι 43.666€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολού-

νται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό
επίπεδο στην Ελλάδα είναι 37.142€, τιμή υπολειπόμενη ικανά κατά 17,6% (ή κατά 6.524€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 13η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 68,0
χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (75,8 χιλ.€), η Δανία (74,0
χιλ.€), η Γερμανία (66,1 χιλ.€), η Αυστρία (62,6 χιλ.€),
και το Βέλγιο (61,7 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με
μέση τιμή δείκτη 16,4 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (12,3 χιλ.€), η Λιθουανία (14,9 χιλ.€), η Ρουμανία
(16,6 χιλ.€), η Εσθονία (18,6 χιλ.€), και η Λετονία (19,4
χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/bottom5
είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
11.8.5.7 Τομέας H: Μεταφορές και αποθήκευση
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους
και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας H: Μεταφορές και αποθήκευση, συνολικά και διακριτά στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2,
απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.163: Μέσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές (σε χιλ. €) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας H: Μεταφορές και αποθήκευση συνολικά και στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

συνολικά στον ΤΟΜΕΑ

Πηγή: Eurostat - Mean annual earnings by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_30]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτή-
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των Τομέας H: Μεταφορές και αποθήκευση στην ΕΕ-28
είναι 32.354€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ε-
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επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) είναι 30.416€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές
των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα
είναι 25.339€, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 20,0% (ή
κατά 5.077€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 49,9 χιλ.€ είναι: η Δανία (63,0
χιλ.€), το Λουξεμβούργο (55,2 χιλ.€), η Ολλανδία (44,2
χιλ.€), η Αυστρία (44,0 χιλ.€), και η Φινλανδία (43,0
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 9,4
χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (6,6 χιλ.€), η
Ρουμανία (8,9 χιλ.€), η Λιθουανία (9,2 χιλ.€), η Πολωνία (11,0 χιλ.€), και η Ουγγαρία (11,4 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (5,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8) είναι 43.027€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό
επίπεδο στην Ελλάδα είναι 41.499€, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 3,7% (ή κατά 1.528€) της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 13η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 71,0
χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (86,8 χιλ.€), η Δανία (83,9
χιλ.€), η Ολλανδία (63,0 χιλ.€), το Βέλγιο (60,8 χιλ.€),
και η Αυστρία (60,7 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με
μέση τιμή δείκτη 16,6 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (12,9 χιλ.€), η Λιθουανία (15,6 χιλ.€), η Ρουμανία
(16,4 χιλ.€), η Πολωνία (17,8 χιλ.€), και η Λετονία (20,2
χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

τήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας H: Μεταφορές και
αποθήκευση στην Ελλάδα είναι 29.040€, τιμή υπολειπόμενη κατά 11,4% (ή κατά 3.314€) της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 51,4 χιλ.€ είναι: η Δανία
(66,7 χιλ.€), το Λουξεμβούργο (54,6 χιλ.€), η Ολλανδία
(46,0 χιλ.€), η Ιρλανδία (44,9 χιλ.€), και η Φινλανδία
(44,8 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
10,8 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (8,1 χιλ.€), η
Ρουμανία (10,2 χιλ.€), η Λιθουανία (11,0 χιλ.€), η Ουγγαρία (12,4 χιλ.€), και η Πολωνία (12,5 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (4,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας H: Μεταφορές και αποθήκευση με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα και ανά
κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο (ISCED 0-2) είναι 29.790€. Την ίδια χρονιά,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 18.684€,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 59,2% (ή
κατά 11.066€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 43,7 χιλ.€ είναι: η Δανία (56,0
χιλ.€), το Λουξεμβούργο (43,9 χιλ.€), η Φινλανδία (39,8
χιλ.€), η Ολλανδία (39,5 χιλ.€), και η Ιρλανδία (39,4
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 8,3
χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (5,9 χιλ.€), η
Ρουμανία (8,2 χιλ.€), η Σλοβακία (8,6 χιλ.€), η Λιθουανία (8,7 χιλ.€), και η Ουγγαρία (10,1 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (5,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό

11.8.5.8 Τομέας I: Δραστηριότητες παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους
και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας I: Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, συνολικά και διακριτά στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ISCED 5-8), στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.164: Μέσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές (σε χιλ. €) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας I: Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης συνολικά και στις 3 κατηγορίες
μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας I: Δραστηριότητες παροχής καταλύματος
και υπηρεσιών εστίασης στην ΕΕ-28 είναι 23.154€. Την
ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας I: Δραστηριότητες παροχής καταλύματος
και υπηρεσιών εστίασης στην Ελλάδα είναι 16.934€, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 36,7% (ή κατά 6.220€)
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 35,6 χιλ.€ είναι: η Δανία
(40,2 χιλ.€), το Βέλγιο (36,0 χιλ.€), η Σουηδία (35,9
χιλ.€), το Λουξεμβούργο (34,1 χιλ.€), και η Φινλανδία
(31,7 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
7,7 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (5,1 χιλ.€), η
Ρουμανία (7,0 χιλ.€), η Λιθουανία (8,6 χιλ.€), η Ουγγαρία (8,6 χιλ.€), και η Πολωνία (9,3 χιλ.€). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας I: Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπη-
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ρεσιών εστίασης με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο
στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2) είναι 21.046€. Την ίδια
χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν
το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 13.296€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά
κατά 58,3% (ή κατά 7.750€) της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 31,2 χιλ.€ είναι:
η Σουηδία (34,1 χιλ.€), η Δανία (33,4 χιλ.€), το Βέλγιο
(33,3 χιλ.€), η Φινλανδία (31,0 χιλ.€), και η Ιρλανδία
(24,4 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
6,3 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (4,0 χιλ.€), η
Ρουμανία (5,9 χιλ.€), η Ουγγαρία (6,7 χιλ.€), η Σλοβακία (7,1 χιλ.€), και η Πολωνία (7,8 χιλ.€). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευ-
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στοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 17η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 43,5 χιλ.€ είναι: το Βέλγιο (49,4 χιλ.€), το Λουξεμβούργο (47,2 χιλ.€), η Δανία (44,3 χιλ.€), η Ολλανδία
(38,9 χιλ.€), και η Φινλανδία (37,5 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 11,3 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (7,9 χιλ.€), η Ρουμανία (10,4
χιλ.€), η Λιθουανία (11,2 χιλ.€), η Πολωνία (13,2 χιλ.€),
και η Εσθονία (14,0 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
11.8.5.9 Τομέας J: Ενημέρωση και επικοινωνία

Κεφάλαιο 11ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους
και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας J: Ενημέρωση και επικοινωνία, συνολικά και διακριτά στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2,
απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28



τεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) είναι 22.773€.
Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και
έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 16.027€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 42,1% (ή κατά 6.746€) της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 35,9
χιλ.€ είναι: η Δανία (41,9 χιλ.€), η Σουηδία (36,4 χιλ.€),
το Βέλγιο (36,0 χιλ.€), το Λουξεμβούργο (34,9 χιλ.€),
και η Φινλανδία (30,1 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 7,2 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η
Βουλγαρία (4,6 χιλ.€), η Ρουμανία (6,6 χιλ.€), η Λιθουανία (7,8 χιλ.€), η Πολωνία (8,4 χιλ.€), και η Ουγγαρία (8,5 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,0 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
και οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8) είναι 29.155€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 24.695€, τιμή υπολειπόμενη ικανά κατά 18,1% (ή κατά 4.460€) της αντί-

Γράφημα 11.165: Μέσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές (σε χιλ. €) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας J: Ενημέρωση και επικοινωνία συνολικά και στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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Πηγή: Eurostat - Mean annual earnings by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_30]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας J: Ενημέρωση και επικοινωνία στην ΕΕ-28
είναι 50.326€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται

στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας J: Ενημέρωση και
επικοινωνία στην Ελλάδα είναι 25.926€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 94,1% (ή κατά 24.400€)
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συ-
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γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 71,1 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (80,2 χιλ.€), η Δανία (77,5 χιλ.€), η Ιρλανδία
(71,1 χιλ.€), η Αυστρία (63,4 χιλ.€), και η Γερμανία (63,2
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 21,1 χιλ.€,
και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (18,4 χιλ.€), η Λιθουανία
(20,9 χιλ.€), η Ουγγαρία (21,7 χιλ.€), η Κροατία (21,7
χιλ.€), και η Ρουμανία (22,9 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,4
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας J: Ενημέρωση και επικοινωνία με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα και ανά
κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο (ISCED 0-2) είναι 42.162€. Την ίδια χρονιά,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 20.777€,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 102,9% (ή
κατά 21.385€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 55,5 χιλ.€ είναι: η Δανία (61,9
χιλ.€), η Ιρλανδία (58,1 χιλ.€), η Φινλανδία (55,2 χιλ.€),
το Ηνωμένο Βασίλειο (54,0 χιλ.€), και η Γαλλία (48,1
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 10,0
χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (6,3 χιλ.€), η Βουλγαρία (8,5 χιλ.€), η Ουγγαρία (11,5 χιλ.€), η Πολωνία
(11,5 χιλ.€), και η Σλοβακία (12,0 χιλ.€). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) είναι 44.258€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές
των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα

1196



είναι 21.526€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά
κατά 105,6% (ή κατά 22.732€) της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 60,9 χιλ.€ είναι: η
Δανία (72,0 χιλ.€), το Λουξεμβούργο (66,5 χιλ.€), η Αυστρία (58,9 χιλ.€), η Φινλανδία (54,0 χιλ.€), και η Γερμανία (52,9 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 13,2 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (9,7
χιλ.€), η Λιθουανία (11,9 χιλ.€), η Ρουμανία (11,9 χιλ.€),
η Ουγγαρία (15,9 χιλ.€), και η Πολωνία (16,7 χιλ.€). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8) είναι 54.011€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό
επίπεδο στην Ελλάδα είναι 30.104€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 79,4% (ή κατά 23.907€)
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 21η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 77,0 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (83,7 χιλ.€), η
Δανία (82,4 χιλ.€), η Γερμανία (49,4 χιλ.€), η Ολλανδία
(38,9 χιλ.€), και η Φινλανδία (76,4 χιλ.€). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 24,1 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (20,8 χιλ.€), η Λιθουανία (22,0
χιλ.€), η Κροατία (16,9 χιλ.€), η Ρουμανία (26,9 χιλ.€),
και η Πολωνία (27,3 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

11.8.5.10 Τομέας K: Χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας K:
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,
συνολικά και διακριτά στις 3 κατηγορίες μορφωτικού

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.166: Μέσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές (σε χιλ. €) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας K: Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες συνολικά και στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας K: Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ28 και στην Ελλάδα και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:

 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθω-



τών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2) είναι 52.122€. Την ίδια
χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν
το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 27.889€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά
κατά 86,9% (ή κατά 24.233€) της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 14η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 63,4 χιλ.€ είναι:
το Λουξεμβούργο (75,8 χιλ.€), η Δανία (70,9 χιλ.€), το
Ηνωμένο Βασίλειο (68,9 χιλ.€), η Γαλλία (51,7 χιλ.€),
και η Ιταλία (49,9 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση
τιμή δείκτη 10,6 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία
(5,8 χιλ.€), η Πολωνία (10,6 χιλ.€), η Σλοβακία (10,9
χιλ.€), η Λετονία (12,1 χιλ.€), και η Τσεχία (13,1 χιλ.€).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (6,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) είναι 55.737€.
Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και
έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 28.626€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα ση-
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Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας K: Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες στην ΕΕ-28 είναι 59.188€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων
Τομέας K: Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες στην Ελλάδα είναι 38.074€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 55,5% (ή κατά 21.115€)
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 79,6 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (99,4 χιλ.€), η Δανία (85,0 χιλ.€), το Ηνωμένο
Βασίλειο (73,2 χιλ.€), η Ολλανδία (70,8 χιλ.€), και η Αυστρία (69,7 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 19,3 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (12,5
χιλ.€), η Ρουμανία (19,5 χιλ.€), η Λιθουανία (21,1 χιλ.€),
η Κροατία (21,4 χιλ.€), και η Πολωνία (22,1 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Πηγή: Eurostat - Mean annual earnings by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_30]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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μαντικά κατά 94,7% (ή κατά 27.111€) της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 71,0
χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (87,4 χιλ.€), η Δανία
(76,8 χιλ.€), το Ηνωμένο Βασίλειο (68,8 χιλ.€), η Αυστρία (63,6 χιλ.€), και η Γερμανία (58,5 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 12,1 χιλ.€, και
συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (7,8 χιλ.€), η Ρουμανία
(8,8 χιλ.€), η Λιθουανία (12,9 χιλ.€), η Κροατία (15,3
χιλ.€), και η Πολωνία (15,5 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(5,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8) είναι 61.969€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες
ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που
απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο
μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 44.416€, τιμή
υπολειπόμενη σημαντικά κατά 39,5% (ή κατά
17.553€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 14η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά

στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 88,5 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (104,2 χιλ.€), η Δανία (92,5 χιλ.€), η Γερμανία (84,7 χιλ.€), η Ολλανδία (82,4 χιλ.€), και η Αυστρία (78,6 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 19,3 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία
(14,2 χιλ.€), η Ρουμανία (21,3 χιλ.€), η Λιθουανία
(22,4 χιλ.€), η Πολωνία (23,8 χιλ.€), και η Κροατία
(26,5 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
11.8.5.11 Τομέας L: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας L:
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, συνολικά και διακριτά στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας &
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.167: Μέσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές (σε χιλ. €) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας L: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας συνολικά και στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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Πηγή: Eurostat - Mean annual earnings by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_30]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας L: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στην ΕΕ28 είναι 37.520€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες
ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται
στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας L: Διαχείριση ακί-
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νητης περιουσίας στην Ελλάδα είναι 22.693€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 65,3% (ή κατά
14.827€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 57,6 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (73,2 χιλ.€), η Δανία (57,3 χιλ.€), η Αυστρία
(54,1 χιλ.€), η Ολλανδία (53,1 χιλ.€), και το Βέλγιο (50,3
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 10,7 χιλ.€,
και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (7,2 χιλ.€), η Ρουμανία
(9,9 χιλ.€), η Λιθουανία (10,8 χιλ.€), η Ουγγαρία (12,2
χιλ.€), και η Λετονία (13,1 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.



Κεφάλαιο 11ο

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας L: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας με γνωστό το
μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα και
ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο (ISCED 0-2) είναι 29.990€. Την ίδια χρονιά,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 16.695€,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 79,6% (ή
κατά 13.295€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 39,6 χιλ.€ είναι: η Δανία (46,3
χιλ.€), η Ολλανδία (40,5 χιλ.€), το Ηνωμένο Βασίλειο
(40,3 χιλ.€), το Βέλγιο (35,6 χιλ.€), και η Φινλανδία
(35,5 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
6,3 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (5,4 χιλ.€), η
Λιθουανία (5,9 χιλ.€), η Ουγγαρία (6,3 χιλ.€), η Ρουμανία (6,4 χιλ.€), και η Σλοβακία (7,6 χιλ.€). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) είναι 32.698€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές
των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα
είναι 19.689€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά
κατά 66,1% (ή κατά 13.009€) της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση

στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 46,2 χιλ.€ είναι: η
Δανία (53,7 χιλ.€), η Αυστρία (46,2 χιλ.€), η Ολλανδία
(68,8 χιλ.€), το Λουξεμβούργο (43,3 χιλ.€), και η Γερμανία (42,1 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 8,2 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (5,4
χιλ.€), η Ρουμανία (7,9 χιλ.€), η Λιθουανία (8,2 χιλ.€), η
Λετονία (9,6 χιλ.€), και η Ουγγαρία (9,8 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8) είναι 46.205€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό
επίπεδο στην Ελλάδα είναι 28.299€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 63,3% (ή κατά 17.906€)
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 73,8 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (87,8χιλ.€), η
Γερμανία (72,5 χιλ.€), η Αυστρία (71,9 χιλ.€), η Δανία
(71,5 χιλ.€), και η Ολλανδία (65,2 χιλ.€). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 15,3 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (10,4 χιλ.€), η Λιθουανία (13,9
χιλ.€), η Ρουμανία (15,2 χιλ.€), η Πολωνία (17,5 χιλ.€),
και η Εσθονία (19,5 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

11.8.5.12 Τομέας M: Επαγγελματικές, επιστημονικές
και τεχνικές δραστηριότητες
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual
gross earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών &
άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων
Τομέας M: Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, συνολικά και διακριτά στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο
ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & με-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), στα κρά-

τη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.168: Μέσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές (σε χιλ. €) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας M: Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες συνολικά και στις 3 κατηγορίες
μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

συνολικά στον ΤΟΜΕΑ

Πηγή: Eurostat - Mean annual earnings by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_30]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας M: Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 είναι 49.114€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας M: Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην Ελλάδα είναι 27.720€, τιμή
υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 77,2% (ή κατά
21.393€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 70,0 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (88,9 χιλ.€), η Δανία (76,4 χιλ.€), το Βέλγιο
(62,0 χιλ.€), η Αυστρία (61,9 χιλ.€), και η Ολλανδία (60,6
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 16,8 χιλ.€,
και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (13,9 χιλ.€), η Λιθουανία
(16,9 χιλ.€), η Ρουμανία (17,0 χιλ.€), η Ουγγαρία (18,6
χιλ.€), και η Πολωνία (19,2 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας M: Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο
στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
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 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών



που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο (ISCED 0-2) είναι 36.996€. Την ίδια χρονιά,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 14.124€,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 161,9% (ή
κατά 22.872€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 20η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 47,6 χιλ.€ είναι: το Ηνωμένο
Βασίλειο (55,1 χιλ.€), η Δανία (53,5 χιλ.€), η Φινλανδία
(44,3 χιλ.€), η Σουηδία (43,0 χιλ.€), και το Λουξεμβούργο (42,3 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 9,0 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (7,7
χιλ.€), η Ρουμανία (7,8 χιλ.€), η Πολωνία (9,4 χιλ.€), η
Ουγγαρία (9,9 χιλ.€), και η Τσεχία (10,1 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) είναι 40.381€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές
των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα
είναι 17.033€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά
κατά 137,1% (ή κατά 23.348€) της αντίστοιχης τιμής του
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τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 79,7 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (97,3 χιλ.€), η
Δανία (83,6 χιλ.€), η Γερμανία (74,4 χιλ.€), η Αυστρία
(72,4 χιλ.€), και το Βέλγιο (39,5 χιλ.€). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 19,6 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (12,3 χιλ.€), η Λιθουανία (18,4
χιλ.€), η Ρουμανία (21,1 χιλ.€), η Πολωνία (19,2 χιλ.€),
και η Λετονία (23,1 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
11.8.5.13 Τομέας N: Διοικητικές και υποστηρικτικές
δραστηριότητες

Κεφάλαιο 11ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους
και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, συνολικά και
διακριτά στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας
& μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
το 2018.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 20η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 52,7 χιλ.€ είναι: η
Δανία (61,0 χιλ.€), το Λουξεμβούργο (56,5 χιλ.€), το
Ηνωμένο Βασίλειο (49,4 χιλ.€), η Σουηδία (48,6 χιλ.€),
και η Αυστρία (48,3 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με
μέση τιμή δείκτη 10,2 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (8,3 χιλ.€), η Λιθουανία (9,0 χιλ.€), η Ρουμανία
(9,8 χιλ.€), η Ουγγαρία (11,4 χιλ.€), και η Πολωνία (12,7
χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28,
και οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8) είναι 54.887€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό
επίπεδο στην Ελλάδα είναι 35.104€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 56,4% (ή κατά 19.783€)
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018,

Γράφημα 11.169: Μέσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές (σε χιλ. €) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες συνολικά και στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 είναι 27.986€. Την ίδια χρονιά,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων
Τομέας N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστη-

ριότητες στην Ελλάδα είναι 15.620€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 79,2% (ή κατά
12.366€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 17η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 40,2 χιλ.€ είναι: η Δανία
(50,4 χιλ.€), το Λουξεμβούργο (39,0 χιλ.€), το Βέλγιο
(38,4 χιλ.€), η Ιρλανδία (36,9 χιλ.€), και η Σουηδία (36,4
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 9,0 χιλ.€, και
συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (5,9 χιλ.€), η Ρουμανία (9,2
χιλ.€), η Πολωνία (9,6 χιλ.€), η Λιθουανία (10,1 χιλ.€), και
η Τσεχία (10,4 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,5φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και
στην Ελλάδα και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου
σημειώνεται ότι:
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο (ISCED 0-2) είναι 22.930€. Την ίδια χρονιά,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 11.340€,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 102,2% (ή
κατά 11.590€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 33,5 χιλ.€ είναι: η Δανία (43,7
χιλ.€), το Λουξεμβούργο (31,8 χιλ.€), το Βέλγιο (30,9
χιλ.€), η Σουηδία (30,9 χιλ.€), και η Φινλανδία (30,2
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 6,3
χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (3,8 χιλ.€), η
Ρουμανία (6,2 χιλ.€), η Λιθουανία (9,4 χιλ.€), η Πολωνία (7,0 χιλ.€), και η Ουγγαρία (7,6 χιλ.€). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) είναι 26.791€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές
των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα
είναι 14.648€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά
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κατά 82,9% (ή κατά 12.143€) της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 17η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 39,0 χιλ.€ είναι: η
Δανία (50,4 χιλ.€), το Λουξεμβούργο (37,5 χιλ.€), η Αυστρία (36,2 χιλ.€), το Βέλγιο (38,4 χιλ.€), και η Σουηδία
(36,4 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
7,7 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (4,7 χιλ.€), η
Ρουμανία (7,2 χιλ.€), η Πολωνία (8,1 χιλ.€), η Λιθουανία (8,4 χιλ.€), και η Τσεχία (10,1 χιλ.€). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8) είναι 39.190€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό
επίπεδο στην Ελλάδα είναι 22.904€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 71,1% (ή κατά 16.286€)
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 55,5 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (65,5 χιλ.€), το
Βέλγιο (60,9 χιλ.€), η Δανία (55,2 χιλ.€), η Γερμανία
(48,8 χιλ.€), και η Αυστρία (46,9 χιλ.€). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 15,3 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (11,0 χιλ.€), η Πολωνία (15,4
χιλ.€), η Λιθουανία (16,4 χιλ.€), η Ρουμανία (16,6 χιλ.€),
και η Κροατία (17,3 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

11.8.5.14 Τομέας O: Δημόσια διοίκηση και άμυνα,
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους
και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας O: Δημόσια
διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση,
συνολικά και διακριτά στις 3 κατηγορίες μορφωτικού ε-
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πιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης
δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ISCED 5-8), στα 24 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.170: Μέσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές (σε χιλ. €) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας O: Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση συνολικά και στις 3 κατηγορίες
μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

συνολικά στον ΤΟΜΕΑ

Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας O: Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο
στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο (ISCED 0-2) είναι 27.340€. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 45,5 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (61,0 χιλ.€), η
Δανία (49,7 χιλ.€), η Ολλανδία (41,0 χιλ.€), η Ιρλανδία





(38,8 χιλ.€), και η Σουηδία (36,9 χιλ.€). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 5,8 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Ουγγαρία (3,5 χιλ.€), η Βουλγαρία (4,0 χιλ.€), η
Ρουμανία (8,2 χιλ.€), η Σλοβακία (7,1 χιλ.€), και η Κροατία (7,0 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,9 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) είναι 32.299€. Το
2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση
τιμή δείκτη 53,5 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (81,1
χιλ.€), η Δανία (52,8 χιλ.€), η Ολλανδία (47,3 χιλ.€), η
Ιρλανδία (46,2 χιλ.€), και η Γερμανία (40,0 χιλ.€). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 9,4 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (5,6 χιλ.€), η Ρουμανία (8,3
χιλ.€), η Λιθουανία (10,0 χιλ.€), η Ουγγαρία (11,3 χιλ.€),
και η Κροατία (11,6 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28,
και οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8) είναι 41.766€. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
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Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων
Τομέας O: Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση στην ΕΕ-28 είναι 35.937€. Την ίδια
χρονιά, για την Ελλάδα δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 60,6 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (86,8 χιλ.€), η Δανία (62,9 χιλ.€), η Ολλανδία
(54,3 χιλ.€), η Ιρλανδία (52,0 χιλ.€), και η Φινλανδία
(46,8 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
12,9 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (8,0 χιλ.€), η
Ουγγαρία (12,1 χιλ.€), η Λιθουανία (13,6 χιλ.€), η Σλοβακία (15,4 χιλ.€), και η Ρουμανία (15,6 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (4,7φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Πηγή: Eurostat - Mean annual earnings by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_30]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 73,45 χιλ.€ είναι:
το Λουξεμβούργο (122,5 χιλ.€), η Δανία (70,5 χιλ.€), η
Ολλανδία (63,9 χιλ.€), η Ιρλανδία (55,6 χιλ.€), η Γερμανία (54,8 χιλ.€), και. Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 15,3 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (9,1
χιλ.€), η Λιθουανία (13,6 χιλ.€), η Πολωνία (17,0 χιλ.€),
η Ουγγαρία (17,7 χιλ.€), και η Λετονία (17,7 χιλ.€). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

11.8.5.15 Τομέας P: Εκπαίδευση
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους
και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας Ρ: Εκπαίδευση, συνολικά και διακριτά στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ISCED 5-8), στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.171: Μέσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές (σε χιλ. €) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας Ρ: Εκπαίδευση συνολικά και στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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συνολικά στον ΤΟΜΕΑ

Πηγή: Eurostat - Mean annual earnings by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_30]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας Ρ: Εκπαίδευση στην ΕΕ-28 είναι 34.857€.
Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα
δραστηριοτήτων Τομέας Ρ: Εκπαίδευση στην Ελλάδα
είναι 21.923€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά
κατά 59,0% (ή κατά 12.935€) της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 62,7 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (98,6 χιλ.€), η Δανία (58,9 χιλ.€), η Ιρλανδία
(54,0 χιλ.€), η Ολλανδία (52,0 χιλ.€), και το Βέλγιο (50,0
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 10,9 χιλ.€,
και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (7,8 χιλ.€), η Λιθουανία
(10,6 χιλ.€), η Λετονία (11,3 χιλ.€), η Ουγγαρία (12,2
χιλ.€), και η Πολωνία (12,6 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
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διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας Ρ: Εκπαίδευση με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα και ανά κατηγορία
μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο (ISCED 0-2) είναι 24.965€. Την ίδια χρονιά,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 15.332€,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 62,8% (ή
κατά 9.633€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 39,5 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (53,1 χιλ.€), η Δανία (42,9 χιλ.€), η Φινλανδία
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συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 67,9 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (107,2 χιλ.€),
η Δανία (62,7 χιλ.€), η Ιρλανδία (56,7 χιλ.€), η Ολλανδία (56,4 χιλ.€), και η Αυστρία (56,4 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 12,3 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (8,7 χιλ.€), η Λιθουανία (12,2
χιλ.€), η Λετονία (13,0 χιλ.€), η Πολωνία (13,8 χιλ.€), και
η Ουγγαρία (13,9 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
11.8.5.16 Τομέας Q: Δραστηριότητες σχετικές με την
ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους
και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας Q: Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, συνολικά και διακριτά στις 3 κατηγορίες
μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28



(36,1 χιλ.€), η Ολλανδία (33,6 χιλ.€), και το Βέλγιο (32,1
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 5,9
χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (4,6 χιλ.€), η Λιθουανία (5,3 χιλ.€), η Ουγγαρία (6,4 χιλ.€), η Ρουμανία
(6,4 χιλ.€), και η Λετονία (6,8 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(6,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) είναι 28.302€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές
των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα
είναι 20.615€, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά
37,3% (ή κατά 7.687€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 49,0 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (79,8 χιλ.€), η Δανία (49,8 χιλ.€), η Γερμανία
(39,1 χιλ.€), η Ολλανδία (38,6 χιλ.€), και η Αυστρία
(37,5 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
6,9 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (5,0 χιλ.€), η
Λιθουανία (6,5 χιλ.€), η Λετονία (7,5 χιλ.€), η Ρουμανία
(7,6 χιλ.€), και η Ουγγαρία (8,1 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(7,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8) είναι 38.205€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό
επίπεδο στην Ελλάδα είναι 22.104€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 72,8% (ή κατά 16.101€)
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το

Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας Q: Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στην ΕΕ-28 είναι
35.292€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες
αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα
δραστηριοτήτων Τομέας Q: Δραστηριότητες σχετικές με
την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στην
Ελλάδα είναι 20.577€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 71,5% (ή κατά 14.715€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 11.172: Μέσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές (σε χιλ. €) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας Q: Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα συνολικά και στις 3
κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 50,3 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (67,5 χιλ.€), η Δανία (51,3 χιλ.€), η Ιρλανδία
(45,5 χιλ.€), η Ολλανδία (43,8 χιλ.€), και η Αυστρία (43,6
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 12,1 χιλ.€,
και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (9,5 χιλ.€), η Ουγγαρία
(11,7 χιλ.€), η Πολωνία (12,9 χιλ.€), η Λιθουανία (13,2
χιλ.€), και η Σλοβακία (14,8 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,8
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας Q: Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα με γνωστό το μορφωτικό
τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2) είναι 23.601€. Την ίδια
χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν
το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 14.595€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά
κατά 61,7% (ή κατά 9.006€) της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 17η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 35,3 χιλ.€ είναι:
η Δανία (41,5 χιλ.€), το Λουξεμβούργο (35,7 χιλ.€), η
Σουηδία (35,1 χιλ.€), η Ολλανδία (33,0 χιλ.€), και η
Φινλανδία (31,0 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση
τιμή δείκτη 6,7 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία
(4,3 χιλ.€), η Λιθουανία (6,3 χιλ.€), η Ουγγαρία (7,4
χιλ.€), η Πολωνία (7,4 χιλ.€), και η Σλοβακία (8,0 χιλ.€).
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Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (5,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) είναι 31.036€.
Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και
έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 17.799€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 74,4% (ή κατά 13.237€) της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 43,8
χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (57,4 χιλ.€), η Δανία
(44,7 χιλ.€), η Αυστρία (40,0 χιλ.€), η Ολλανδία (39,4
χιλ.€), και η Γερμανία (37,3 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 8,8 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η
Βουλγαρία (4,9 χιλ.€), η Λιθουανία (8,9 χιλ.€), η Ουγγαρία (9,7 χιλ.€), η Λετονία (10,1 χιλ.€), και η Πολωνία
(10,3 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28,
και οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8) είναι 43.555€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες
ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που
απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο
μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 26.169€, τιμή
υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 66,4% (ή κατά 17.386€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλό-
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τερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 66,5 χιλ.€ είναι: το
Λουξεμβούργο (96,3 χιλ.€), η Γερμανία (68,6 χιλ.€), η
Δανία (58,4 χιλ.€), η Αυστρία (54,6 χιλ.€), και η Ολλανδία (54,4 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση
τιμή δείκτη 15,4 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία
(9,5 χιλ.€), η Ουγγαρία (14,9 χιλ.€), η Πολωνία (15,3
χιλ.€), η Λιθουανία (16,7 χιλ.€), και η Λετονία (20,7
χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

11.8.5.17 Τομέας R: Τέχνες, διασκέδαση και
ψυχαγωγία
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας R:
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, συνολικά και διακριτά στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας &
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.173: Μέσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές (σε χιλ. €) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας R: Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία συνολικά και στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας R: Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία στην
ΕΕ-28 είναι 32.467€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας R: Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία στην Ελλάδα είναι 19.385€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 67,5% (ή κατά 13.082€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 47,2 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (61,5 χιλ.€), η Δανία (47,7 χιλ.€), η Ιταλία
(44,1 χιλ.€), η Αυστρία (43,4 χιλ.€), και η Γαλλία (39,5
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 10,0 χιλ.€,
και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (6,8 χιλ.€), η Λιθουανία
(9,6 χιλ.€), η Ρουμανία (10,4 χιλ.€), η Ουγγαρία (11,4
χιλ.€), και η Λετονία (11,6 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,7 φο-

ρές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας R: Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία με γνωστό
το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα
και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται
ότι:
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο (ISCED 0-2) είναι 29.537€. Την ίδια χρονιά,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 13.307€,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 122,0% (ή
κατά 16.230€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δεί-
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κτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 41,1 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (50,3 χιλ.€), η Γερμανία (41,4 χιλ.€), η Ιταλία
(40,0 χιλ.€), η Φινλανδία (37,5 χιλ.€), και η Δανία (36,3
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 7,1
χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (4,9 χιλ.€), η
Ρουμανία (6,7 χιλ.€), η Ουγγαρία (7,6 χιλ.€), η Σλοβακία (8,0 χιλ.€), και η Λετονία (8,3 χιλ.€). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) είναι 29.505€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές
των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα
είναι 18.918€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά
κατά 56,0% (ή κατά 10.587€) της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 43,7 χιλ.€ είναι: το
Λουξεμβούργο (51,9 χιλ.€), η Ιταλία (44,9 χιλ.€), η Δανία (44,9 χιλ.€), η Αυστρία (39,5 χιλ.€), και η Σουηδία
(37,1 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη
8,5 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (6,4 χιλ.€), η
Λιθουανία (7,7 χιλ.€), η Ρουμανία (8,2 χιλ.€), η Ουγγαρία (10,1 χιλ.€), και η Πολωνία (10,1 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (5,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 και οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8) είναι 37.742€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό
επίπεδο στην Ελλάδα είναι 22.137€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 70,5% (ή κατά 15.605€)

της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 58,2 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (81,8 χιλ.€), η
Δανία (56,6 χιλ.€), η Αυστρία (53,9 χιλ.€), η Ολλανδία
(49,3 χιλ.€), και η Γερμανία (49,1 χιλ.€). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 11,7 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (7,6 χιλ.€), η Λιθουανία (10,7
χιλ.€), η Λετονία (12,7 χιλ.€), η Πολωνία (13,3 χιλ.€), και
η Ουγγαρία (14,2 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
11.8.5.18 Τομέας S: Άλλες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας S:
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, συνολικά
και διακριτά στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου
(απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4,
και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8),
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.
Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας S: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην ΕΕ-28 είναι 34.901€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που
απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας S:
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα είναι 18.195€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 91,8% (ή κατά 16.706€) της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 17η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 11.174: Μέσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές (σε χιλ. €) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας S: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών συνολικά και στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στον τομέα δραστηριοτήτων Τομέας S: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών με
γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο (ISCED 0-2) είναι 23.543€. Την ίδια χρονιά,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 13.810€,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 70,5% (ή
κατά 9.733€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 36,4 χιλ.€ είναι: η Δανία (52,3
χιλ.€), το Λουξεμβούργο (33,6 χιλ.€), η Σουηδία (32,7
χιλ.€), το Βέλγιο (32,2 χιλ.€), και η Φινλανδία (31,2
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 6,8
χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (4,2 χιλ.€), η
Ρουμανία (7,2 χιλ.€), η Κροατία (7,4 χιλ.€), η Ουγγαρία



(7,4 χιλ.€), και η Πολωνία (7,9 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(5,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) είναι 32.176€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές
των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα
είναι 15.232€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά
κατά 111,2% (ή κατά 16.944€) της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 45,5 χιλ.€ είναι: η
Δανία (56,9 χιλ.€), το Λουξεμβούργο (52,8 χιλ.€), η Ολλανδία (42,8 χιλ.€), η Αυστρία (38,0 χιλ.€), και η Γερμανία (36,9 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 6,9 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (4,7
χιλ.€), η Ρουμανία (6,4 χιλ.€), η Λιθουανία (7,3 χιλ.€), η
Ουγγαρία (8,0 χιλ.€), και η Λετονία (8,2 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8) είναι 43.548€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό
επίπεδο στην Ελλάδα είναι 20.007€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 117,7% (ή κατά 23.541€)
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 19η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 50,2 χιλ.€ είναι: η Δανία
(64,8 χιλ.€), το Λουξεμβούργο (56,2 χιλ.€), η Ολλανδία
(47,4 χιλ.€), το Βέλγιο (41,5 χιλ.€), και η Αυστρία (41,3
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 8,8 χιλ.€, και
συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (5,8 χιλ.€), η Ρουμανία (9,1
χιλ.€), η Ουγγαρία (9,1 χιλ.€), η Λιθουανία (9,9 χιλ.€), και
η Σλοβακία (10,2 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,7 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
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συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 66,1 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (83,2 χιλ.€), η
Δανία (73,2 χιλ.€), η Ολλανδία (58,6 χιλ.€), το Βέλγιο
(58,2 χιλ.€), και η Γερμανία (57,3 χιλ.€). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 12,0 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (6,9 χιλ.€), η Σλοβακία (11,5
χιλ.€), η Λιθουανία (12,9 χιλ.€), η Ρουμανία (13,3 χιλ.€),
και η Ουγγαρία (15,5 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

11.8.5.19 Συνολικά στους τομείς δραστηριοτήτων από
Β έως & S
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β)
έως & (S), συνολικά και διακριτά στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι
ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.175: Μέσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές (σε χιλ. €) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S), συνολικά και στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

συνολικά στον ΤΟΜΕΑ

Πηγή: Eurostat - Mean annual earnings by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_30]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S), στην ΕΕ-28 είναι 37.193€. Την
ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές
των μισθωτών που στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β)
έως & (S), στην Ελλάδα είναι 23.274€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 59,8% (ή κατά 13.919€) της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 54,8 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (64,7 χιλ.€), η Δανία (64,2 χιλ.€), η Ολλανδία
(50,0 χιλ.€), η Ιρλανδία (47,7 χιλ.€), και η Αυστρία (47,4
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 12,3 χιλ.€,
και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (8,5 χιλ.€), η Ρουμανία
(12,1 χιλ.€), η Λιθουανία (12,4 χιλ.€), η Ουγγαρία (14,1
χιλ.€), και η Πολωνία (14,7 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
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διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2018, στο σύνολο των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών
& άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από
(Β) έως & (S), με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην
ΕΕ-28 και στην Ελλάδα και ανά κατηγορία μορφωτικού
επιπέδου σημειώνεται ότι:
 οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο (ISCED 0-2) είναι 29.799€. Την ίδια χρονιά,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 17.265€,
τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 72,6% (ή
κατά 12.533€) της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 42,2 χιλ.€ είναι: η Δανία (50,6
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 και οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μι-
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σθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8) είναι 46.032€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό
επίπεδο στην Ελλάδα είναι 30.379€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 51,5% (ή κατά 15.653€)
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 70,8 χιλ.€ είναι: το Λουξεμβούργο (85,3 χιλ.€), η
Δανία (75,3 χιλ.€), η Γερμανία (65,4 χιλ.€), η Ολλανδία
(64,3 χιλ.€), και η Αυστρία (63,6 χιλ.€). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 17,0 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (11,5 χιλ.€), η Λιθουανία (16,0
χιλ.€), η Ρουμανία (18,2 χιλ.€), η Πολωνία (18,75 χιλ.€),
και η Λετονία (20,2 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

χιλ.€), το Λουξεμβούργο (43,6 χιλ.€), η Φινλανδία (39,7
χιλ.€), η Ολλανδία (38,8 χιλ.€), και το Ηνωμένο Βασίλειο (38,4 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 7,6 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (5,4
χιλ.€), η Ρουμανία (7,5 χιλ.€), η Λιθουανία (7,6 χιλ.€), η
Ουγγαρία (8,7 χιλ.€), και η Σλοβακία (8,8 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα και έχουν μορφωτικό
επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) είναι 33.227€. Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές
των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα και έχουν το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα
είναι 20.233€, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά
κατά 64,2% (ή κατά 12.994€) της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή δείκτη 49,3 χιλ.€ είναι: η
Δανία (58,2 χιλ.€), το Λουξεμβούργο (57,2 χιλ.€), η Ολλανδία (44,9 χιλ.€), η Αυστρία (44,6 χιλ.€), και η Σουηδία (41,7 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μισθωτών, με μέση τιμή
δείκτη 9,7 χιλ.€, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (6,8
χιλ.€), η Ρουμανία (9,1 χιλ.€), η Λιθουανία (9,4 χιλ.€), η
Ουγγαρία (11,3 χιλ.€), και η Πολωνία (11,9χιλ.€). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,

11.8.5.19.1 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β)
έως & (S) και στο σύνολο των 3 κατηγοριών μορφωτικού
επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.176: Μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών και στο σύνολο των 3 κατηγοριών
μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – Mean annual earnings by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_30]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
ανδρών μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως
& (S) και στο σύνολο των 3 κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 (40,5 χιλ.€), υπερέχει ιδιαίτερα ση-

μαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (32,9
χιλ.€) κατά 7,6 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 81,1% των αποδοχών των ανδρών.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των ανδρών μισθωτών ηλικίας
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S) και στο σύνολο των 3 κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου, υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 11,1 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 77,2% των
αποδοχών των ανδρών), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 10,8
χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 79,2% των αποδοχών των ανδρών), η Ολλανδία (κατά 9,4 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
81,8% των αποδοχών των ανδρών), η Δανία (κατά 9,4
χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 86,0% των αποδοχών των ανδρών), η Γερμανία (κατά 9,0 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
81,9% των αποδοχών των ανδρών), η Φινλανδία (κατά
8,8 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 82,5% των αποδοχών των
ανδρών), η Ιρλανδία (κατά 8,6 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
83,5% των αποδοχών των ανδρών), το Λουξεμβούργο
(κατά 7,7 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 88,8% των αποδοχών
των ανδρών), η Γαλλία (κατά 6,5 χιλ.€ που αντιστοιχεί
στο 84,6% των αποδοχών των ανδρών), η Ιταλία (κατά
5,7 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 85,6% των αποδοχών των
ανδρών), η Κύπρος (κατά 5,2 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
81,1% των αποδοχών των ανδρών), η Ισπανία (κατά 5,0
χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 84,6% των αποδοχών των ανδρών), η Σουηδία (κατά 4,1 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
91,2% των αποδοχών των ανδρών), η Μάλτα (κατά 4,0
χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 85,8% των αποδοχών των ανδρών), το Βέλγιο (κατά 3,9 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
92,1% των αποδοχών των ανδρών), η Εσθονία (κατά 3,7
χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 81,1% των αποδοχών των ανδρών), η Τσεχία (κατά 3,6 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο

80,4% των αποδοχών των ανδρών), η Πορτογαλία (κατά
3,3 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 84,8% των αποδοχών των
ανδρών), η Ελλάδα (κατά 3,0 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
87,7% των αποδοχών των ανδρών), η Σλοβακία (κατά 3,0
χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 82,0% των αποδοχών των ανδρών), η Λετονία (κατά 2,3 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
86,4% των αποδοχών των ανδρών), η Σλοβενία (κατά 1,8
χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 93,0% των αποδοχών των ανδρών), η Ουγγαρία (κατά 1,8 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
87,6% των αποδοχών των ανδρών), η Πολωνία (κατά 1,8
χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 88,5% των αποδοχών των ανδρών), η Λιθουανία (κατά 1,5 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
88,3% των αποδοχών των ανδρών), η Κροατία (κατά 1,3
χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 91,7% των αποδοχών των ανδρών), η Βουλγαρία (κατά 0,6 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
93,2% των αποδοχών των ανδρών), και η Ρουμανία (κατά 0,5 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 96,0% των αποδοχών
των ανδρών) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της
απόκλισης του δείκτη ως προς το φύλο μισθωτών.
11.8.5.19.2 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ
(ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β)
έως & (S) με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2) ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.177: Μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – Mean annual earnings by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_30]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
ανδρών μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως
& (S) με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2) στην ΕΕ-28
(33,0 χιλ.€), υπερέχει ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (16,4 χιλ.€) κατά 7,6 χιλ.€ που
αντιστοιχεί στο 80,1% των αποδοχών των ανδρών.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των ανδρών μισθωτών ηλικίας
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από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S) με μορφωτικό επίπεδο
Κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο
(ISCED 0-2), υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 13,1 χιλ.€
που αντιστοιχεί στο 70,5% των αποδοχών των ανδρών),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Δανία (κατά 8,3 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 84,6%
των αποδοχών των ανδρών), η Ιρλανδία (κατά 7,9 χιλ.€
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ντιστοιχεί στο 88,8% των αποδοχών των ανδρών), η
Κροατία (κατά 1,9 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 82,0% των
αποδοχών των ανδρών), η Τσεχία (κατά 1,6 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 86,6% των αποδοχών των ανδρών), η
Ουγγαρία (κατά 1,1 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 88,4% των
αποδοχών των ανδρών), η Σλοβακία (κατά 1,0 χιλ.€ που
αντιστοιχεί στο 89,1% των αποδοχών των ανδρών), η Λιθουανία (κατά 0,7 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 91,9% των
αποδοχών των ανδρών), η Ρουμανία (κατά 0,5 χιλ.€ που
αντιστοιχεί στο 92,9% των αποδοχών των ανδρών), και η
Βουλγαρία (κατά 0,3 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 94,9% των
αποδοχών των ανδρών) που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή της απόκλισης του δείκτη ως προς το φύλο μισθωτών.
11.8.5.19.3 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ
(ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

Κεφάλαιο 11ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β)
έως & (S) με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
3-4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

που αντιστοιχεί στο 79,1% των αποδοχών των ανδρών),
η Φινλανδία (κατά 7,3 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 82,8%
των αποδοχών των ανδρών), η Ολλανδία (κατά 6,2 χιλ.€
που αντιστοιχεί στο 84,0% των αποδοχών των ανδρών),
η Ισπανία (κατά 5,0 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 81,1% των
αποδοχών των ανδρών), η Ιταλία (κατά 4,6 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 85,9% των αποδοχών των ανδρών), η Κύπρος (κατά 4,6 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 74,8% των αποδοχών των ανδρών), η Γαλλία (κατά 4,1 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 87,6% των αποδοχών των ανδρών), το Λουξεμβούργο (κατά 4,0 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 91,4% των
αποδοχών των ανδρών), η Γερμανία (κατά 3,7 χιλ.€ που
αντιστοιχεί στο 87,7% των αποδοχών των ανδρών), η
Πορτογαλία (κατά 3,6 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 79,4%
των αποδοχών των ανδρών), η Σουηδία (κατά 3,3 χιλ.€
που αντιστοιχεί στο 91,5% των αποδοχών των ανδρών),
η Εσθονία (κατά 3,3 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 77,5% των
αποδοχών των ανδρών), η Μάλτα (κατά 3,0 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 86,8% των αποδοχών των ανδρών), η Σλοβενία (κατά 2,8 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 84,3% των αποδοχών των ανδρών), η Λετονία (κατά 2,8 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 76,6% των αποδοχών των ανδρών), η Αυστρία (κατά 2,1 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 93,6% των αποδοχών των ανδρών), το Βέλγιο (κατά 2,0 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 94,3% των αποδοχών των ανδρών), η Πολωνία (κατά 1,9 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 81,4% των αποδοχών των ανδρών), η Ελλάδα (κατά 1,9 χιλ.€ που α-

Γράφημα 11.178: Μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – Mean annual earnings by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_30]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
ανδρών μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως
& (S) με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας
και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) στην
ΕΕ-28 (35,6 χιλ.€), υπερέχει σημαντικά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών (30,3 χιλ.€) κατά 5,4 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 84,9% των αποδοχών των ανδρών.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των ανδρών μισθωτών ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S) με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 3-4), υπερέχει από σημαντικά έως
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη με-

γαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Δανία (κατά 9,3 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 85,0% των αποδοχών των ανδρών), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 9,1 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
79,3% των αποδοχών των ανδρών), η Ολλανδία (κατά
8,7 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 81,1% των αποδοχών των
ανδρών), η Αυστρία (κατά 8,7 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
82,0% των αποδοχών των ανδρών), η Φινλανδία (κατά
7,9 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 81,8% των αποδοχών των
ανδρών), η Ισπανία (κατά 7,0 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
78,4% των αποδοχών των ανδρών), η Ιταλία (κατά 6,1
χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 84,2% των αποδοχών των ανδρών), η Γερμανία (κατά 6,0 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
86,4% των αποδοχών των ανδρών), η Σουηδία (κατά 5,4
χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 87,7% των αποδοχών των ανδρών), η Γαλλία (κατά 5,2 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
85,5% των αποδοχών των ανδρών), η Ιρλανδία (κατά 4,9
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χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 87,8% των αποδοχών των ανδρών), το Λουξεμβούργο (κατά 4,7 χιλ.€ που αντιστοιχεί
στο 92,1% των αποδοχών των ανδρών), η Μάλτα (κατά
4,7 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 83,4% των αποδοχών των
ανδρών), η Εσθονία (κατά 4,2 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
75,5% των αποδοχών των ανδρών), η Κύπρος (κατά 3,7
χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 83,1% των αποδοχών των ανδρών), η Πορτογαλία (κατά 3,5 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
81,9% των αποδοχών των ανδρών), η Λετονία (κατά 3,1
χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 77,4% των αποδοχών των ανδρών), η Τσεχία (κατά 3,0 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
81,8% των αποδοχών των ανδρών), η Σλοβενία (κατά 2,5
χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 89,0% των αποδοχών των ανδρών), η Σλοβακία (κατά 2,4 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
82,7% των αποδοχών των ανδρών), η Ελλάδα (κατά 2,4
χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 88,5% των αποδοχών των ανδρών), το Βέλγιο (κατά 2,3 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
94,4% των αποδοχών των ανδρών), η Κροατία (κατά 1,9
χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 85,9% των αποδοχών των ανδρών), η Ουγγαρία (κατά 1,8 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
84,9% των αποδοχών των ανδρών), η Πολωνία (κατά 1,7

χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 86,7% των αποδοχών των ανδρών), η Λιθουανία (κατά 1,4 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
85,8% των αποδοχών των ανδρών), η Ρουμανία (κατά
1,0 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 89,4% των αποδοχών των
ανδρών), και η Βουλγαρία (κατά 0,9 χιλ.€ που αντιστοιχεί
στο 87,9% των αποδοχών των ανδρών) που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη ως προς το
φύλο μισθωτών.
11.8.5.19.4 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ
(ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β)
έως & (S) με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.179: Μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8) ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
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Πηγή: Eurostat – Mean annual earnings by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_30]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
ανδρών μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως
& (S) με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8) στην ΕΕ-28 (52,1 χιλ.€), υπερέχει ιδιαίτερα
σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (38,5
χιλ.€) κατά 13,6 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 73,9% των αποδοχών των ανδρών.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των ανδρών μισθωτών ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S) με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8), υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Αυστρία (κατά 21,0 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 70,9% των αποδοχών των ανδρών), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά
17,8 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 80,6% των αποδοχών των
ανδρών), η Ολλανδία (κατά 15,8 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
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77,5% των αποδοχών των ανδρών), η Γερμανία (κατά
15,0 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 78,8% των αποδοχών των
ανδρών), η Δανία (κατά 14,8 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
81,8% των αποδοχών των ανδρών), η Ιταλία (κατά 14,8
χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 73,0% των αποδοχών των ανδρών), η Φινλανδία (κατά 14,0 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
77,0% των αποδοχών των ανδρών), η Ιρλανδία (κατά 13,4
χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 77,8% των αποδοχών των ανδρών), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 12,6 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 76,8% των αποδοχών των ανδρών), η Γαλλία
(κατά 11,9 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 78,0% των αποδοχών
των ανδρών), η Πορτογαλία (κατά 9,2 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 73,9% των αποδοχών των ανδρών), η Κύπρος (κατά 8,2 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 77,2% των αποδοχών των
ανδρών), η Τσεχία (κατά 7,6 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
72,8% των αποδοχών των ανδρών), η Ισπανία (κατά 7,3
χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 82,4% των αποδοχών των ανδρών), η Σλοβενία (κατά 6,9 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο
81,3% των αποδοχών των ανδρών), η Σλοβακία (κατά 6,9
χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 72,59% των αποδοχών των ανδρών), η Μάλτα (κατά 6,8 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 80,8%
των αποδοχών των ανδρών), η Ελλάδα (κατά 6,7 χιλ.€
που αντιστοιχεί στο 79,9% των αποδοχών των ανδρών), η
Σουηδία (κατά 6,5 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 88,0% των
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αποδοχών των ανδρών), η Ουγγαρία (κατά 6,4 χιλ.€ που
αντιστοιχεί στο 73,6% των αποδοχών των ανδρών), η Εσθονία (κατά 5,7 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 76,5% των αποδοχών των ανδρών), η Πολωνία (κατά 5,2 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 75,5% των αποδοχών των ανδρών), το Βέλγιο (κατά 4,7 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 92,5% των αποδοχών των ανδρών), η Λετονία (κατά 4,7 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 79,5% των αποδοχών των ανδρών), η Λιθουανία
(κατά 3,8 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 78,7% των αποδοχών
των ανδρών), η Κροατία (κατά 3,8 χιλ.€ που αντιστοιχεί
στο 84,1% των αποδοχών των ανδρών), η Ρουμανία (κατά
3,1 χιλ.€ που αντιστοιχεί στο 84,5% των αποδοχών των
ανδρών), και η Βουλγαρία (κατά 2,5 χιλ.€ που αντιστοιχεί
στο 81,3% των αποδοχών των ανδρών) που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη ως προς το
φύλο μισθωτών.

11.8.5.20 Συγκριτική αποτύπωση των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών ανά μορφωτικό
επίπεδο των μισθωτών στους τομείς δραστηριότητας στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β)
έως & (S) και στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου
(απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4,
και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.180: Μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές (σε χιλ.€) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S) και στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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D. Παροχή ηλεκτρ.
ρεύματος κ.α
E. Παροχή νερού,
λύματα κ.α
F.Κατασκευές
G. Χονδρικό,
λιανικό εμπόριο κ.α

27,7

P. Εκπαίδευση
Q. Ανθρώπινη υγεία
& κοιν. πρόνοια
R. Τέχνες,
διασκέδαση &ψυχ.
S. Άλλες δραστηριόητες
υπηρεσιών

41,9

31,9

24,4
29,8
21,0

45,0

29,6

43,7

30,4

43,0

22,8

29,2

42,2

44,3
52,1

30,0

M. Επαγγελματικές,
επιστημ. τεχν. δραστ.

O. Δημ. διοίκηση
& άμυνα, υποχρ. ασφάλιση

58,0

28,5

K. Χρηματοπιστωτικές
& ασφαλ. δραστ.

N.Διοικητικές
& υποστηρ. δραστ.

40,5

27,2

J. Ενημέρωση
& επικοινωνίες

L. Διαχείρηση
ακίνητης περιουσίας

53,3

38,6

H. Μεταφορά
& αποθήκευση
I. Παροχή καταλύματος
& εστίαση

53,5

27,3
25,0
23,6
29,5
23,5

54,0
55,7

62,0

32,7

37,0
22,9
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C. Μεταποίηση

27,2

Απόφοιτοι ISCED 5-8
ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

B. Ορυχεία
& λατομεία

Απόφοιτοι ISCED 3-4

46,2

40,4
26,8
32,3
28,3
31,0
29,5
32,2

54,9
39,2
41,8
38,2
43,6
37,7
43,5

Πηγή: Eurostat - Mean annual earnings by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_30]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με γνωστό μορφωτικό επίπεδο συνολικά στους τομείς δραστηριοτήτων
από (Β) έως & (S) στην ΕΕ-28 είναι 37.193€. Τη συγκεκριμένη χρονιά, οι 5 τομείς δραστηριοτήτων με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 48,9 χιλ.€ είναι:
(K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότη-

τες (59,2 χιλ.€), (J) Ενημέρωση και επικοινωνία (50,3
χιλ.€), (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες (49,1 χιλ.€), (D) Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
(48,3 χιλ.€), και (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (37,5
χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται οι 5 τομείς δραστηριοτήτων με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
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τιμή δείκτη 29,2 χιλ.€ και συγκεκριμένα: (I) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης (23,2
χιλ.€), (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (28,0 χιλ.€), (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (31,0 χιλ.€), (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο –
επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
(31,8 χιλ.€), και (H) Μεταφορά και αποθήκευση (32,4
χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5
είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
τομέων δραστηριοτήτων στην ΕΕ-28.
Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό
επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο (ISCED 0-2) είναι 29.799€, τιμή υπολειπόμενη κατά 7.394€ (ή αντιστοιχεί στο 80,1%) των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως
& (S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (37.193€), ενώ οι μέσες
ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών ως προς
τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων που απασχολούνται οι μισθωτοί με διάταξη από την υψηλότερη τιμή του δείκτη προς τη χαμηλότερη, έχει ως εξής:
 στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες είναι 52.122€, τιμή που αντιστοιχεί στο
88,1% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών
στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των
μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (59.188€),
 στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία είναι
42.162€, τιμή που αντιστοιχεί στο 83,8% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (50.326€),
 στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού είναι 38.550€, τιμή
που αντιστοιχεί στο 79,9% των μέσων ακαθάριστων
ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται
στο συγκεκριμένο τομέα (48.251€),
 στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες είναι 36.996€, τιμή που αντιστοιχεί στο 75,3% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων
αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού
επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (49.114€),
 στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας είναι
29.990€, τιμή που αντιστοιχεί στο 79,9% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (37.520€),
 στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση είναι
29.750€, τιμή που αντιστοιχεί στο 92,0% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κα-
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τηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (32.354€),
στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία είναι 29.537€, τιμή που αντιστοιχεί στο 91,0% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (32.467€),
στον τομέα (F) Κατασκευές είναι 27.378€, τιμή που αντιστοιχεί στο 82,5% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων
αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού
επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (33.625€),
στον τομέα (C) Μεταποίηση είναι 27.378€, τιμή που
αντιστοιχεί στο 75,2% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο
συγκεκριμένο τομέα (36.411€),
στον τομέα (Ο) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση είναι 27.340€, τιμή που αντιστοιχεί στο 76,1% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων
αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού
επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (35.937€),
στον τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης είναι 27.176€, τιμή που αντιστοιχεί στο 87,7% των
μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο
των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (30.980€),
στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία είναι 27.151€, τιμή που αντιστοιχεί στο 78,3% των μέσων ακαθάριστων
ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται
στο συγκεκριμένο τομέα (34.688€),
στον τομέα (P) Εκπαίδευση είναι 24.965€, τιμή που αντιστοιχεί στο 71,6% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων
αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού
επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (34.857€),
στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
είναι 24.410 χιλ.€, τιμή που αντιστοιχεί στο 76,8% των
μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο
των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (31.771€),
στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα είναι
23.601€, τιμή που αντιστοιχεί στο 66,9% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (35.292€),
στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών είναι 23.543€, τιμή που αντιστοιχεί στο 67,5% των
μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο
των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (34.901€),

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δρα-



στηριότητες είναι 22.930€, τιμή που αντιστοιχεί στο
81,9% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών
στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των
μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (27.986€), και
στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης είναι 21.046€, τιμή που αντιστοιχεί στο 90,9% των μέσων ακαθάριστων
ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται
στο συγκεκριμένο τομέα (23.154€).
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές
των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) είναι 33.227€, τιμή υπολειπόμενη κατά 3.965€ (ή αντιστοιχεί στο 89,3%)
των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο
των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών
που απασχολούνται στους τομείς δραστηριοτήτων από
(Β) έως & (S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (37.193€), ενώ οι
μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών ως
προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων που απασχολούνται οι μισθωτοί με διάταξη από την υψηλότερη τιμή του δείκτη προς τη χαμηλότερη, έχει ως εξής:
 στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες είναι 55.737€, τιμή που αντιστοιχεί στο
94,2% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών
στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των
μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (59.188€),
 στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία είναι
44.258€, τιμή που αντιστοιχεί στο 87,9% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (50.326€),
 στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού είναι 40.548€, τιμή
που αντιστοιχεί στο 84,0% των μέσων ακαθάριστων
ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται
στο συγκεκριμένο τομέα (48.251€),
 στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες είναι 40.381€, τιμή που αντιστοιχεί στο 82,2% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων
αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού
επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (49.114€),
 στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας είναι
32.698€, τιμή που αντιστοιχεί στο 87,1% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (37.520€),
 στον τομέα (C) Μεταποίηση είναι 32.403€, τιμή που
αντιστοιχεί στο 89,0% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτι-



κού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο
συγκεκριμένο τομέα (36.411€),
στον τομέα (Ο) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση είναι 32.299€, τιμή που αντιστοιχεί στο 89,9% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων
αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού
επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (35.937€),
στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών είναι 32.176€, τιμή που αντιστοιχεί στο 92,2% των
μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο
των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (34.901€),
στον τομέα (F) Κατασκευές είναι 31.928€, τιμή που αντιστοιχεί στο 95,0% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων
αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού
επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (33.625€),
στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα είναι
31.036€, τιμή που αντιστοιχεί στο 87,9% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (35.292€),
στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση είναι
30.416€, τιμή που αντιστοιχεί στο 94,0% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (32.354€),
στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
είναι 29.578 χιλ.€, τιμή που αντιστοιχεί στο 93,1% των
μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο
των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (31.771€),
στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία είναι 29.505€, τιμή που αντιστοιχεί στο 90,9% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (32.467€),
στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία είναι 28.733€, τιμή που αντιστοιχεί στο 82,8% των μέσων ακαθάριστων
ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται
στο συγκεκριμένο τομέα (34.688€),
στον τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης είναι 28.528€, τιμή που αντιστοιχεί στο 92,1% των
μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο
των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (30.980€),
στον τομέα (P) Εκπαίδευση είναι 28.302€, τιμή που αντιστοιχεί στο 81,2% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων
αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού
επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (34.857€),
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 στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δρα-



στηριότητες είναι 26.791€, τιμή που αντιστοιχεί στο
95,7% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών
στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των
μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (27.986€), και
στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης είναι 22.773€,
τιμή που αντιστοιχεί στο 98,4% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (23.154€).

Τη συγκεκριμένη χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες
αποδοχές των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8) είναι 46.032€, τιμή υπερέχουσα κατά 8.839€
(ή αντιστοιχεί στο 123,8%) των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται
στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (37.193€), ενώ οι μέσες ακαθάριστες
ετήσιες αποδοχές των μισθωτών ως προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων που απασχολούνται οι μισθωτοί με διάταξη από την υψηλότερη τιμή του δείκτη
προς τη χαμηλότερη, έχει ως εξής:

 στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
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δραστηριότητες είναι 61.969€, τιμή που αντιστοιχεί
στο 104,7% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (59.188€),
στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού είναι 58.019€, τιμή που αντιστοιχεί στο 120,2% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών
μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (48.251€),
στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και
τεχνικές δραστηριότητες είναι 54.887€, τιμή που αντιστοιχεί στο 111,8% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων
αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού
επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (49.114€),
στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία είναι
54.011€, τιμή που αντιστοιχεί στο 107,3% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (50.326€),
στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία είναι 53.457€,
τιμή που αντιστοιχεί στο 154,1% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών
μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (34.688€),
στον τομέα (C) Μεταποίηση είναι 53.347€, τιμή που
αντιστοιχεί στο 146,5% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφω-





















τικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο
συγκεκριμένο τομέα (36.411€),
στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας είναι
46.205€, τιμή που αντιστοιχεί στο 123,1% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (37.520€),
στον τομέα (F) Κατασκευές είναι 44.973€, τιμή που αντιστοιχεί στο 133,7% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο
συγκεκριμένο τομέα (33.625€),
στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
είναι 43.666 χιλ.€, τιμή που αντιστοιχεί στο 137,4% των
μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο
των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
(31.771€),
στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα είναι
43.555€, τιμή που αντιστοιχεί στο 123,4% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (35.292€),
στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών είναι 43.548€, τιμή που αντιστοιχεί στο 124,8%
των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
(34.901€),
στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση είναι
43.027€, τιμή που αντιστοιχεί στο 133,0% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (32.354€),
στον τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης είναι 41.850€, τιμή που αντιστοιχεί στο
135,1% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών
στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου
των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο
τομέα (30.980€),
στον τομέα (Ο) Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση είναι 41.766€, τιμή
που αντιστοιχεί στο 116,2% των μέσων ακαθάριστων
ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται
στο συγκεκριμένο τομέα (35.937€),
στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες είναι 39.190€, τιμή που αντιστοιχεί στο
140,0% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών
στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου
των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο
τομέα (27.986€),
στον τομέα (P) Εκπαίδευση είναι 38.205€, τιμή που
αντιστοιχεί στο 109,6% των μέσων ακαθάριστων ετή-
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σιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο
συγκεκριμένο τομέα (34.857€),
στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία είναι 37.742€, τιμή που αντιστοιχεί στο 116,2% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο
των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
(32.467€), και
στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης είναι 29.155€,
τιμή που αντιστοιχεί στο 125,9% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών

μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (23.154€).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές σε χιλ.€ (Mean annual gross
earnings) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους
και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S)
και στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο
ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), στην Ελλάδα της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018.

Γράφημα 11.181: : Μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές (σε χιλ.€) των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S) και στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου,, στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018
Απόφοιτοι ISCED 0-2
B. Ορυχεία
& λατομεία

20,7

16,0
20,8

N.Διοικητικές
& υποστηρ. δραστ.

41,5
24,7

21,5
27,9

16,7
14,1
11,3
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M. Επαγγελματικές,
επιστημ. τεχν. δραστ.

37,1

25,3

13,3

K. Χρηματοπιστωτικές
& ασφαλ. δραστ.
L. Διαχείρηση
ακίνητης περιουσίας

27,4

22,8

18,7

J. Ενημέρωση
& επικοινωνίες

28,8

19,0

16,3

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

I. Παροχή καταλύματος
& εστίαση

35,0

20,5

18,8

H. Μεταφορά
& αποθήκευση

29,4

22,4

19,3

F.Κατασκευές

41,3

19,8

21,1

E. Παροχή νερού,
λύματα κ.α

Απόφοιτοι ISCED 5-8

24,0

17,5

C. Μεταποίηση
D. Παροχή ηλεκτρ.
ρεύματος κ.α

G. Χονδρικό,
λιανικό εμπόριο κ.α

Απόφοιτοι ISCED 3-4

30,1
28,6

44,4

19,7

28,3

17,0
14,6

35,1
22,9

O. Δημ. διοίκηση
& άμυνα, υποχρ. ασφάλιση
P. Εκπαίδευση
Q. Ανθρώπινη υγεία
& κοιν. πρόνοια

15,3
14,6

R. Τέχνες,
διασκέδαση &ψυχ.

13,3

S. Άλλες δραστηριόητες
υπηρεσιών

13,8

20,6

22,1

17,8
18,9
15,2

26,2
22,1
20,0

Πηγή: Eurostat - Mean annual earnings by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_30]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των
μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με γνωστό μορφωτικό επίπεδο συνολικά στους τομείς δραστηριοτήτων
από (Β) έως & (S) στην Ελλάδα είναι 23.274€. Τη συγκεκριμένη χρονιά, οι 5 τομείς δραστηριοτήτων με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 29,9 χιλ.€ είναι: (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (38,1 χιλ.€), (H) Μεταφορά και αποθήκευση
(29,0 χιλ.€), (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού

αερίου, ατμού και κλιματισμού (29,0 χιλ.€), (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
(27,7 χιλ.€), (J) Ενημέρωση και επικοινωνία (25,9 χιλ.€),
(G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (25,5 χιλ.€), και(B)
Ορυχεία και λατομεία (25,4 χιλ.€). Στον αντίποδα καταγράφονται οι 5 τομείς δραστηριοτήτων με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 17,9 χιλ.€ και
συγκεκριμένα: (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δρα-
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στηριότητες (15,6 χιλ.€), (I) Δραστηριότητες παροχής καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης (16,9 χιλ.€), (S) Άλλες
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (17,0 χιλ.€), (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (19,4 χιλ.€), και (F) Κατασκευές (20,5 χιλ.€). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των τομέων δραστηριοτήτων στην ΕΕ-28.
Το 2018, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2) είναι 17.625€, τιμή υπολειπόμενη κατά 6.008€ (ή αντιστοιχεί στο 74,2%) των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών
μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S) Ελλάδα (23.274€), ενώ οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών ως προς τον τομέα οικονομικών
δραστηριοτήτων που απασχολούνται οι μισθωτοί με διάταξη από την υψηλότερη τιμή του δείκτη προς τη χαμηλότερη, έχει ως εξής:
 στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες είναι 27.889€, τιμή που αντιστοιχεί στο
73,3% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών
στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των
μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (38.074€),
 στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού είναι 21.110€, τιμή
που αντιστοιχεί στο 72,9% των μέσων ακαθάριστων
ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται
στο συγκεκριμένο τομέα (28.968€),
 στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία είναι
20.777€, τιμή που αντιστοιχεί στο 80,1% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (25.926€),
 στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία είναι 20.698€, τιμή που αντιστοιχεί στο 81,4% των μέσων ακαθάριστων
ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται
στο συγκεκριμένο τομέα (25.422€),
 στον τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης είναι 19.306€, τιμή που αντιστοιχεί στο 89,6% των
μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο
των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (21.543€),
 στον τομέα (F) Κατασκευές είναι 18.801€, τιμή που αντιστοιχεί στο 91,5% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων
αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού
επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (20.539€),
 στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση είναι
18.684€, τιμή που αντιστοιχεί στο 64,3% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κα-
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τηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (29.040€),
στον τομέα (C) Μεταποίηση είναι 17.495€, τιμή που
αντιστοιχεί στο 81,9% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο
συγκεκριμένο τομέα (21.360€),
στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας είναι
16.695€, τιμή που αντιστοιχεί στο 73,6% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (22.693€),
στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
είναι 16.254 χιλ.€, τιμή που αντιστοιχεί στο 63,8% των
μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο
των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (25.496€),
στον τομέα (P) Εκπαίδευση είναι 15.332€, τιμή που αντιστοιχεί στο 69,9% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων
αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού
επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (21.923€),
στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα είναι
14.595€, τιμή που αντιστοιχεί στο 70,9% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (20.577€),
στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες είναι 14.124€, τιμή που αντιστοιχεί στο 51,0% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων
αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού
επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (27.720€),
στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών είναι 13.810€, τιμή που αντιστοιχεί στο 81,4% των
μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο
των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (16.971€),
στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία είναι 13.307€, τιμή που αντιστοιχεί στο 68,6% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (19.385€),
στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης είναι 13.296€, τιμή που αντιστοιχεί στο 90,9% των μέσων ακαθάριστων
ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται
στο συγκεκριμένο τομέα (23.154€), και
στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες είναι 11.340€, τιμή που αντιστοιχεί στο
78,5% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών
στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των
μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (16.934€).
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 στον τομέα (C) Μεταποίηση είναι 19.795€, τιμή που
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αντιστοιχεί στο 92,7% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο
συγκεκριμένο τομέα (21.360€),
στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας είναι
19.689€, τιμή που αντιστοιχεί στο 86,8% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (22.693€),
στον τομέα (F) Κατασκευές είναι 19.016€, τιμή που αντιστοιχεί στο 92,6% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων
αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού
επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (20.539€),
στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία είναι 18.918€, τιμή που αντιστοιχεί στο 97,6% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (19.385€),
στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα είναι
17.799€, τιμή που αντιστοιχεί στο 86,5% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (20.577€),
στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες είναι 17.033€, τιμή που αντιστοιχεί στο 61,4% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων
αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού
επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (27.720€),
στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης είναι 16.027€, τιμή που αντιστοιχεί στο 94,6% των μέσων ακαθάριστων
ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται
στο συγκεκριμένο τομέα (23.154€),
στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών είναι 15.232€, τιμή που αντιστοιχεί στο 89,8% των
μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο
των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (16.971€),
και
στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες είναι 14.648€, τιμή που αντιστοιχεί στο
93,8% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών
στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των
μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (16.934€).

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές
των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) είναι 20.233€, τιμή
υπολειπόμενη κατά 3.041€ (ή αντιστοιχεί στο 74,2%) των
μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο
των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών
που απασχολούνται στους τομείς δραστηριοτήτων από
(Β) έως & (S) Ελλάδα (23.274€), ενώ οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών ως προς τον τομέα
οικονομικών δραστηριοτήτων που απασχολούνται οι μισθωτοί με διάταξη από την υψηλότερη τιμή του δείκτη
προς τη χαμηλότερη, έχει ως εξής:
 στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες είναι 28.626€, τιμή που αντιστοιχεί στο
75,2% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών
στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των
μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (38.074€),
 στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση είναι
25.339€, τιμή που αντιστοιχεί στο 87,3% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (29.040€),
 στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία είναι 24.008€, τιμή που αντιστοιχεί στο 94,4% των μέσων ακαθάριστων
ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται
στο συγκεκριμένο τομέα (25.422€),
 στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
είναι 22.777 χιλ.€, τιμή που αντιστοιχεί στο 89,3% των
μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο
των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (25.496€),
 στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού είναι 22.396€, τιμή
που αντιστοιχεί στο 77,3% των μέσων ακαθάριστων
ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται
στο συγκεκριμένο τομέα (28.968€),
 στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία είναι
21.526€, τιμή που αντιστοιχεί στο 83,0% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (25.926€),
 στον τομέα (P) Εκπαίδευση είναι 20.615€, τιμή που αντιστοιχεί στο 94,0% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων
αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού
επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (21.923€),
 στον τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης είναι 20.517€, τιμή που αντιστοιχεί στο 95,2% των
μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο
των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (21.543€),

Τη συγκεκριμένη χρονιά, οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες
αποδοχές των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8) είναι 30.379€, τιμή υπερέχουσα κατά 7.105€ (ή αντιστοιχεί στο 130,5%) των μέσων ακαθάριστων ετήσιων
αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επι-
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πέδου των μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς
δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S) Ελλάδα (23.274€), ενώ
οι μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των μισθωτών
ως προς τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων που
απασχολούνται οι μισθωτοί με διάταξη από την υψηλότερη τιμή του δείκτη προς τη χαμηλότερη, έχει ως εξής:
 στον τομέα (K) Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες είναι 44.416€, τιμή που αντιστοιχεί
στο 116,7% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (38.074€),
 στον τομέα (H) Μεταφορά και αποθήκευση είναι
41.499€, τιμή που αντιστοιχεί στο 142,9% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (29.040€),
 στον τομέα (B) Ορυχεία και λατομεία είναι 41.311€,
τιμή που αντιστοιχεί στο 162,5% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών
μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (25.422€),
 στον τομέα (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
είναι 37.142 χιλ.€, τιμή που αντιστοιχεί στο 145,7%
των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
(25.496€),
 στον τομέα (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και
τεχνικές δραστηριότητες είναι 35.104€, τιμή που αντιστοιχεί στο 126,6% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται
στο συγκεκριμένο τομέα (27.720€),
 στον τομέα (D) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού είναι 35.022€, τιμή που αντιστοιχεί στο 120,9% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών
μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (28.968€),
 στον τομέα (J) Ενημέρωση και επικοινωνία είναι
30.104€, τιμή που αντιστοιχεί στο 116,1% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (25.926€),
 στον τομέα (C) Μεταποίηση είναι 29.385€, τιμή που
αντιστοιχεί στο 137,6% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται
στο συγκεκριμένο τομέα (21.360€),
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 στον τομέα (E) Παροχή νερού – επεξεργασία λυμά-

















των, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης είναι 28.761€, τιμή που αντιστοιχεί στο
133,5% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών
στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου
των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο
τομέα (21.543€),
στον τομέα (L) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας είναι
28.299€, τιμή που αντιστοιχεί στο 124,7% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (22.693€),
στον τομέα (F) Κατασκευές είναι 27.380€, τιμή που
αντιστοιχεί στο 133,3% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται
στο συγκεκριμένο τομέα (20.539€),
στον τομέα (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα είναι
26.169€, τιμή που αντιστοιχεί στο 127,2% των μέσων
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που
απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (20.577€),
στον τομέα (I) Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος & υπηρεσιών εστίασης είναι 24.695€,
τιμή που αντιστοιχεί στο 145,8% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών
μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα (23.154€),
στον τομέα (N) Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες είναι 22.904€, τιμή που αντιστοιχεί στο
146,6% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών
στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου
των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο
τομέα (16.934€),
στον τομέα (R) Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία
είναι 22.137€, τιμή που αντιστοιχεί στο 114,2% των
μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο
των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών
που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα
(19.385€),
στον τομέα (P) Εκπαίδευση είναι 22.104€, τιμή που
αντιστοιχεί στο 100,8% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών που απασχολούνται
στο συγκεκριμένο τομέα (21.923€), και
στον τομέα (S) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών είναι 20.007€, τιμή που αντιστοιχεί στο
117,9% των μέσων ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών
στο σύνολο των κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου
των μισθωτών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο
τομέα (16.971€).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

11.8.6

Συσχέτιση του δείκτη μορφωτικού επιπέδου και του δείκτη των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών των
μισθωτών στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συσχετισμός
του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου
των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους
και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S),
με τον δείκτη μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές (σε
χιλ.€) του συγκεκριμένου πληθυσμού, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
Το γράφημα χωρίζεται σε τεταρτημόρια από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η κάθετη αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή του δείκτη μέσες ακαθάριστες
ετήσιες αποδοχές του συγκεκριμένου πληθυσμού (31,3
χιλ.€), και η οριζόντια γραμμή αντιπροσωπεύει τη μέση
τιμή του συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου των

μισθωτών (4,3 μονάδες). Αριστερά της κάθετης γραμμής
περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου η τιμή του δείκτη
μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές του συγκεκριμένου πληθυσμού υπολείπεται της μέσης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28, ενώ δεξιά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη υπερέχει αντίστοιχα της μέσης τιμής του δείκτη στην
ΕΕ-28. Κάτω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται
κράτη-μέλη όπου η τιμή του συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών υπολείπεται της μέσης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ πάνω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου η τιμή
του δείκτη υπερέχει αντίστοιχα της μέσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28.

Γράφημα 11.182: Συσχετισμός του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S), με τον δείκτη μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές (σε χιλ.€) του
συγκεκριμένου πληθυσμού, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
Μέση τιμή
της ΕΕ-28

Μέσος συνθετικός δείκτης ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ μισθωτών
που απασχολούνται στους τομείς από (B) έως& (S)

5,3

Υψηλές τιμές και στους δύο ΔΕΙΚΤΕΣ
Ιρλανδία

31,3 χιλ.€

2η Ομάδα

3η Ομάδα
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5,4

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Υψηλός δείκτης ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

5,2
5,1
5,0

Λιθουανία

4,9
4,8
4,7

Βουλγαρία

4,6

Ρουμανία

4,5

Φινλανδία

Πολωνία

4,4

Κύπρος

Εσθονία

Λετονία

Ην. Βασίλειο

Σλοβενία

Γαλλία

Δανία
Σουηδία
Αυστρία

Κροατία

4,3
4,2

Σλοβακία
Ουγγαρία

4,1
4,0
3,9

Ελλάδα
Μάλτα

Τσεχία

3,8

Γερμανία
Ισπανία

Ιταλία

Μέση τιμή
της ΕΕ-28

Λουξεμβούργο

4,3 μον.

Ολλανδία

Αυστρία

3,7
3,6

Πορτογαλία

3,5

1η Ομάδα

3,4
5,0

7,5

10,0

4η Ομάδα
12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

27,5

30,0

32,5

35,0

37,5

40,0

42,5

45,0

47,5

50,0

52,5

55,0

57,5

60,0

62,5

65,0

67,5

70,0

Μέσες ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ μισθωτών που απασχολούνται στους τομείς από (B) έως& (S)
Χαμηλές τιμές και στους δύο ΔΕΙΚΤΕΣ

Υψηλός δείκτης ΑΠΟΔΟΧΩΝ.

Πηγή: Eurostat - Number of employees by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_04] and Mean annual earnings by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_30]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κάθε ένα από τα τεταρτημόρια στα οποία χωρίζεται το
γράφημα περιλαμβάνει ομάδες κρατών με ομογενοποιημένα γνωρίσματα ως προς το δείκτη του μορφωτικού
επιπέδου, σε σχέση με το δείκτη των ακαθάριστων ετήσιων αποδοχές των μισθωτών, οι οποίες τη συγκεκριμένη χρονιά διακρίνονται ως εξής:

 1η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με χαμηλές τιμές και

στους δύο δείκτες (χαμηλό δείκτη μορφωτικού επιπέδου, και ταυτόχρονα χαμηλό δείκτη ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 8 κράτη-μέλη: η Πορτογαλία, η Ισπανία,
η Μάλτα, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Κροατία, και η Ελλάδα,. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση
τιμή του δείκτη μορφωτικού επιπέδου είναι 4,0 μονάδες, και η μέση τιμή του δείκτη ακαθάριστων ετήσιων
αποδοχών είναι 20,5 χιλ.€.

 2η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στην υψηλή

τιμή του δείκτη μορφωτικού επιπέδου (υψηλό δείκτη
μορφωτικού επιπέδου, και ταυτόχρονα χαμηλό δείκτη
ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών). Στη συγκεκριμένη
ομάδα περιλαμβάνονται 8 κράτη-μέλη: η Ρουμανία, η
Σλοβενία, η Κύπρος, η Εσθονία, η Πολωνία, η Βουλγαρία, και η Λιθουανία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η
μέση τιμή του δείκτη μορφωτικού επιπέδου είναι 4,6
μονάδες, και η μέση τιμή του δείκτη ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών είναι 16,5 χιλ.€.

 3η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με υψηλές τιμές και

στους δύο δείκτες (υψηλό δείκτη μορφωτικού επιπέδου, και ταυτόχρονα υψηλό δείκτη ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 7 κράτη-μέλη: η Δανία, η Ιρλανδία, η Φινλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Σουηδία,
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και η Αυστρία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή
του δείκτη μορφωτικού επιπέδου είναι 4,6 μονάδες,
και η μέση τιμή του δείκτη ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών είναι 47,8 χιλ.€.

υψηλό δείκτη ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών). Στη
συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 5 κράτη-μέλη:
το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία, και η Ιταλία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του δείκτη μορφωτικού επιπέδου είναι 4,0 μονάδες, και η μέση τιμή του δείκτη ακαθάριστων ετήσιων
αποδοχών είναι 49,1 χιλ.€.

 4η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στην υψηλή

τιμή του δείκτη ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές (χαμηλό δείκτη μορφωτικού επιπέδου, και ταυτόχρονα

11.8.7

Συσχέτιση του δείκτη μορφωτικού επιπέδου και του δείκτη εξειδίκευσης των αποφοίτων από τις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED 3Voc-8) στην ΕΕ-28
σου δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από
όλα τα πεδία σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3 Voc-8) υπολείπεται της μέσης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ δεξιά της κάθετης γραμμής
περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη υπερέχει αντίστοιχα της μέσης τιμής του
δείκτη στην ΕΕ-28. Κάτω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου τη μέση τιμή του μέσου
συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών
του συγκεκριμένου πληθυσμού υπολείπεται της μέσης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ πάνω από την οριζόντια
γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου η τιμή του
δείκτη υπερέχει αντίστοιχα της μέσης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28.
Τέλος, ως συμπληρωματικός δείκτης των ομάδων κρατών-μελών της ΕΕ-28 αξιοποιείται και το ποσοστό των
μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω
στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση, ως προς το
συνολικό πλήθος των συνομηλίκων μισθωτών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και
άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S), στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συσχετισμός
του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου
των μισθωτών ηλικίας από 15 ετών & άνω που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και
άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S), με
τον σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης
των αποφοίτων από όλα τα πεδία σπουδών στις ανώτε1
ρες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3 Voc-8) , στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Το γράφημα χωρίζεται σε τεταρτημόρια από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η κάθετη αντιπροσωπεύει το σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από όλα τα πεδία σπουδών
στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3 Voc-8)
(1,84 μονάδες), και η οριζόντια γραμμή αντιπροσωπεύει
τη μέση τιμή του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού
επιπέδου των μισθωτών του συγκεκριμένου πληθυσμού
(4,3 μονάδες). Αριστερά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου η τιμή του σταθμισμένου μέ1

Βλ. Ετήσια Έκθεση για τη Εκπαίδευση 2019-2020 – Μέρος Α (Ενότητα 6.2.8 σελ. 1106)

Γράφημα 11.183: Συσχετισμός του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου των μισθωτών ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S), με τον σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από όλα τα πεδία σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3 Voc-8), στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
Μέση τιμή
της ΕΕ-28

Υψηλός δείκτης ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Μέσος συνθετικός δείκτης ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ μισθωτών
που απασχολούνται στους τομείς από (B) έως& (S)
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Δείκτη ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΕΔΙΚΕΥΣΗΣ των αποφοίτων από όλα τα πεδία σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3 Voc-8)
Χαμηλές τιμές και στους δύο ΔΕΙΚΤΕΣ

Υψηλός δείκτης ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ αποφοίτων

Πηγή: Eurostat - Number of employees by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_04] and Graduates by education level, programme orientation, sex and field of
education [educ_uoe_grad02]]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Κάθε ένα από τα τεταρτημόρια στα οποία χωρίζεται το
γράφημα περιλαμβάνει ομάδες κρατών με ομογενοποιημένα γνωρίσματα ως προς το δείκτη του μορφωτικού
επιπέδου, σε σχέση με το δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης
των αποφοίτων, οι οποίες τη συγκεκριμένη χρονιά διακρίνονται ως εξής:
 1η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με χαμηλές τιμές και
στους δύο δείκτες (χαμηλό δείκτη μορφωτικού επιπέδου, και ταυτόχρονα χαμηλό δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 10 κράτη-μέλη: το Λουξεμβούργο, η
Αυστρία, η Μάλτα, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Ουγγαρία,
η Γερμανία, η Τσεχία, η Κροατία, και η Ελλάδα. Στα
κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του δείκτη μορφωτικού επιπέδου είναι 4,0 μονάδες, η μέση τιμή του δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων είναι 1,7
μονάδες, και η μέση τιμή του ποσοστού των μισθωτών
που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων (C)
Μεταποίηση είναι 17,9%.

 3η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με υψηλές τιμές και
στους δύο δείκτες (υψηλό δείκτη μορφωτικού επιπέ-

τιμή του δείκτη ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές (χαμηλό δείκτη μορφωτικού επιπέδου, και ταυτόχρονα υψηλό δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων). Στη
συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 3 κράτη-μέλη: η
Πορτογαλία, η Ισπανία, και η Σλοβακία. Στα κράτημέλη της ομάδας η μέση τιμή του δείκτη μορφωτικού
επιπέδου είναι 3,8 μονάδες, η μέση τιμή του δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων είναι 1,9 μονάδες, και η μέση τιμή του ποσοστού των μισθωτών που
απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση είναι 20,4%.

Αξίζει να σημειωθεί, ως προς την τιμή δείκτη ελέγχου μεταξύ των 4 ομάδων κρατών-μελών, θα πρέπει να σημειη
ωθεί, ότι στην 4 ομάδα κρατών καταγράφεται η υψηλότερη μέση τιμή του ποσοστού των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση (20,4%), ενώ αντίστοιχα η χαμηλότερη μέση τιμή
του ποσοστού των μισθωτών που απασχολούνται στον
τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση (16,1%) καταη
γράφεται στην 3 ομάδα κρατών, με την αναλογία μεγίστου/ελαχίστου να είναι υψηλή (1,3 φορές).

Κεφάλαιο 11ο

τιμή του δείκτη μορφωτικού επιπέδου (υψηλό δείκτη
μορφωτικού επιπέδου, και ταυτόχρονα χαμηλό δείκτη
επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 5 κράτη-μέλη: η Γαλλία, η Σλοβενία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρουμανία,
και η Φινλανδία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση
τιμή του δείκτη μορφωτικού επιπέδου είναι 4,5 μονάδες, η μέση τιμή του δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των
αποφοίτων είναι 1,7 μονάδες, και η μέση τιμή του ποσοστού των μισθωτών που απασχολούνται στον τομέα
δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση είναι 18,0%.

 4η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στην υψηλή

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

 2η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στην υψηλή

δου, και ταυτόχρονα υψηλό δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 10 κράτη-μέλη: το Βέλγιο, η Λιθουανία,
η Πολωνία, η Λετονία, η Εσθονία, η Σουηδία, η Δανία,
η Ιρλανδία, η Βουλγαρία, και η Κύπρος. Στα κράτημέλη της ομάδας η μέση τιμή του δείκτη μορφωτικού
επιπέδου είναι 4,7 μονάδες, η μέση τιμή του δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων είναι 2,0 μονάδες, και η μέση τιμή του ποσοστού των μισθωτών που
απασχολούνται στον τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση είναι 16,1%.
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11.9 Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28
«Η υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα τους. Η κρίση που προκλήθηκε από τη
νόσο COVID-19 κατέδειξε επίσης ότι η ψηφιοποίηση αποτελεί εργαλείο ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της
οικονομικής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων» (Eurostat - How digitalised are EU's enterprises, 2021).
O δείκτης ψηφιακής έντασης (Digital Intensity Index - DII)
είναι ένας συνθετικός δείκτης που προσμετρά τη χρήση
διαφορετικών ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, και η βαθμολογία του (από 0 έως& 12) καθορίζεται
από τον αριθμό των 12 επιλεγμένων ψηφιακών τεχνολογιών που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. Όσο υψηλότερη
είναι η βαθμολογία, τόσο υψηλότερη είναι η ψηφιακή ένταση της επιχείρησης, η οποία κυμαίνεται από πολύ χαμηλή έως πολύ υψηλή. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης ψηφιακής έντασης διακρίνει τέσσερα επίπεδα ψηφιακής έντασης για κάθε επιχείρηση: τιμή του δείκτη από 0 έως&
3 μονάδες υποδηλώνει πολύ χαμηλό επίπεδο ψηφιακής
έντασης, τιμή του δείκτη από 4 έως& 6 μονάδες υποδηλώνει χαμηλό επίπεδο ψηφιακής ένταση, τιμή του δείκτη
από 7 έως& 9 μονάδες υποδηλώνει υψηλό επίπεδο ψηφιακής ένταση, τιμή του δείκτη από 10 έως& 12 μονάδες
υποδηλώνει πολύ υψηλό επίπεδο ψηφιακής ένταση των
επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι στην παρούσα ενότητα θα
χρησιμοποιηθούν στοιχεία της πρώτης εκδοχής του δείκτη (version 1), ενώ στις χρονοσειρές παρατίθενται ενδεικτικά οι μη-συγκρίσιμες με τη χρονοσειρά οι επικαιροποιημένες εκδοχές του δείκτη για το 2020 (version 2) και του
2021 (version 3). Διευκρινίζεται ότι οι διαφορές μεταξύ
των εκδοχών αφορούν στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου της συγκεκριμένης μελέτης της Eurostat.
Τέλος, σημειώνεται, ότι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και στο πλαίσιο της στρατηγικής
της ΕΕ-28 με τίτλο «Η ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης:

ψηφιακοί στόχοι 2030» (Europe’s Digital Decade: digital
targets for 2030) ορίζονται για τις επιχειρήσεις 3 ευρωπαϊκοί στόχοι:
 Υιοθέτηση τεχνολογιών (Tech up-take): έως το 2030 το
75% των εταιρειών στην ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούν υπολογιστικό νέφος (Cloud Computing), ή τεχνητή
νοημοσύνη (Artificial Intelligence - ΑΙ), ή μεγαδεδομένα
(Big Data).
 Φορείς καινοτομίας (Innovators): έως το 2030 να αυξηθεί οι κλιμακούμενη ανάπτυξη και χρηματοδότηση
(scale-up & finance) προκειμένου να διπλασιαστεί το
πλήθος των ευρωπαϊκών «μονόκερων» στην ΕΕ. Ο όρος "μονόκερως" χρησιμοποιείται στη αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων για να περιγραφεί μια ιδιωτική νεοφυής εταιρεία (start-up) με αξία άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
 Χρήστες με υστέρηση (Late adopters): έως το 2030 πάνω από το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(SMEs) στην ΕΕ θα πρέπει να έχουν επιτύχει τουλάχιστον ένα στοιχειώδες επίπεδο ψηφιακής έντασης (a
basic level of digital intensity).
11.9.1 Δείκτης ψηφιακής έντασης στo σύνολο των
επιχειρήσεων
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν
από 10 και άνω απασχολούμενους (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυτοαπασχολούμενοι) και δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων (με εξαίρεση τον τομέα (Κ): Χρηματοπιστωτικές
και ασφαλιστικές δραστηριότητες), ως προς τις 4 κατηγορίες του δείκτη ψηφιακής έντασης (DII - Version 2), και
ενδεικτική παράθεση του μέσου σταθμισμένου δείκτη
ψηφιακής έντασης στο σύνολο των επιχειρήσεων, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

Γράφημα 11.184: Ποσοστιαία αναλογία του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν από 10 και άνω απασχολούμενους (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυτοαπασχολούμενοι) και δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων (με εξαίρεση τον τομέα (K): Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες), ως προς τις 4 κατηγορίες του δείκτη ψηφιακής έντασης (DII - Version 2), και ενδεικτική παράθεση του μέσου σταθμισμένου δείκτη ψηφιακής έντασης στο σύνολο των επιχειρήσεων, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2018
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ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ επίπεδο DII
Πηγή: Eurostat - Digital Intensity [isoc_e_dii]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Κεφάλαιο 11ο

Το 2018, στο σύνολο των επιχειρήσεων που απασχολούν
από 10 και άνω απασχολούμενους (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυτοαπασχολούμενοι) και δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων (με εξαίρεση τον τομέα (Κ): Χρηματοπιστωτικές
και ασφαλιστικές δραστηριότητες), στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα, και ανά κατηγορία δείκτη ψηφιακής έντασης
(DII) σημειώνεται ότι:
 το 52,0% των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 κατατάσσεται
στην κατηγορία επιχειρήσεις με πολύ χαμηλό δείκτη
ψηφιακής ένταξης. Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των
επιχειρήσεων που κατατάσσεται στην κατηγορία επιχειρήσεις με πολύ χαμηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης
στην Ελλάδα είναι 70,0%, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα
σημαντικά κατά 18,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) , με μέση τιμή δείκτη
67,0% είναι: η Βουλγαρία (72,0%), η Ελλάδα (70,0%), η
Λετονία (67,0%), η Ρουμανία (64,0%), και η Πολωνία
(62,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) , με μέση τιμή



δείκτη 24,6%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (13,0%),
η Δανία (19,0 μονάδες), η Ολλανδία (28,0%), η Σουηδία (28,0%), και η Σλοβενία (35,0%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,7 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28,
το 38,0% των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 κατατάσσεται
στην κατηγορία επιχειρήσεις με χαμηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης. Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων που κατατάσσεται στην κατηγορία επιχειρήσεις με χαμηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης στην Ελλάδα
είναι 26,0%, τιμή υπολειπόμενη κατά 12,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το
2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
, με μέση τιμή δείκτη 47,4% είναι: η Ολλανδία (49,0%),
η Μάλτα (47,0%), η Σουηδία (47,0%), η Δανία (47,0%),
και η Φινλανδία (47,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) , με μέση τιμή δείκτη 27,6%, και συγκεκριμένα: η
Βουλγαρία (24,0%), η Ελλάδα (26,0 μονάδες), η Λετονία (28,0%), η Ρουμανία (29,0%), και η Ιταλία (31,0%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 9,0% των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 κατατάσσεται
στην κατηγορία επιχειρήσεις με υψηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης. Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων που κατατάσσεται στην κατηγορία επιχειρήσεις με υψηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης στην Ελλάδα
είναι 4,0%, τιμή υπολειπόμενη κατά 5,0 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 27η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) , με
μέση τιμή δείκτη 25,6% είναι: η Φινλανδία (35,0%), η
Δανία (31,0%), η Σουηδία (23,0%), η Ολλανδία (21,0%),
και η Σλοβενία (18,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) ,
με μέση τιμή δείκτη 4,6%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (4,0%), η Ελλάδα (4,0 μονάδες), η Λετονία
(4,0%), η Κύπρος (5,0%), και η Σλοβακία (6,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 1,0% των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 κατατάσσεται στην κατηγορία επιχειρήσεις με πολύ υψηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης. Την ίδια χρονιά, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που κατατάσσεται στην κατηγορία
επιχειρήσεις με πολύ υψηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης
στην Ελλάδα είναι οριακά μηδενικό. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) , με μέση τιμή

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, ο μέσος σταθμισμένος δείκτης ψηφιακής έντασης στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
(με εξαίρεση τον τομέα (Κ): Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες) στην ΕΕ-28 (24.899.734 επιχειρήσεις) είναι 3,5 μονάδες, τιμή που υποδηλώνει
χαμηλό επίπεδο του δείκτη ψηφιακής έντασης. Την ίδια
χρονιά, ο μέσος σταθμισμένος δείκτης ψηφιακής έντασης στο σύνολο των που δραστηριοποιούνται σε όλους
τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων (με εξαίρεση τον τομέα (Κ): Χρηματοπιστωτικές
και ασφαλιστικές δραστηριότητες) στην Ελλάδα
(708.719 επιχειρήσεις) είναι 2,7 μονάδες, τιμή που υποδηλώνει πολύ χαμηλό επίπεδο του δείκτη ψηφιακής έντασης, υπολειπόμενη σημαντικά κατά 0,8 μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
27η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5), με μέση τιμή δείκτη 5,1 μονάδες είναι: η Φινλανδία (5,9 μονάδες), η Δανία (5,4 μονάδες), η
Σουηδία (4,8 μονάδες), η Ολλανδία (4,8 μονάδες), και η
Σλοβενία (4,4 μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5), με
μέση τιμή δείκτη 2,8 μονάδες, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (2,6 μονάδες), η Ελλάδα (2,7 μονάδες), η Λετονία
(2,8 μονάδες), η Ρουμανία (3,0 μονάδες), και η Πολωνία
(3,0 μονάδες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

1227

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

δείκτη 2,6% είναι: η Φινλανδία (5,0%), η Δανία (3,0%),
η Σουηδία (2,0%), η Ολλανδία (2,0%), και η Σλοβενία
(1,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) , με μέση τιμή
δείκτη 1,0%, και συγκεκριμένα: η Λετονία (1,0%), η Κύπρος (1,0 μονάδες), η Σλοβακία (1,0%), η Ρουμανία
(1,0%), και η Ιταλία (1,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
11.9.2 Δείκτης ψηφιακής έντασης στις Μικρές
επιχειρήσεις
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία του συνόλου των μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν από 10 έως και 49 απασχολούμενους (στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυτοαπασχολούμενοι)
και δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων (με εξαίρεση τον τομέα (Κ): Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες), ως προς
τις 4 κατηγορίες του δείκτης ψηφιακής έντασης (DII -

Version 2), και ενδεικτική παράθεση του μέσου σταθμισμένου δείκτη ψηφιακής έντασης στο σύνολο των μικρών επιχειρήσεων, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
Το 2018, ο μέσος σταθμισμένος δείκτης ψηφιακής έντασης στο σύνολο των μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων (με εξαίρεση τον τομέα (Κ): Χρηματοπιστωτικές
και ασφαλιστικές δραστηριότητες) στην ΕΕ-28 (1.494.567
επιχειρήσεις) είναι 3,3 μονάδες, τιμή που υποδηλώνει
χαμηλό επίπεδο του δείκτη ψηφιακής έντασης. Την ίδια
χρονιά, ο μέσος σταθμισμένος δείκτης ψηφιακής έντασης στο σύνολο των μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων (με εξαίρεση τον τομέα (Κ): Χρηματοπιστωτικές
και ασφαλιστικές δραστηριότητες) στην Ελλάδα (32.533
επιχειρήσεις) είναι 2,5 μονάδες, τιμή που υποδηλώνει
πολύ χαμηλό επίπεδο του δείκτη ψηφιακής έντασης, υπολειπόμενη σημαντικά κατά 0,8 μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Γράφημα 11.185: Ποσοστιαία αναλογία του συνόλου των μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν από 10 έως και 49 απασχολούμενους (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυτοαπασχολούμενοι) και δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων (με εξαίρεση τον τομέα (K): Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες), ως προς τις 4 κατηγορίες του δείκτη ψηφιακής έντασης (DII - Version 2), και ενδεικτική παράθεση του μέσου σταθμισμένου δείκτη ψηφιακής έντασης στο σύνολο των μικρών επιχειρήσεων, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
2018
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Πηγή: Eurostat - Digital Intensity [isoc_e_dii]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5), με μέση τιμή δείκτη 4,8 μονάδες είναι: η Φινλανδία (5,6 μονάδες), η Δανία (5,1 μονάδες), η
Σουηδία (4,5 μονάδες), η Ολλανδία (4,5 μονάδες), και η
Σλοβενία (4,1 μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5), με
μέση τιμή δείκτη 2,8 μονάδες, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (2,5 μονάδες), η Βουλγαρία (2,5 μονάδες), η Λετονία
(2,6 μονάδες), η Πολωνία (2,8 μονάδες), και η Ρουμανία
(2,8 μονάδες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,3φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, στο σύνολο των μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν από 10 έως και 49 απασχολούμενους (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυτοαπασχολούμενοι)
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και δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων (με εξαίρεση τον τομέα (Κ): Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες), στην ΕΕ28 και στην Ελλάδα, και ανά κατηγορία δείκτη ψηφιακής
έντασης (DII) σημειώνεται ότι:
 το 56,0% των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 κατατάσσεται στην κατηγορία επιχειρήσεις με πολύ χαμηλό
δείκτη ψηφιακής ένταξης. Την ίδια χρονιά, το ποσοστό
των μικρών επιχειρήσεων που κατατάσσεται στην κατηγορία επιχειρήσεις με πολύ χαμηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης στην Ελλάδα είναι 74,0%, τιμή υπερέχουσα
ιδιαίτερα σημαντικά κατά 18,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κρά-
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top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,5 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
ενώ το ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ-28
και στην Ελλάδα που κατατάσσεται στην κατηγορία επιχειρήσεις με πολύ υψηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης
είναι οριακά μηδενικό. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) , με μέση τιμή δείκτη 1,4% είναι: η Φινλανδία (3,0%), η Δανία (1,0%), η Σουηδία
(1,0%), η Ολλανδία (1,0%), και η Μάλτα (1,0%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) , με μέση τιμή δείκτη 1,0%,
και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (1,0%), η Κύπρος (1,0
μονάδες), η Σλοβακία (1,0%), η Ιταλία (1,0%), και η Εσθονία(1,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία του συνόλου των μεσαίων επιχειρήσεων που
απασχολούν από 50 έως και 249 απασχολούμενους (στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυτοαπασχολούμενοι)
και δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων (με εξαίρεση τον τομέα (Κ): Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες), ως προς
τις 4 κατηγορίες του δείκτη ψηφιακής έντασης (DII - Version 2), και ενδεικτική παράθεση του μέσου σταθμισμένου δείκτη ψηφιακής έντασης στο σύνολο των μεσαίων
επιχειρήσεων, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.
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11.9.3 Δείκτης ψηφιακής έντασης στις Μεσαίες
επιχειρήσεις

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28



τη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) , με μέση τιμή
δείκτη 70,8% είναι: η Βουλγαρία (75,0%), η Ελλάδα
(74,0%), η Λετονία (71,0%), η Ρουμανία (67,0%), και η
Πολωνία (67,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) , με
μέση τιμή δείκτη 28,0%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (15,0%), η Δανία (22,0 μονάδες), η Ολλανδία
(32,0%), η Σουηδία (32,0%), και η Σλοβενία (39,0%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 37,0% των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 κατατάσσεται στην κατηγορία επιχειρήσεις με χαμηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης. Την ίδια χρονιά, το ποσοστό
των μικρών επιχειρήσεων που κατατάσσεται στην κατηγορία επιχειρήσεις με χαμηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης στην Ελλάδα είναι 23,0%, τιμή υπολειπόμενη
κατά 14,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) , με μέση τιμή δείκτη 48,8% είναι:
η Ολλανδία (50,0%), η Δανία (50,0%), η Φινλανδία
(50,0%), η Σουηδία (48,0%), και η Σλοβενία (46,0%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) , με μέση τιμή δείκτη
25,2%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (21,0%), η Ελλάδα (23,0 μονάδες), η Λετονία (26,0%), η Ρουμανία
(27,0%), και η Πολωνία (29,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28,
το 7,0% των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 κατατάσσεται στην κατηγορία επιχειρήσεις με υψηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης. Την ίδια χρονιά, το ποσοστό
των μικρών επιχειρήσεων που κατατάσσεται στην κατηγορία επιχειρήσεις με υψηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης στην Ελλάδα είναι 3,0%, τιμή υπολειπόμενη κατά 4,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) , με μέση τιμή δείκτη 22,0% είναι: η
Φινλανδία (32,0%), η Δανία (27,0%), η Σουηδία
(19,0%), η Ολλανδία (17,0%), και η Σλοβενία (17,0%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) , με μέση τιμή δείκτη
3,4%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (3,0%), η Ελλάδα
(3,0 μονάδες), η Λετονία (3,0%), η Πολωνία (4,0%), και
η Κύπρος (4,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου

Το 2018, ο μέσος σταθμισμένος δείκτης ψηφιακής έντασης στο σύνολο των μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων (με εξαίρεση τον τομέα (Κ): Χρηματοπιστωτικές
και ασφαλιστικές δραστηριότητες) στην ΕΕ-28 (232.943
επιχειρήσεις) είναι 4,4 μονάδες, τιμή που υποδηλώνει
χαμηλό επίπεδο του δείκτη ψηφιακής έντασης.
Την ίδια χρονιά, ο μέσος σταθμισμένος δείκτης ψηφιακής
έντασης στο σύνολο των μεσαίων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων (με εξαίρεση τον τομέα (Κ): Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες) στην Ελλάδα
(3.465 επιχειρήσεις) είναι 3,9 μονάδες, τιμή που υποδηλώνει πολύ χαμηλό επίπεδο του δείκτη ψηφιακής έντασης, υπολειπόμενη σημαντικά κατά 0,5 μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 21η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
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Γράφημα 11.186: Ποσοστιαία αναλογία του συνόλου των μεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν από 50 έως και 249 απασχολούμενους (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυτοαπασχολούμενοι) και δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων (με εξαίρεση τον τομέα (K): Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες), ως προς τις 4 κατηγορίες του δείκτη ψηφιακής έντασης (DII - Version 2), και ενδεικτική παράθεση του μέσου σταθμισμένου δείκτη ψηφιακής έντασης στο σύνολο των μεσαίων επιχειρήσεων, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
2018
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5), με μέση τιμή δείκτη 6,1 μονάδες είναι: η Φινλανδία (6,9 μονάδες), η Δανία (6,5 μονάδες), η
Σουηδία (6,1 μονάδες), η Ολλανδία (5,7 μονάδες), και η
Σλοβενία (5,2 μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5), με
μέση τιμή δείκτη 3,4 μονάδες, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (3,1 μονάδες), η Λετονία (3,3 μονάδες), η Ρουμανία (3,4 μονάδες), η Σλοβακία (3,7 μονάδες), και η Πολωνία (3,7 μονάδες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,0φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, στο σύνολο των μεσαίων επιχειρήσεων που
απασχολούν από 50 έως και 249 απασχολούμενους (στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυτοαπασχολούμενοι)
και δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων (με εξαίρεση τον τομέα (Κ): Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες), στην ΕΕ28 και στην Ελλάδα, και ανά κατηγορία δείκτη ψηφιακής
έντασης (DII) σημειώνεται ότι:
 το 35,0% των μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 κατατάσσεται στην κατηγορία επιχειρήσεις με πολύ χαμηλό
δείκτη ψηφιακής ένταξης. Την ίδια χρονιά, το ποσοστό
των μεσαίων επιχειρήσεων που κατατάσσεται στην κατηγορία επιχειρήσεις με πολύ χαμηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης στην Ελλάδα είναι 43,0%, τιμή υπερέχουσα
ιδιαίτερα σημαντικά κατά 8,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 7η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) , με μέση τιμή
δείκτη 52,6% είναι: η Βουλγαρία (61,0%), η Λετονία
(56,0%), η Ρουμανία (53,0%), η Σλοβακία (47,0%), και η
Κροατία (46,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) , με
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μέση τιμή δείκτη 12,2%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (6,0%), η Δανία (8,0 μονάδες), η Σουηδία (13,0%), η
Ολλανδία (15,0%), και η Μάλτα (19,0%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 46,0% των μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 κατατάσσεται στην κατηγορία επιχειρήσεις με χαμηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης. Την ίδια χρονιά, το ποσοστό
των μεσαίων επιχειρήσεων που κατατάσσεται στην κατηγορία επιχειρήσεις με χαμηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης στην Ελλάδα είναι 44,0%, τιμή υπολειπόμενη
κατά 2,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 14η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) , με μέση τιμή δείκτη 52,2% είναι: η
Μάλτα (56,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (55,0%), η Γερμανία (51,0%), η Σλοβενία (50,0%), και η Κύπρος
(49,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) , με μέση τιμή
δείκτη 35,7%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (32,0%),
η Λετονία (34,0%), η Φινλανδία (35,0 μονάδες), η Πορτογαλία (38,0%), και η Ρουμανία (39,0%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28,
το 17,0% των μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 κατατάσσεται στην κατηγορία επιχειρήσεις με υψηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης. Την ίδια χρονιά, το ποσοστό
των μεσαίων επιχειρήσεων που κατατάσσεται στην κατηγορία επιχειρήσεις με υψηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης στην Ελλάδα είναι 13,0%, τιμή υπολειπόμενη
κατά 4,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 23η υψηλότερη θέση στην
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(3,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) , με μέση τιμή
δείκτη 1,0%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (1,0%), η Πορτογαλία (1,0 μονάδες), η Ουγγαρία (1,0%), η Ιταλία
(1,0%), και η Τσεχία (1,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών ιδιαίτερα διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
11.9.4 Δείκτης ψηφιακής έντασης στις Μεγάλες
επιχειρήσεις

Γράφημα 11.187: Ποσοστιαία αναλογία του συνόλου των μεγάλων επιχειρήσεων που απασχολούν από 250 και άνω απασχολούμενους (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυτοαπασχολούμενοι) και δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων (με εξαίρεση τον τομέα (K): Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες), ως προς τις 4 κατηγορίες του δείκτη ψηφιακής έντασης (DII - Version 2), και ενδεικτική παράθεση του μέσου σταθμισμένου δείκτη ψηφιακής έντασης στο σύνολο των μεγάλων επιχειρήσεων, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
2018
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία του συνόλου των μεγάλων επιχειρήσεων που
απασχολούν από 250 και άνω απασχολούμενους (στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυτοαπασχολούμενοι)
και δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων (με εξαίρεση τον τομέα (Κ): Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες), ως προς
τις 4 κατηγορίες του δείκτη ψηφιακής έντασης (DII - Version 2), και ενδεικτική παράθεση του μέσου σταθμισμένου δείκτη ψηφιακής έντασης στο σύνολο των μεγάλων
επιχειρήσεων, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) , με μέση τιμή δείκτη 39,8% είναι: η
Φινλανδία (49,0%), η Δανία (46,0%), η Σουηδία
(39,0%), η Ολλανδία (36,0%), και το Βέλγιο (29,0%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) , με μέση τιμή δείκτη
9,2%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (7,0%), η Ρουμανία (8,0 μονάδες), η Λετονία (10,0%), η Πολωνία
(10,0%), και η Σλοβακία (11,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,3
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 2,0% των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 κατατάσσεται στην κατηγορία επιχειρήσεις με πολύ υψηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης. Την ίδια χρονιά, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που κατατάσσεται στην κατηγορία
επιχειρήσεις με πολύ υψηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης
στην Ελλάδα είναι οριακά μηδενικό. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) , με μέση τιμή
δείκτη 5,6% είναι: η Φινλανδία (10,0%), η Σουηδία
(6,0%), η Δανία (6,0%), η Ισπανία (3,0%), και το Βέλγιο

7,6 8,0 8,4
6,4 6,5 6,9 7,0 7,0
5,3 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7
4,4 4,4 4,7 4,9 5,0 5,0 5,0 5,1

1,0 1,0 2,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 3,0 4,0 0,0 5,0 3,0 2,0 4,0 5,0 6,0 5,0 9,0 10,0 8,0 11,0 15,0 22,0 26,0 30,0
15,0 16,0 17,0 20,0 15,0 23,0 24,0
30,0 25,0 31,0 33,0 31,0 30,0 37,0
34,0 34,0 40,0 33,0 31,0 32,0 34,0
42,0 42,0 53,0
50,0 45,0
52,0 51,0 55,0
51,0 52,0
60,0 68,0 56,0 52,0 45,0 59,0
48,0 47,0 48,0 48,0 47,0 39,0 45,0 37,0 45,0 47,0 43,0 44,0
55,0
38,0 38,0
34,0 33,0 34,0 21,0
19,0 14,0
32,0 32,0 26,0 20,0 16,0 21,0 23,0 24,0 15,0 19,0 19,0 18,0 18,0 16,0 22,0 18,0 21,0 18,0 17,0 19,0 17,0 11,0 10,0 5,0 6,0 6,0 6,0 3,0 1,0

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ επίπεδο DII

ΧΑΜΗΛΟ επίπεδο DII

ΥΨΗΛΟ επίπεδο DII

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ επίπεδο DII

σταθμισμένος δείκτης DII

Πηγή: Eurostat - Digital Intensity [isoc_e_dii]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο μέσος σταθμισμένος δείκτης ψηφιακής έντασης στο σύνολο των μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων (με εξαίρεση τον τομέα (Κ): Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες) στην ΕΕ-28
(47.870 επιχειρήσεις) είναι 5,7 μονάδες, τιμή που υποδηλώνει χαμηλό επίπεδο του δείκτη ψηφιακής έντασης.
Την ίδια χρονιά, ο μέσος σταθμισμένος δείκτης ψηφιακής
έντασης στο σύνολο των μεγάλων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων (με εξαίρεση τον τομέα (Κ): Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες) στην Ελλάδα
(514 επιχειρήσεις) είναι 4,7 μονάδες, τιμή που υποδηλώνει χαμηλό επίπεδο του δείκτη ψηφιακής έντασης, υπο-

λειπόμενη σημαντικά κατά 1,0 μονάδα της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 26η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5), με μέση τιμή δείκτη 7,6 μονάδες είναι: η Φινλανδία (8,4 μονάδες), η Δανία (8,0 μονάδες), η
Σουηδία (7,6 μονάδες), το Βέλγιο (7,0 μονάδες), και η Ολλανδία (7,0 μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5), με μέση τιμή δείκτη 4,7 μονάδες, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (4,4 μονάδες), η Ρουμανία (4,4 μονάδες), η Ελλάδα
(4,7 μονάδες), η Λετονία (4,9 μονάδες), και η Κύπρος (5,0
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μονάδες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2018, στο σύνολο των μεγάλων επιχειρήσεων που
απασχολούν από 250 και άνω απασχολούμενους (στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυτοαπασχολούμενοι)
και δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων (με εξαίρεση τον τομέα (Κ): Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες), στην ΕΕ28 και στην Ελλάδα, και ανά κατηγορία δείκτη ψηφιακής
έντασης (DII) σημειώνεται ότι:
 το 17,0% των μεγάλων επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 κατατάσσεται στην κατηγορία επιχειρήσεις με πολύ χαμηλό
δείκτη ψηφιακής ένταξης. Την ίδια χρονιά, το ποσοστό
των μεγάλων επιχειρήσεων που κατατάσσεται στην
κατηγορία επιχειρήσεις με πολύ χαμηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης στην Ελλάδα είναι 26,0%, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 9,0 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
3η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) , με μέση
τιμή δείκτη 27,4% είναι: η Ρουμανία (32,0%), η Βουλγαρία (32,0%), η Ελλάδα (26,0%), το Λουξεμβούργο
(24,0%), και η Σλοβακία (23,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) , με μέση τιμή δείκτη 4,2%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (1,0%), η Δανία (3,0 μονάδες), η Σλοβενία (5,0%), η Ολλανδία (6,0%), και το Βέλγιο (6,0%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (6,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 44,0% των μεγάλων επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 κατατάσσεται στην κατηγορία επιχειρήσεις με χαμηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης. Την ίδια χρονιά, το ποσοστό
των μεγάλων επιχειρήσεων που κατατάσσεται στην
κατηγορία επιχειρήσεις με χαμηλό δείκτη ψηφιακής
ένταξης στην Ελλάδα είναι 55,0%, τιμή υπερέχουσα κατά 11,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) , με μέση τιμή δείκτη 59,6% είναι: η
Κύπρος (68,0%), η Λετονία (60,0%), η Λιθουανία
(59,0%), η Κροατία (56,0%), και η Ελλάδα (55,0%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) , με μέση τιμή δείκτη 24,2%,
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και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (14,0 μονάδες), η Λετονία (19,0%), η Σουηδία (21,0%), η Ολλανδία (33,0%),
και η Σλοβενία (34,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 34,0% των μεγάλων επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 κατατάσσεται στην κατηγορία επιχειρήσεις με υψηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης. Την ίδια χρονιά, το ποσοστό
των μεγάλων επιχειρήσεων που κατατάσσεται στην
κατηγορία επιχειρήσεις με υψηλό δείκτη ψηφιακής
ένταξης στην Ελλάδα είναι 17,0%, τιμή υπολειπόμενη
κατά 17,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 25η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) , με μέση τιμή δείκτη 52,2% είναι:
η Φινλανδία (55,0%), η Σλοβενία (53,0%), η Δανία
(52,0%), η Σουηδία (51,0%), και η Ολλανδία (50,0%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) , με μέση τιμή δείκτη
16,6%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (15,0%), η Κύπρος (15%), η Ρουμανία (16,0 μονάδες), η Ελλάδα
(17,0%), και η Λετονία (20,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,1
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 5,0% των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 κατατάσσεται στην κατηγορία επιχειρήσεις με πολύ υψηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης. Την ίδια χρονιά, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που κατατάσσεται στην κατηγορία
επιχειρήσεις με πολύ υψηλό δείκτη ψηφιακής ένταξης στην Ελλάδα είναι 2,0%, τιμή υπολειπόμενη κατά
3,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το 2018, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) , με μέση τιμή δείκτη 20,8% είναι:
η Φινλανδία (30,0%), η Δανία (26,0%),η Σουηδία
(22,0%), το Βέλγιο (15,0%), και η Ολλανδία (11,0%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) , με μέση τιμή δείκτη
1,0%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (1,0%), η Κύπρος (1,0 μονάδες), η Ρουμανία (1,0%), η Σλοβακία
(1,0%), και η Λιθουανία (1,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(20,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών ιδιαίτερα διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

11.9.5

Συσχέτιση του δείκτη ψηφιακής έντασης στο σύνολο των επιχειρήσεων και του δείκτη εξειδίκευσης των
αποφοίτων από τις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED 3Voc-8) στην ΕΕ-28

Βλ. Ετήσια Έκθεση για τη Εκπαίδευση 2019-2020 – Μέρος Α (Ενότητα 6.2.8 σελ. 1106)

Κεφάλαιο 11ο

2

περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου η τιμή του σταθμισμένου μέσου δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από όλα τα πεδία σπουδών στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης - ISCED3 Voc-8 υπολείπεται
της μέσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ δεξιά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου η τιμή
του συγκεκριμένου δείκτη υπερέχει αντίστοιχα της μέσης
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28. Κάτω από την οριζόντια
γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου η τιμή του
μέσου σταθμισμένου δείκτη ψηφιακής έντασης στο
σύνολο των επιχειρήσεων υπολείπεται της μέσης τιμής
του δείκτη στην ΕΕ-28, ενώ πάνω από την οριζόντια
γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη όπου η τιμή του
δείκτη υπερέχει αντίστοιχα της μέσης τιμής του δείκτη
στην ΕΕ-28.
Τέλος, ως συμπληρωματικός δείκτης των ομάδων κρατών-μελών της ΕΕ-28 αξιοποιείται και το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) που απασχολούν από
10 απασχολούμενους και άνω στους τομείς δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S) εξαιρουμένου του τομέα (Κ):
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,
επί του συνόλου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συσχετισμός
του μέσου σταθμισμένου δείκτη ψηφιακής έντασης στο
σύνολο των επιχειρήσεων που απασχολούν από 10 και
άνω απασχολούμενους (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυτοαπασχολούμενοι) και δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από (Β)
έως & (S) (με εξαίρεση τον τομέα (Κ): Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες), με τον σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από όλα τα πεδία σπουδών στις ανώτερες βαθμί2
δες της εκπαίδευσης (ISCED3 Voc-8) , στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2018.
Το γράφημα χωρίζεται σε τεταρτημόρια από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η κάθετη αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή του σταθμισμένου μέσου δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από όλα τα
πεδία σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης - ISCED3 Voc-8 (1,84 μονάδες), και η οριζόντια γραμμή αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή του μέσου σταθμισμένου δείκτη ψηφιακής έντασης στο σύνολο των επιχειρήσεων (3,7 μονάδες). Αριστερά της κάθετης γραμμής

Γράφημα 11.188: Συσχετισμός του μέσου σταθμισμένου δείκτη ψηφιακής έντασης στο σύνολο των επιχειρήσεων που απασχολούν από 10 και άνω απασχολούμενους και δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από (Β) έως & (S), με τον σταθμισμένο μέσο δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης
των αποφοίτων από όλα τα πεδία σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3 Voc-8), στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2018
Υψηλός δείκτης ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
6,2
6,0

Φινλανδία

2η Ομάδα

Μέση τιμή
της ΕΕ-28

Υψηλές τιμές και στους δύο ΔΕΙΚΤΕΣ

1,84 μον.

3η Ομάδα

Μέσος σταθμισμένος δείκτης ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
στο σύνολο των επιχειρήσεων

5,8

Δανία

5,6
5,4
5,2
5,0

Σουηδία

Ολλανδία

4,8
4,6

Σλοβενία

4,4

Μάλτα

4,2
4,0
3,8
3,4
3,2
3,0
2,8
2,4

1η Ομάδα
1,45

1,50

Μέση τιμή
της ΕΕ-28

3,7 μον.

Ιρλανδία
Ην. Βασίλειο
Λιθουανία
Ισπανία
Γερμανία
Γαλλία
Εσθονία
Τσεχία
Αυστρία
Πορτογαλία
Σλοβακία
Ουγγαρία
Πολωνία
Κροατία
Ιταλία
Ρουμανία
Λετονία
Ελλάδα

Λουξεμβούργο

3,6

2,6

Βέλγιο

1,55

1,60

1,65

1,70

1,75

1,80

1,85

1,90

1,95

2,00

Κύπρος
Βουλγαρία
4η Ομάδα
2,05

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30

2,35

2,40

Δείκτη ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΕΔΙΚΕΥΣΗΣ των αποφοίτων από όλα τα πεδία σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED3 Voc-8)
Χαμηλές τιμές και στους δύο ΔΕΙΚΤΕΣ

Υψηλός δείκτης ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ αποφοίτων

Πηγή: Eurostat - Number of employees by sex, economic activity and educational attainment [earn_ses18_04] and Graduates by education level, programme orientation, sex and field of
education [educ_uoe_grad02]]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κάθε ένα από τα τεταρτημόρια στα οποία χωρίζεται το
γράφημα περιλαμβάνει ομάδες κρατών με ομογενοποιημένα γνωρίσματα ως προς το μέσο σταθμισμένο δείκτη
ψηφιακής έντασης των επιχειρήσεων, σε σχέση με το
δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων από όλα
τα πεδία σπουδών στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαί-

δευσης (ISCED3 Voc-8), οι οποίες τη συγκεκριμένη χρονιά διακρίνονται ως εξής:
 1η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με χαμηλές τιμές και
στους δύο δείκτες (χαμηλό δείκτη ψηφιακής έντασης
των επιχειρήσεων, και ταυτόχρονα χαμηλό δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων). Στη συγκεκριμέ-
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νη ομάδα περιλαμβάνονται 11 κράτη-μέλη: το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Γαλλία, η Τσεχία, η Κροατία, η Ιταλία, η Ρουμανία, και η Ελλάδα. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του δείκτη ψηφιακής έντασης των επιχειρήσεων είναι 3,3 μονάδες, η μέση τιμή του δείκτη
επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων είναι 1,7 μονάδες, και η μέση τιμή του ποσοστού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι 91,2%.

 2η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στην υψηλή

τιμή δείκτη ψηφιακής έντασης των επιχειρήσεων (υψηλό δείκτη ψηφιακής έντασης των επιχειρήσεων,
και ταυτόχρονα χαμηλό δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης
των αποφοίτων). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 4 κράτη-μέλη: η Φινλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία, και η Μάλτα. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση
τιμή του δείκτη ψηφιακής έντασης των επιχειρήσεων
είναι 4,8 μονάδες, η μέση τιμή του δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων είναι 1,7 μονάδες, και η
μέση τιμή του ποσοστού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι 93,3%.

 3η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με υψηλές τιμές και

στους δύο δείκτες (υψηλό δείκτη ψηφιακής έντασης
των επιχειρήσεων, και ταυτόχρονα υψηλό δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 6 κράτη-μέλη: η Δανία, η
Σουηδία, το Βέλγιο, η Λιθουανία, η Ιρλανδία, και η Ισπανία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή του
δείκτη ψηφιακής έντασης των επιχειρήσεων είναι 4,3
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μονάδες, η μέση τιμή του δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων είναι 1,9 μονάδες, και η μέση τιμή
του ποσοστού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι
92,8%.

 4η ομάδα κρατών: κράτη-μέλη με έμφαση στην υψηλή

τιμή του δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων, (χαμηλό δείκτη ψηφιακής έντασης των επιχειρήσεων, και ταυτόχρονα υψηλό δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων). Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 7 κράτη-μέλη: η Κύπρος, η Βουλγαρία,
η Εσθονία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Πολωνία και
η Λετονία. Στα κράτη-μέλη της ομάδας η μέση τιμή δείκτη ψηφιακής έντασης των επιχειρήσεων είναι 3,1
μονάδες, η μέση τιμή του δείκτη επιπέδου εξειδίκευσης των αποφοίτων είναι 2,0 μονάδες, και η μέση τιμή
του ποσοστού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι
93,34%.

Αξίζει να σημειωθεί, ως προς την τιμή δείκτη ελέγχου
μεταξύ των 4 ομάδων κρατών-μελών, θα πρέπει να
η
σημειωθεί, ότι στην 4 ομάδα κρατών καταγράφεται η
υψηλότερη μέση τιμή του ποσοστού των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (SMEs) που απασχολούν από 10 απασχολούμενους και άνω (93,3%), ενώ αντίστοιχα η χαμηλότερη μέση τιμή του ποσοστού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) που απασχολούν από 10 απασχολούη
μενους και άνω (91,2%) καταγράφεται στην 1 ομάδα
κρατών, με την αναλογία μεγίστου/ελαχίστου να είναι
υψηλή (1,0 φορά).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

11.10 Διαγενεακή μεταβίβαση των μειονεκτούντων εκπαιδευτικών και κοινωνικο-οικονομικών
δεικτών των νοικοκυριών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28

«Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων έχει σημαντικό αντίκτυπο στο μορφωτικό επίπεδο των παιδιών τους. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι γονείς με

11.10.1.1 Επίπεδο Ενηλίκου: Κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των γονέων των σημερινών ενηλίκων ηλικίας
από 25 έως& 59 ετών, με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο
(αποφοίτου κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο - ISCED 0-2), στις 3 κατηγορίες μορφωτικού
επιπέδου των σημερινών ενηλίκων (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED
0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Κεφάλαιο 11ο

11.10.1 Μεταβίβαση του μορφωτικού επιπέδου από
τους γονείς στους σημερινούς ενήλικες

υψηλό μορφωτικό επίπεδο διαθέτουν περισσότερους
οικονομικούς πόρους για να επενδύσουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους, σε σύγκριση με τους γονείς με
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Επιπλέον, τα άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο μπορεί να έχουν σαφέστερη
εικόνα για τα οφέλη της εκπαίδευσης και επομένως να
ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν τους απογόνους
τους (παιδιά, εγγόνια) για να επιτύχουν υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης».
Στις μεθοδολογικές σημειώσεις διευκρινίζεται «το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων αναφέρεται
στο επίπεδο εκπαίδευσης που είχε αποκτήσει ο πατέρας ή η μητέρα (ή το άτομο που θεωρείται πατέρας ή
μητέρα) πριν ή κατά την περίοδο που ο ερωτώμενος ήταν περίπου 14 ετών. Επιπλέον, ο πατέρας ή η μητέρα
(ή το άτομο που θεωρείται πατέρας ή μητέρα) θα μπορούσε να ζει στο ίδιο ιδιωτικό νοικοκυριό με τον ερωτώμενο ή αλλού. Τέλος, ο πατέρας ή η μητέρα θα μπορούσαν επίσης να έχουν πεθάνει πριν ή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς».

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Μια ενδιαφέρουσα στοχευμένη μελέτη (ad-hoc study)
που διενεργείται ανά οκταετία στο πλαίσιο της ευρύτερης μελέτης της Eurostat σχετικά με το εισόδημα και της
συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών (Statistics on Income and Living Conditions – EU-SILC) αφορά στη διαγενεακή μεταβίβαση των μειονεκτημάτων (Intergenerational transmission of disadvantages). Με το συγκεκριμένο όρο αποδίδεται η μεταφορά μεταξύ των γενεών ατομικών ικανοτήτων, χαρακτηριστικών, συμπεριφορών
και επιτευγμάτων από τους γονείς στα παιδιά τους. Πολλές οικονομικές μελέτες επικεντρώνονται σε μεγάλο
βαθμό στη διαγενεακή μεταβίβαση του μορφωτικού επιπέδου, του εισοδήματος των συνολικών αποδοχών,
του πλούτου, της απόφασης για γονιμότητα κ.α.
Από τη συγκεκριμένη μελέτη αποτυπώνονται δύο βασικοί δείκτες διαγενεακής μεταβίβασης, του μορφωτικού
επιπέδου του ερωτώμενου και των γονέων του, και το
επίπεδο διαβίωσης στην οικογένεια όταν ο ερωτώμενος
ήταν 14 ετών. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας κάθε μέλος του νοικοκυριού ηλικίας 25 έως 59
ετών ερωτήθηκε σχετικά με την οικογενειακή του κατάσταση όταν ήταν ηλικίας 14 ετών.
Όπως σημειώνεται στο εισαγωγικό σημείωμα της μελέτης «η ζωή των ενηλίκων μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από τη ζωή τους κατά την παιδική τους ηλικία. Πιο συγκεκριμένα, η κοινωνικο-οικονομική και οικονομική κατάσταση των σημερινών ενηλίκων κατά τη διάρκεια της
εφηβείας τους, μπορεί να τους οδηγήσει σε ένα χαμηλό
επίπεδο διαβίωσης στην ενηλικίωση τους».

Γράφημα 11.189: Ποσοστιαία κατανομή των ΓΟΝΕΩΝ των σημερινών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 59 ετών, με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (αποφοίτου κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο - ISCED 0-2), στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου των σημερινών ενηλίκων και ενδεικτικά ο μέσος
συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το 2019
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δείκτης μορφωτικύ επιπέδου

Πηγή: Eurostat - Transition of educational attainment level from parents to current adults (population aged 25 - 59) [ilc_igtp01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου των γονέων των σημερινών ενηλίκων ηλικίας
από 25 έως& 59 ετών, με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο
(αποφοίτου κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
& χαμηλότερο - ISCED 0-2), στην ΕΕ-28 είναι 2,0 μονάδες. Την ίδια χρονιά, ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου των γονέων των σημερινών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 59 ετών, με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (αποφοίτου κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης & χαμηλότερο - ISCED 0-2), στην Ελλάδα
είναι 1,7 μονάδες, τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 0,3
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 23η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 3,3 μονάδες
είναι: η Δανία (3,6 μονάδες), η Εσθονία (3,5 μονάδες),
η Σουηδία (3,1 μονάδες), η Φινλανδία (3,1 μονάδες),
και η Λετονία (3,0 μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,7 μονάδες και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (1,6 μονάδες), η Σλοβακία (1,7 μονάδες), η Ιταλία (1,7 μονάδες), η Ισπανία (1,7 μονάδες),
και η Ελλάδα (1,7 μονάδες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των γονέων των σημερινών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 59 ετών, με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (αποφοίτου κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο - ISCED 0-2), στην ΕΕ-28 και
στην Ελλάδα ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 83,1% των γονέων των ενηλίκων έχουν μορφωτικό
επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
το 90,2% των γονέων των ενηλίκων ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα
5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή
δείκτη 92,1% είναι: η Πορτογαλία (97,1%), η Ισπανία
(92,4%), η Ιταλία (90,4%), η Σλοβακία (90,3%), και η
Ελλάδα (90,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή
δείκτη 38,9%, και συγκεκριμένα: η Εσθονία (30,5%), η
Δανία (36,4%), η Λετονία (38,4%), η Φινλανδία
(42,8%), και η Μάλτα (46,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,4 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
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 το 13,0% των γονέων των ενηλίκων έχουν μορφωτικό



επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 8,2% των γονέων των ενηλίκων ανήκει
στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το
2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση
τιμή δείκτη 47,6% είναι: η Λετονία (54,1%), η Μάλτα
(48,8%), η Εσθονία (48,0%),η Σλοβενία (44,9%), και η
Φινλανδία (42,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή
δείκτη 6,2%, και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (1,7%), η
Ισπανία (4,7%), η Γαλλία (8,0%), η Ελλάδα (8,2%), και η
Ιταλία (8,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28,
και το 3,9% των γονέων των ενηλίκων έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8). Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 1,6% των γονέων των ενηλίκων ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού
επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 20,2% είναι: η Δανία (27,4%),
η Εσθονία(21,5%), η Σουηδία (20,9%), η Γερμανία
(16,3%), και η Φινλανδία (15,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων,
με μέση τιμή δείκτη 0,8%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,4%), η Βουλγαρία (0,5%), η Σλοβακία (0,6%), η
Ουγγαρία (1,1%), και η Πορτογαλία (1,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (26,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

11.10.1.2 Επίπεδο Ενηλίκων: Ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των γονέων των σημερινών ενηλίκων ηλικίας
από 25 έως& 59 ετών, με μέσο μορφωτικό επίπεδο
(αποφοίτου ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED 3-4) στις 3 κατηγορίες
μορφωτικού επιπέδου των σημερινών ενηλίκων (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4,
και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8),
και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη
μορφωτικού επιπέδου στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 11.190: Ποσοστιαία κατανομή των ΓΟΝΕΩΝ των σημερινών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 59 ετών, με μέσο μορφωτικό επίπεδο (αποφοίτου ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED 3-4), στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου των σημερινών ενηλίκων και ενδεικτικά ο
μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το 2019
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δείκτης μορφωτικύ επιπέδου

Πηγή: Eurostat - Transition of educational attainment level from parents to current adults (population aged 25 - 59) [ilc_igtp01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2019, στο σύνολο των γονέων των σημερινών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 59 ετών, με μέσο μορφωτικό
επίπεδο (αποφοίτου ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED 3-4), στην ΕΕ-28
και στην Ελλάδα ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου
σημειώνεται ότι:
 το 45,9% των γονέων των ενηλίκων έχουν μορφωτικό
επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
το 66,4% των γονέων των ενηλίκων ανήκει στη συγκε-



κριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα
5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή
δείκτη 72,6% είναι: η Πορτογαλία (82,8%), η Γαλλία
(76,1%), η Ισπανία (71,9%), η Ελλάδα (66,4%), και η Ιταλία (65,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή
δείκτη 21,0%, και συγκεκριμένα: η Γερμανία (16,2%), η
Εσθονία (19,8%), η Μάλτα (21,9%), η Λετονία (23,1%),
και η Φινλανδία (23,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28,
το 40,7% των γονέων των ενηλίκων έχουν μορφωτικό
επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 26,2% των γονέων των ενηλίκων ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση
τιμή δείκτη 63,6% είναι: η Ρουμανία (73,0%), η Πολωνία (63,8%), η Μάλτα (62,4%), η Βουλγαρία (61,6%),
και η Λετονία (57,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση
τιμή δείκτη 19,1%, και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία
(10,9%), η Γαλλία (13,7%), η Ισπανία (16,7%), η Ελλάδα
(26,2%), και η Ολλανδία (27,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,3
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 13,4% των γονέων των ενηλίκων έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 7,4% των γονέων των ενηλίκων ανήκει στη συγκεκριμένη κατη-

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου των γονέων των σημερινών ενηλίκων ηλικίας από
25 έως& 59 ετών, με μέσο μορφωτικό επίπεδο (αποφοίτου ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης - ISCED 3-4), στην ΕΕ-28 είναι 3,0 μονάδες.
Την ίδια χρονιά, ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού
επιπέδου των γονέων των σημερινών ενηλίκων ηλικίας
από 25 έως& 59 ετών, με μέσο μορφωτικό επίπεδο (αποφοίτου ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED 3-4), στην Ελλάδα είναι
2,4 μονάδες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 0,6 μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 24η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 4,0 μονάδες είναι: η Εσθονία (4,3 μονάδες), η Γερμανία (4,1 μονάδες),
η Σουηδία (4,0 μονάδες), η Δανία (3,9 μονάδες), και η
Φινλανδία (3,8 μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 2,3 μονάδες και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (2,0 μονάδες), η Γαλλία (2,3μονάδες), η Ιταλία
(2,4 μονάδες), η Ελλάδα (2,4 μονάδες), και η Ισπανία
(2,4 μονάδες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

γορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 32,1% είναι: η Εσθονία (38,6%), η Σουηδία
(34,3%), η Γερμανία (31,0%), η Δανία (30,3%), και η
Φινλανδία (26,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με
μέση τιμή δείκτη 5,0%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (1,5%), η Πολωνία (4,8%), η Ιταλία (6,0%), η
Πορτογαλία (6,3%), και η Σλοβακία (6,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

11.10.1.3 Επίπεδο Ενηλίκων: Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των γονέων των σημερινών ενηλίκων ηλικίας
από 25 έως& 59 ετών, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο
(αποφοίτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED 5-8) στις
3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου των σημερινών ενηλίκων (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης
δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.191: Ποσοστιαία κατανομή των ΓΟΝΕΩΝ των σημερινών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 59 ετών, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (αποφοίτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED 5-8), στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου των σημερινών ενηλίκων και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το 2019
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δείκτης μορφωτικύ επιπέδου

Πηγή: Eurostat - Transition of educational attainment level from parents to current adults (population aged 25 - 59) [ilc_igtp01]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου των γονέων των σημερινών ενηλίκων ηλικίας από
25 έως& 59 ετών, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (αποφοίτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED 5-8), στην ΕΕ28 είναι 4,1 μονάδες. Την ίδια χρονιά, ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου των γονέων των σημερινών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 59 ετών, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (αποφοίτου τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης - ISCED 5-8), στην Ελλάδα είναι 3,7 μονάδες, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 0,5 μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
24η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 5,0 μονάδες είναι: η Εσθονία (5,2 μονάδες), η Γερμανία (5,0 μονάδες),
η Σουηδία (5,0μονάδες), η Δανία (4,9 μονάδες), και η Λιθουανία (4,8 μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 3,5 μονάδες και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (3,1 μονάδες), η Ισπανία (3,3 μονάδες), η Ιταλία
(3,6 μονάδες), η Ελλάδα (3,7 μονάδες), και η Γαλλία (3,7
μονάδες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bot-
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tom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των γονέων των σημερινών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 59 ετών, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (αποφοίτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα ανά κατηγορία
μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 276% των γονέων των ενηλίκων έχουν μορφωτικό
επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα
το 36,3% των γονέων των ενηλίκων ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα
5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή
δείκτη 45,5% είναι: η Πορτογαλία (59,9%), η Ισπανία
(52,7%), η Γαλλία (44,7%), η Ελλάδα (36,6%), και η Ιταλία (33,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
6,1%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (5,0%), η Ρουμανία (5,1%), η Λετονία (5,4%), η Εσθονία (7,3%), και η
Πολωνία (7,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5
είναι υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
11.10.2 Ενήλικες σε κίνδυνο φτώχειας και μορφωτικό
επίπεδο των γονέων τους
Όπως σημειώνει σε σχετική ενότητα η Eurostat «το μορφωτικό επίπεδο έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κατάσταση της φτώχειας. Το 2019, στην ΕΕ-28 και στον πληθυσμό
ηλικίας από 18 ετών & άνω, το ποσοστό των ατόμων σε
κίνδυνο φτώχειας (at-risk-of poverty) είναι 29,4% μεταξύ
των ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ατόμων με μεσαίο μορφωτικό επίπεδο (15,0%) υπολειπόταν αυτού κατά 14,4 ποσ. μονάδες,
και το ποσοστό των ατόμων με μεσαίο μορφωτικό επίπεδο (7,6%) υπολειπόταν αυτού κατά 21,8 ποσ. μονάδες.
Δηλαδή, τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο βρίσκονται περίπου 3,5 φορές πιο συχνά σε κίνδυνο φτώχειας
από ότι τα άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο.
Κεφάλαιο 11ο

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η σχέση του δείκτη
ενήλικες ηλικίας από 25 έως& 59 ετών που βρίσκονται
σε κίνδυνο φτώχειας ως προς το μορφωτικό επίπεδο
των γονέων τους όταν ο ενήλικας ήταν περίπου 14 ετών.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,5 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
 το 33,5% των γονέων των ενηλίκων έχουν μορφωτικό
επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 33,6% των γονέων των ενηλίκων ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση
τιμή δείκτη 59,8% είναι: η Ρουμανία (70,4%), η Πολωνία (63,7%), η Μάλτα (56,4%), η Βουλγαρία (55,4%),
και η Σλοβενία (52,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση
τιμή δείκτη 20,4%, και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία
(15,1%), η Ισπανία (17,9%), η Γαλλία (18,6%), η Σουηδία (23,1%), και η Ολλανδία (27,4%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
 και το 38,9% των γονέων των ενηλίκων έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 29,8% των γονέων των ενηλίκων ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 57,2% είναι: η Σουηδία (61,2%), η Εσθονία
(60,4%), η Γερμανία (57,4%), η Δανία (55,5%), και το
Λουξεμβούργο (51,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 26,9%, και συγκεκριμένα: η
Ρουμανία (24,5%), η Πορτογαλία (25,0%), η Ιταλία
(26,8%), η Πολωνία (28,6%), και η Ισπανία (29,4%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των σημερινών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 59 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ως
προς τις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου των γονέων τους (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου
συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα 27 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.192: Ποσοστιαία κατανομή των σημερινών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 59 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, ως προς τις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου των γονέων τους, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το 2019
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τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

δείκτης μορφωτικύ επιπέδου

Πηγή: Eurostat - At-risk-of poverty rate for adults (aged 25 to 59 years) by educational attainment level of their parents [ilc_igtp03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2019, ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου των γονέων των σημερινών ενηλίκων ηλικίας
από 25 έως& 59 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-28 είναι 3,1 μονάδες. Την ίδια χρονιά, ο
μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου των
γονέων των σημερινών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως&
59 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα είναι 3,1 μονάδες, τιμή ταυτόσημη οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
14η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 3,8 μονάδες είναι: η Δανία (4,1 μονάδες), η Αυστρία (3,9 μονάδες), η
Φινλανδία (3,8 μονάδες), η Ολλανδία (3,7 μονάδες), και
η Σουηδία (3,6 μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 1,7 μονάδες και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (2,3 μονάδες), η Ρουμανία (2,3 μονάδες), η Κροατία (2,8 μονάδες), η Τσεχία (2,8 μονάδες), και η Σλοβακία (2,8 μονάδες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των γονέων των σημερινών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 59 ετών που βρίσκονται σε
κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 49,6% των γονέων των ενηλίκων έχουν μορφωτικό
επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο (ISCED 0-2). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 51,5% των γονέων των ενηλίκων ανήκει στη
συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου. Το
2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με
μέση τιμή δείκτη 63,2% είναι: η Βουλγαρία (72,5%), η
Ρουμανία (68,9%), η Σλοβακία (58,5%), η Κροατία
(55,9%), και η Πολωνία (55,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 37,0%, και συγκεκριμένα: η Δανία (30,4%), η Ολλανδία (37,2%), η Αυστρία
(37,8%), η Φινλανδία (38,3%), και η Γερμανία (41,2%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2019 για την
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
γονέων των ενηλίκων με μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο
(ISCED 0-2) στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,3% (ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες) από 49,0% το
2011, σε 49,6% το 2019. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των γονέων των ενηλίκων με μορφωτικό επίπεδο
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2) στην Ελλάδα καταγράφει μείωση
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κατά -4,3% (ή κατά 2,3 ποσ. μονάδες) από 53,8% το
2011, σε 51,5% το 2019.
το 29,3% των γονέων των ενηλίκων έχουν μορφωτικό
επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Την ίδια χρονιά,
στην Ελλάδα το 26,9% των γονέων των ενηλίκων ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επιπέδου.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση
τιμή δείκτη 32,4% είναι: η Ισπανία (33,6%), η Εσθονία
(32,3%), η Κύπρος (32,2%), η Λιθουανία (32,1%), και η
Μάλτα (31,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή
δείκτη 23,5%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (19,8%),
η Αυστρία (23,0%), το Λουξεμβούργο (24,8%), η Σλοβακία (24,8%), και το Βέλγιο (24,9%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2019 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των γονέων των ενηλίκων με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης
δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
5,8% (ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες) από 27,7% το 2011, σε
29,3% το 2019. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των γονέων των ενηλίκων με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης
δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά
-6,0% (ή κατά 1,7 ποσ. μονάδες) από 28,6% το 2011, σε
26,9% το 2019.
και το 21,0% των γονέων των ενηλίκων έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8).
Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 21,6% των γονέων
των ενηλίκων ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία
μορφωτικού επιπέδου. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 35,4% είναι:
η Αυστρία (39,2%), η Δανία (38,4%), η Φινλανδία
(35,7%), η Ολλανδία (32,5%), και η Σουηδία (31,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 11,4%, και
συγκεκριμένα: η Ρουμανία (5,9%), η Βουλγαρία (7,7%),
η Τσεχία (13,6%), η Κροατία (13,9%), και η Πολωνία
(15,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2019 για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των γονέων των ενηλίκων με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8) στην ΕΕ-28 καταγράφει
μείωση κατά -9,6% (ή κατά 2,2 ποσ. μονάδες) από
23,3% το 2011, σε 21,1% το 2019. Την ίδια περίοδο, το
ποσοστό των γονέων των ενηλίκων με μορφωτικό επί-
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πεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8) στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 23,1% (ή κατά
4,1 ποσ. μονάδες) από 17,5% το 2011, σε 21,6% το
2019.
11.10.3 Ενήλικες σε κίνδυνο φτώχειας και οικονομική
κατάσταση των γονέων τους όταν οι ενήλικες
ήταν 14 ετών
Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η σχέση του δείκτη
ενήλικες ηλικίας από 25 έως& 59 ετών που βρίσκονται

σε κίνδυνο φτώχειας ως προς την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του όταν ο ενήλικας ήταν περίπου 14 ετών.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των σημερινών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 59 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ως
προς την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του
(καλή ή κακή) την περίοδο όπου ο ενήλικας ήταν περίπου 14 ετών, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.193: Ποσοστιαία κατανομή των σημερινών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 59 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, ως προς την οικονομική
κατάσταση της οικογένειάς του (καλή ή κακή) την περίοδο όπου ο ενήλικας ήταν περίπου 14 ετών, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019
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Το 2019, στο σύνολο των σημερινών ενηλίκων ηλικίας
από 25 έως& 59 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα και ανά κατηγορία χαρακτηρισμού της οικονομικής κατάσταση της οικογένειάς του την περίοδο όπου ο ενήλικας ήταν περίπου
14 ετών, σημειώνεται ότι:
 το 63,2% των ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας
χαρακτήρισε ως κακή την οικονομικής κατάσταση της
οικογένειάς του την περίοδο όπου ο ενήλικας ήταν περίπου 14 ετών. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό
στους ενήλικες της συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα είναι 65,7%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 69,5% είναι: η
Βουλγαρία (76,2%), η Σλοβακία (70,7%), η Ρουμανία
(67,7%), το Βέλγιο (66,9%), και η Ιταλία (65,9%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 51,6%, και συγκεκριμένα: η Δανία (48,1%), η Λετονία (50,9%), η Αυστρία
(51,5%), η Εσθονία (53,2%), και η Γαλλία (54,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,3φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
 το 36,8% των ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας
χαρακτήρισε ως καλή την οικονομικής κατάσταση της
οικογένειάς του την περίοδο όπου ο ενήλικας ήταν πε-

ρίπου 14 ετών. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό
στους ενήλικες της συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα είναι 34,3%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 48,4% είναι: η
Δανία (51,9%), η Λετονία (49,1%), η Αυστρία (48,5%), η
Εσθονία (46,8%), και η Γαλλία (45,7%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 30,5%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (23,8%), η Σλοβακία (29,3%), η Ρουμανία (32,3%), το Βέλγιο (33,1%), και η Ιταλία (34,1%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,6φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 11ο

ΚΑΛΗ οικονομική κατάσταση

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ΚΑΚΗ οικονομική κατάσταση

Πηγή: Eurostat - At-risk-of poverty rate for adults (aged 25 to 59 years) by educational attainment level of their parents [ilc_igtp03]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

11.10.4 Ενήλικες που αδυνατούσαν να καλύψουν
σχολικές δαπάνες στην ηλικία των 14 ετών
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 59 ετών
που στην ηλικία των 14 ετών αδυνατούσαν να καλύψουν βασικές σχολικές ανάγκες όπως βιβλία και σχολικά είδη (basic school needs - books and equipment for
school) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στα 27 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2019.
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Γράφημα 11.194: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 59 ετών που στην ηλικία των 14 ετών αδυνατούσαν να καλύψουν βασικές σχολικές
ανάγκες (όπως βιβλία και σχολικά είδη), επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Inability to afford basic school needs (books and equipment for school) when respondent was around 14 years old [ilc_igtp05]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως &
59 ετών που στην ηλικία των 14 ετών αδυνατούσαν να
καλύψουν βασικές σχολικές ανάγκες (όπως βιβλία και
σχολικά είδη) αντιστοιχεί στο 4,9% του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία
στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από
25 έως & 59 ετών που στην ηλικία των 14 ετών αδυνατούσαν να καλύψουν βασικές σχολικές ανάγκες (όπως
βιβλία και σχολικά είδη) στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο
11,6% των ενηλίκων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, τιμή του δείκτη υπερέχουσα ισχυρά κατά 6,7 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 9,6% είναι: η Ρουμανία (11,6%), η
Ελλάδα (11,6%), η Κύπρος (9,8%), η Βουλγαρία (7,5%),

και η Λιθουανία (7,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 1,7%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία
(1,0%), η Τσεχία (1,2%), η Σουηδία (1,4%), η Σλοβενία
(2,1%), και η Γαλλία (2,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,6 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
11.10.4.1 Ενήλικες της συγκεκριμένης κατηγορίας ανά
φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 59 ετών
που στην ηλικία των 14 ετών αδυνατούσαν να καλύψουν βασικές σχολικές ανάγκες (όπως βιβλία και σχολικά είδη) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων
της συγκεκριμένης κατηγορίας ανά φύλο στα 27 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 11.195: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 59 ετών που στην ηλικία των 14 ετών αδυνατούσαν να καλύψουν βασικές σχολικές
ανάγκες (όπως βιβλία και σχολικά είδη), επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Inability to afford basic school needs (books and equipment for school) when respondent was around 14 years old [ilc_igtp05]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από
25 έως & 59 ετών που στην ηλικία των 14 ετών αδυνατούσαν να καλύψουν βασικές σχολικές ανάγκες (όπως
βιβλία και σχολικά είδη) στην ΕΕ-28 (51,0%), υπερέχει
οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών (49,0%)
κατά 14 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 7 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 59 ετών που
στην ηλικία των 14 ετών αδυνατούσαν να καλύψουν
βασικές σχολικές ανάγκες (όπως βιβλία και σχολικά είδη), υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυ-
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ναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 11,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά 11,6 ποσ.
μονάδες), η Γαλλία (κατά 10,7 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Βουλγαρία (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 3,8 ποσ.
μονάδες), και η Δανία (κατά 3,3 ποσ. μονάδα).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 13 από τα 27 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 59
ετών που στην ηλικία των 14 ετών αδυνατούσαν να
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καλύψουν βασικές σχολικές ανάγκες (όπως βιβλία και
σχολικά είδη), υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο
Λουξεμβούργο (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 10,1 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
10,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 8,3 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το
Βέλγιο (κατά 5,1 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 4,6 ποσ.
μονάδες), η Λετονία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία
(κατά 3,0 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ελλάδα (κατά 6,2
ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 7 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στην Κύπρο, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Λιθου-

ανία, την Εσθονία, την Πορτογαλία, και την Ουγγαρία,
καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
11.10.4.2 Ενήλικες της συγκεκριμένης κατηγορίας ανά
ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 59 ετών
που στην ηλικία των 14 ετών αδυνατούσαν να καλύψουν βασικές σχολικές ανάγκες (όπως βιβλία και σχολικά είδη) στις 3 ηλικιακές ομάδες των ενηλίκων (από
25 έως& 34 ετών, από 35 έως& 44 ετών, και από 45
έως& 59 ετών), και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη)
των ενηλίκων ηλικίας 25 έως & 59 ετών στα 27 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.
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Γράφημα 11.196: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 59 ετών που στην ηλικία των 14 ετών αδυνατούσαν να καλύψουν βασικές σχολικές ανάγκες (όπως βιβλία και σχολικά είδη), ως προς τις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου των γονέων τους, και ενδεικτικά η μέση ηλικία (σε έτη) των ενηλίκων ηλικίας 25 έως & 59 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το 2019
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Πηγή: Eurostat - Inability to afford basic school needs (books and equipment for school) when respondent was around 14 years old [ilc_igtp05]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως &
59 ετών που στην ηλικία των 14 ετών αδυνατούσαν να
καλύψουν βασικές σχολικές ανάγκες (όπως βιβλία και
σχολικά είδη) στην ΕΕ-28 είναι 42,0 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα
μέση ηλικία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 59 ετών που στην ηλικία των 14 ετών αδυνατούσαν να καλύψουν βασικές σχολικές ανάγκες (όπως βιβλία και
σχολικά είδη) στην Ελλάδα (43,5 έτη), τιμή του δείκτη
υπερέχουσα κατά 1,5 έτη της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 8η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 44,4 έτη είναι: η
Πορτογαλία (44,9 έτη), το Λουξεμβούργο (44,9 έτη), η
Κροατία (44,3 έτη), η Σλοβενία (44,0 έτη), και η Κύπρος
(43,9 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 39,0 έτη και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (38,1 έ-

τη), η Σουηδία (38,8 έτη), η Ουγγαρία (38,9 έτη), η Εσθονία (38,9 έτη), και η Λετονία (40,4 έτη), Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως
& 59 ετών που στην ηλικία των 14 ετών αδυνατούσαν
να καλύψουν βασικές σχολικές ανάγκες (όπως βιβλία
και σχολικά είδη) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα και ως
προς τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες των ενηλίκων της
συγκεκριμένης κατηγορίας σημειώνεται ότι:
 το 27,0% των ενηλίκων στην ΕΕ-28 είναι ηλικίας από 25
έως & 34 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 22,0%
των ενηλίκων ανήκουν στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων,
με μέση τιμή δείκτη 38,9% είναι: η Βουλγαρία (45,8%),
η Ουγγαρία (42,7%), η Λιθουανία (36,7%), η Σλοβακία
(36,4%), και η Εσθονία (33,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
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(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων,
με μέση τιμή δείκτη 17,9%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (16,7%), η Σλοβενία (17,2%), η Πορτογαλία
(17,4%), η Κροατία (19,0%), και η Γαλλία (28,5%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 31,9% των ενηλίκων στην ΕΕ-28 είναι ηλικίας από
35 έως & 44 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
28,3% των ενηλίκων ανήκουν στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 43,6% είναι: η Σουηδία
(59,6%), η Εσθονία (45,7%), το Βέλγιο (40,0%), η Ιταλία (36,8%), και η Λετονία (36,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 25,5%, και συγκεκριμένα: η
Σλοβακία (24,5%), η Μάλτα (25,3%), η Πορτογαλία
(25,7%), η Κύπρος (25,8%), και η Λιθουανία (26,2%). Ας



σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 41,1% των ενηλίκων στην ΕΕ-28 είναι ηλικίας από
45 έως & 59 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
49,7% των ενηλίκων ανήκουν στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 54,2% είναι: η Πορτογαλία
(56,9%), το Λουξεμβούργο (56,3%), η Κροατία (54,0%),
η Κύπρος (52,3%), και η Τσεχία (51,5%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 24,6%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία (14,9%), η Εσθονία (21,3%), η Βουλγαρία
(25,4%), η Ουγγαρία (29,1%), και η Λετονία (32,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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11.11 Ελληνική Στατιστική αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – Συνολικός πληθυσμός στην Ελλάδα ανά μορφωτικό
επίπεδο και κατάσταση απασχόλησης
Στη συγκεκριμένη ενότητα αποτυπώνεται το συνολικό
πλήθος των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών και άνω στην
Ελλάδα για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία,
ανά κατάσταση απασχόλησης (οικονομικά ενεργός
πληθυσμός- εργατικό δυναμικό, οικονομικά μη-ενεργός
πληθυσμός, απασχολούμενοι, και άνεργοι), και σε διακριτές κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου κατά την περίοδο 2005-2018.

11.11.1 Συνολικός πληθυσμός (συνήθεις κάτοικοι)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών και άνω για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το
μορφωτικό τους επίπεδο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (educational attainment level) στην την Ελλάδα την περίοδο
αναφοράς 2005-2018.

Γράφημα 11.197: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών και άνω ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2005-2018
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα Εργατικού Δυναμικού [Χρονοσειρά ΙΝΕ-ΓΣΕΕ πίνακα 80 Επίπεδο Εκπαίδευσης: Πληθυσμός ανά επίπεδο εκπαίδευσης και κατάσταση απασχόλησης}
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 ετών και άνω στην Ελλάδα για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο είναι 9.144.664 κάτοικοι. Κατά την περίοδο αναφοράς
(2005-2018), ο δείκτης καταγράφει μείωση κατά -1,9% (ή
κατά 181.751 κατοίκους) από 9.326.415 κατοίκους το
2005, σε 9.144.664 κατοίκους το 2018, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (9.434.326 κατοίκους).
Τη συγκεκριμένη χρονιά:
 το 37,7% των κατοίκων (ή 3.445.392 κάτοικοι) έχει
μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -25,6% (ή κατά 1.187.034 κατοίκους)
από 4.632.426 κατοίκους το 2005, που αποτελεί και τη
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 3.445.392 κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
 το 39,3% των κατοίκων (ή 3.589.522 κάτοικοι) έχει
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Κατά την



περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης καταγράφει
αύξηση κατά 9,4% (ή κατά 307.084 κατοίκους) από
3.282.438 κατοίκους το 2005, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 3.589.551 κατοίκους το 2018. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2016 (3.593.551 κατοίκους).
και το 23,1% των κατοίκων (ή 1.411.551 κάτοικοι) έχει
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8). Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης καταγράφει αύξηση κατά 9,4% (ή κατά 307.084
κατοίκους) από 3.282.438 κατοίκους το 2005, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 3.589.551 κατοίκους το 2018. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (3.593.551 κατοίκους).

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών και άνω
στην Ελλάδα για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως
προς το μορφωτικό τους επίπεδο την περίοδο 20102018, και η ποσοστιαία κατανομή του δείκτη στη χώρα
ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου το 2018.
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Πίνακας 11.1: Πλήθος των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών και άνω στην ΕΛΛΑΔΑ για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το μορφωτικό επίπεδο την περίοδο 2010-2018, και η ποσοστιαία κατανομή του δείκτη στη χώρα ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου το 2018
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

%
2018

550.754

553.386

482.050

463.642

452.399

393.472

375.552

368.238

329.126

3,6

1

Απόφοιτοι Δημοτικού (Γενικό - Ειδικό),
2.571.467
και ορισμένων τάξεων 3τάξιου Γυμνασίου

2.504.336

2.418.456

2.362.471

2.280.457

2.207.185

2.121.882

2.033.426

2.012.460

22,0

2

απόφοιτοι Γυμνασίου
1.175.109
(Γενικού - Ειδικού)

1.180.105

1.174.946

1.145.219

1.134.078

1.146.029

1.109.762

1.109.670

1.103.806

12,1

196.523

195.434

197.162

202.420

206.730

189.252

200.187

210.271

210.842

2,3

Απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου (Γενι2.522.011
κού - Ειδικού), πτυχίο διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών

2.581.911

2.630.332

2.676.134

2.690.023

2.733.588

2.744.349

2.712.749

2.692.410

29,4

HQF
0

3
4

E80 – Κατηγορία Επίπεδο εκπαίδευσης
αναλφάβητοι
ή χωρίς απολυτήριο Δημοτικού σχολείου

απόφοιτοι Επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ)
και ισοτίμων μονάδων

5

απόφοιτοι Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ)

616.586

600.478

611.811

607.919

616.793

614.366

649.015

663.048

686.270

7,5

6

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
1.544.086
(Πανεπιστημίου Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ) & Κολέγια

1.622.843

1.661.974

1.681.414

1.704.002

1.789.512

1.814.010

1.854.162

1.840.896

20,1

7

κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος
(ή Master)

100.730

103.786

144.633

138.767

158.372

133.373

161.279

189.201

224.860

2,5

8

κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος

24.236

30.819

29.822

33.748

43.724

43.872

41.193

40.644

43.994

0,5

9.301.502

9.373.098

9.351.186

9.311.734

9.286.578

9.250.649

9.217.229

9.181.409

9.144.664

ΣΥΝΟΛΟ

100,0

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα Εργατικού Δυναμικού [Χρονοσειρά ΙΝΕ-ΓΣΕΕ πίνακα 80 Επίπεδο Εκπαίδευσης: Πληθυσμός ανά επίπεδο εκπαίδευσης και κατάσταση απασχόλησης}}
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στο σύνολο των κατοίκων στην Ελλάδα
(9.144.664 κάτοικοι), για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς την κατηγορία μορφωτικού επιπέδου:
 το 3,6% του συνόλου των κατοίκων (ή 329.126 κάτοικοι), είναι αναλφάβητοι ή χωρίς απολυτήριο Δημοτικού σχολείου,
 το 22,0% του συνόλου των κατοίκων (ή 2.012.460 κάτοικοι), είναι απόφοιτοι Δημοτικού (γενικού ή ειδικού)
ή και ορισμένων τάξεων 3τάξιου Γυμνασίου,
 το 12,1% του συνόλου των κατοίκων (ή 1.103.806 κάτοικοι), είναι απόφοιτοι Γυμνασίου,
 το 2,3% του συνόλου των κατοίκων (ή 210.842 κάτοικοι), είναι απόφοιτοι ΕΠΑΣ & ισοτίμων μονάδων,
 το 29,4% του συνόλου των κατοίκων (ή 2.692.410 κάτοικοι), είναι απόφοιτοι Γενικού & Επαγγελματικού
Λυκείου (γενικού ή ειδικού), ή είναι κάτοχοι πτυχίου
που δίνει τη δυνατότητα διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών,
 το 7,5% του συνόλου των κατοίκων (ή 686.270 κάτοικοι), είναι απόφοιτοι ΙΕΚ,
 το 20,1% του συνόλου των κατοίκων (ή 1.840.896 κάτοικοι), είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(πανεπιστημίων, πολυτεχνείων, ανώτατων τεχνολογικών ιδρυμάτων, και κολλεγίων),
 το 2,5% του συνόλου των κατοίκων (ή 224.860 κάτοικοι), είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος ή Master, και
 το 0,5% του συνόλου των κατοίκων (ή 43.994 κάτοικοι),
είναι κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, σε 4 από τις 9
κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου στην Ελλάδα καταγράφεται μείωση του πλήθους των κατοίκων, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην
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κατηγορία, απόφοιτοι Δημοτικού (γενικού ή ειδικού) ή
και ορισμένων τάξεων 3τάξιου Γυμνασίου (κατά
194.725 κατοίκους ή κατά -8,8%), και κατά φθίνουσα
σειρά της μεταβολής ακολουθούν οι κατηγορίες: αναλφάβητοι ή χωρίς απολυτήριο Δημοτικού σχολείου (κατά
64.346 κατοίκους ή κατά -16,4%), απόφοιτοι Γυμνασίου
(κατά 42.223 κατοίκους ή κατά -3,7%), και απόφοιτοι Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου (γενικού ή ειδικού), ή
είναι κάτοχοι πτυχίου που δίνει τη δυνατότητα διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (κατά 41.178 κατοίκους ή κατά
-1,5%).
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τους 9 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου στην Ελλάδα καταγράφεται μείωση του
πλήθους των κατοίκων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην κατηγορία, κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος ή Master (κατά 91.487 κατοίκους ή κατά 68,6%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν οι κατηγορίες: απόφοιτοι ΙΕΚ (κατά
71.904 κατοίκους ή κατά 11,7%), απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: πανεπιστημίων, πολυτεχνείων, ανώτατων τεχνολογικών ιδρυμάτων και κολλεγίων (κατά
51.384 κατοίκους ή κατά 2,9%), απόφοιτοι ΕΠΑΣ & ισοτίμων μονάδων (κατά 21.590 κατοίκους ή κατά 11,4%),
και κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος (κατά 122 κατοίκους ή κατά 0,3%).
11.11.2 Εργατικό δυναμικό (οικονομικά ενεργός
πληθυσμός)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15
ετών και άνω για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο ανά βαθμίδα
εκπαίδευσης (educational attainment level) στην την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2005-2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 11.198: Συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών και άνω ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο
2005-2018
1.689.7271.615.8941.584.357
1.546.341 1.557.2601.518.348
1.410.702
1.298.1881.238.942
1.191.7761.137.777
1.054.4041.000.844

953.298

2.213.2172.213.0132.198.124

2.168.3472.171.1092.164.823
2.155.6692.158.4652.147.435
2.147.806
2.126.705
2.125.2982.127.896
2.090.108

1.547.0681.594.121 1.614.952
1.455.5991.456.302 1.503.085
1.402.4121.446.952
1.355.243
1.301.5241.324.473
1.231.0301.268.205
1.157.595
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

κατώτερης δευτερ/μιας εκπαίδευσης & κάτω2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ανώτερης δευτερ/μιας & μεταδευτερ/μιας εκπαίδευσης

2016

2017

2018

2019

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα Εργατικού Δυναμικού [Χρονοσειρά ΙΝΕ-ΓΣΕΕ πίνακα 80 Επίπεδο Εκπαίδευσης: Πληθυσμός ανά επίπεδο εκπαίδευσης και κατάσταση απασχόλησης}
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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3-4). Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης καταγράφει αύξηση κατά 5,2% (ή κατά 108.016
κατοίκους) από 2.090.108 κατοίκους το 2005, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 2.198.124 κατοίκους το 2018. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016 (2.213.217 κατοίκους).
και το 33,9% των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή
1.411.551 κάτοικοι) έχει μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8). Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση κατά 39,5% (ή κατά 457.357 κατοίκους) από 1.157.595 κατοίκους το 2005, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.614.952 κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός
των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών και άνω στην Ελλάδα
για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο είναι 4.766.374 κάτοικοι. Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης καταγράφει μείωση κατά -3,5% (ή κατά 171.056 κατοίκους) από 4.937.430
κατοίκους το 2005, σε 4.766.374 κατοίκους το 2018, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2009 (5.040.198
κατοίκους).
Τη συγκεκριμένη χρονιά:
 το 20,0% των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 953.298
κάτοικοι) έχει μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Κατά
την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -43,6% (ή κατά 736.429 κατοίκους) από 1.689.727 κατοίκους το
2005, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 953.298 κατοίκους το 2018,
που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
 το 46,1% των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 2.090.108
κάτοικοι) έχει μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από
15 ετών και άνω στην Ελλάδα για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο
την περίοδο 2010-2018, και η ποσοστιαία κατανομή του
δείκτη στη χώρα ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου
το 2018.

Πίνακας 11.2: Πλήθος των οικονομικά ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 ετών και άνω στην ΕΛΛΑΔΑ για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το μορφωτικό επίπεδο την περίοδο 2010-2018, και η ποσοστιαία κατανομή του δείκτη στη χώρα ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου το 2018
HQF
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

%
2018

0

αναλφάβητοι
ή χωρίς απολυτήριο Δημοτικού σχολείου

49.652

51.859

31.147

31.569

33.332

33.330

21.544

25.813

24.174

0,5

1

Απόφοιτοι Δημοτικού (Γενικό - Ειδικό),
και ορισμένων τάξεων 3τάξιου Γυμνασίου

907.844

821.790

738.513

702.491

650.483

601.420

558.025

503.688

490.235

10,3

2

απόφοιτοι Γυμνασίου
(Γενικού - Ειδικού)

560.852

537.053

528.528

504.882

507.961

503.027

474.835

471.343

438.889

9,2

3

απόφοιτοι Επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ)
και ισοτίμων μονάδων

157.688

151.888

146.841

150.320

144.795

131.415

136.884

143.520

137.994

2,9

Απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου (Γενι1.497.796
κού - Ειδικού), πτυχίο διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών

1.504.650

1.523.792

1.550.891

1.544.590

1.556.345

1.579.044

1.564.569

1.537.814

32,3

4
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

%
2018

5

απόφοιτοι Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ)

491.951

470.167

477.173

467.136

481.724

477.063

497.289

504.924

522.316

11,0

6

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
1.239.648
(Πανεπιστημίου Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ) & Κολέγια

1.278.851

1.283.225

1.305.534

1.280.877

1.346.946

1.365.525

1.390.978

1.378.416

28,9

7

κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος
(ή Master)

94.649

96.182

136.930

123.906

139.045

119.043

147.680

171.260

200.442

4,2

8

κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος

20.946

27.379

26.797

26.159

36.380

37.096

33.863

31.883

36.094

0,8

5.021.026

4.939.819

4.892.946

4.862.888

4.819.187

4.805.685

4.814.689

4.807.978

4.766.374

ΣΥΝΟΛΟ

100,0

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα Εργατικού Δυναμικού [Χρονοσειρά ΙΝΕ-ΓΣΕΕ πίνακα 80 Επίπεδο Εκπαίδευσης: Πληθυσμός ανά επίπεδο εκπαίδευσης και κατάσταση απασχόλησης}
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στο σύνολο των οικονομικά ενεργών κατοίκων στην Ελλάδα (4.766.374 κάτοικοι), για τους οποίους
διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς την κατηγορία μορφωτικού επιπέδου:
 το 0,5% του συνόλου των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 24.174 κάτοικοι), είναι αναλφάβητοι ή χωρίς
απολυτήριο Δημοτικού σχολείου,
 το 10,3% του συνόλου των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 490.235 κάτοικοι), είναι απόφοιτοι Δημοτικού
(γενικού ή ειδικού) ή και ορισμένων τάξεων 3τάξιου
Γυμνασίου,
 το 9,2% του συνόλου των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 438.889 κάτοικοι), είναι απόφοιτοι Γυμνασίου,
 το 2,9% του συνόλου των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 137.994 κάτοικοι), είναι απόφοιτοι ΕΠΑΣ & ισοτίμων μονάδων,
 το 32,3% του συνόλου των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 1.537.814 κάτοικοι), είναι απόφοιτοι Γενικού &
Επαγγελματικού Λυκείου (γενικού ή ειδικού), ή είναι
κάτοχοι πτυχίου που δίνει τη δυνατότητα διδασκαλίας
Ξένων Γλωσσών,
 το 11,0% του συνόλου των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 522.316 κάτοικοι), είναι απόφοιτοι ΙΕΚ,
 το 28,9% του συνόλου των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 1.378.416 κάτοικοι), είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημίων, πολυτεχνείων,
ανώτατων τεχνολογικών ιδρυμάτων, και κολλεγίων),
 το 4,2% του συνόλου των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 200.442 κάτοικοι), είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος ή Master, και
 το 0,8% του συνόλου των οικονομικά ενεργών κατοίκων (ή 36.094 κάτοικοι), είναι κάτοχοι Διδακτορικού
διπλώματος.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, σε 5 από τις 9
κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου στην Ελλάδα κατα-

γράφεται μείωση του πλήθους των οικονομικά ενεργών
κατοίκων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην κατηγορία, απόφοιτοι Δημοτικού (γενικού ή ειδικού) ή και ορισμένων τάξεων 3τάξιου Γυμνασίου (κατά 111.185 κατοίκους ή κατά -18,5%), και
κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν οι κατηγορίες: απόφοιτοι Γυμνασίου (κατά 64.138 κατοίκους
ή κατά -12,8%), απόφοιτοι Γενικού & Επαγγελματικού
Λυκείου (γενικού ή ειδικού), ή είναι κάτοχοι πτυχίου
που δίνει τη δυνατότητα διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών
(κατά 18.531 κατοίκους ή κατά -1,5%), αναλφάβητοι ή
χωρίς απολυτήριο Δημοτικού σχολείου (κατά 9.156 κατοίκους ή κατά -27,5%), και κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος (κατά 1.002 κατοίκους ή κατά -2,7%).
Την ίδια περίοδο, σε 4 από τους 9 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου στην Ελλάδα καταγράφεται μείωση του
πλήθους των οικονομικά ενεργών κατοίκων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην κατηγορία, κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος ή Master
(κατά 81.399 κατοίκους ή κατά 68,4%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν οι κατηγορίες: απόφοιτοι ΙΕΚ (κατά 45.253 κατοίκους ή κατά 9,5%), απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: πανεπιστημίων,
πολυτεχνείων, ανώτατων τεχνολογικών ιδρυμάτων και
κολλεγίων (κατά 31.470 κατοίκους ή κατά 2,9%), και απόφοιτοι ΕΠΑΣ & ισοτίμων μονάδων (κατά 6.579 κατοίκους ή κατά 5,0%).
11.11.3 Οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 ετών και άνω για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο ανά
βαθμίδα εκπαίδευσης (educational attainment level) στην
την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2005-2018.

Γράφημα 11.199: Συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών και άνω ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2005-2018
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δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 3-4). Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο
δείκτης καταγράφει ικανή αύξηση κατά 16,7% (ή κατά
199.068 κατοίκους) από 1.192.330 κατοίκους το 2005,
σε 1.391.398 κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται, ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010
(1.187.685 κατοίκους). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2005-2010 ο δείκτης καταγράφει μείωση κατά 0,4% (ή κατά 4.645 κατοίκους), ενώ την περίοδο 20102018 ο δείκτης καταγράφει ικανή αύξηση κατά 17,2%
(ή κατά 203.713 κατοίκους),
και το 11,3% των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή
140.290 κάτοικοι) έχει μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8). Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση κατά 94,8% (ή κατά 240.842 κατοίκους) από 253.956 κατοίκους το 2005, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 494.798 κατοίκους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός
των κατοίκων ηλικίας από 15 ετών και άνω στην Ελλάδα
για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο είναι 4.378.290 κάτοικοι. Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης καταγράφει μείωση κατά -0,2% (ή κατά 10.695 κατοίκους) από 4.388.985
κατοίκους το 2005, σε 4.378.290 κατοίκους το 2018. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2014 (4.467.391 κατοίκους),
ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2010 (4.280.476 κατοίκους). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2005-2010 ο δείκτης καταγράφει μείωση κατά -2,5% (ή κατά 108.509 κατοίκους),
την αμέσως επόμενη περίοδο 2010-2014 ο δείκτης καταγράφει αύξηση κατά 4,4% (ή κατά 186.509 κατοίκους),
ενώ την περίοδο 2014-2018 ο δείκτης καταγράφει μείωση
κατά -2,0% (ή κατά 89.101 κατοίκους).
Τη συγκεκριμένη χρονιά:
 το 56,9% των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή
2.492.094 κάτοικοι) έχει μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο
(ISCED 0-2). Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο
δείκτης καταγράφει ικανή μείωση κατά -15,3% (ή κατά
450.605 κατοίκους) από 2.942.699 κατοίκους το 2005,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς, σε 2.492.094 κατοίκους το 2018,
που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
 το 31,8% των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή
1.391.398 κάτοικοι) έχει μορφωτικό επίπεδο ανώτερης

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται ο συνολικός οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 ετών και άνω στην Ελλάδα για τους οποίους
διατίθενται στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο την περίοδο 2010-2018, και η ποσοστιαία κατανομή
του δείκτη στη χώρα ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου το 2018.

Πίνακας 11.3: Πλήθος των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων ηλικίας από 15 ετών και άνω στην ΕΛΛΑΔΑ για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το μορφωτικό επίπεδο την περίοδο 2010-2018, και η ποσοστιαία κατανομή του δείκτη στη χώρα ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου το 2018
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Το 2018, και στο σύνολο των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων στην Ελλάδα (4.378.290 κάτοικοι), για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς την κατηγορία
μορφωτικού επιπέδου:
 το 7,0% του συνόλου των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή 304.952 κάτοικοι), είναι αναλφάβητοι ή χωρίς απολυτήριο Δημοτικού σχολείου,
 το 34,8% του συνόλου των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή 1.522.225 κάτοικοι), είναι απόφοιτοι Δημοτικού (γενικού ή ειδικού) ή και ορισμένων τάξεων
3τάξιου Γυμνασίου,
 το 15,2% του συνόλου των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή 664.917 κάτοικοι), είναι απόφοιτοι Γυμνασίου,
 το 1,7% του συνόλου των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή 72.848 κάτοικοι), είναι απόφοιτοι ΕΠΑΣ &
ισοτίμων μονάδων,
 το 26,4% του συνόλου των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή 1.154.596 κάτοικοι), είναι απόφοιτοι Γενικού
& Επαγγελματικού Λυκείου (γενικού ή ειδικού), ή είναι κάτοχοι πτυχίου που δίνει τη δυνατότητα διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών,
 το 3,7% του συνόλου των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή 163.954 κάτοικοι), είναι απόφοιτοι ΙΕΚ,
 το 10,6% του συνόλου των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή 462.480 κάτοικοι), είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημίων, πολυτεχνείων,
ανώτατων τεχνολογικών ιδρυμάτων, και κολλεγίων),
 το 0,6% του συνόλου των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή 24.418 κάτοικοι), είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος ή Master, και
 το 0,2% του συνόλου των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων (ή 7.900 κάτοικοι), είναι κάτοχοι Διδακτορικού
διπλώματος.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, σε 3 από τις
9 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου στην Ελλάδα κα-

ταγράφεται μείωση του πλήθους των οικονομικά μηενεργών κατοίκων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην κατηγορία, απόφοιτοι Δημοτικού (γενικού ή ειδικού) ή και ορισμένων τάξεων
3τάξιου Γυμνασίου (κατά 83.540 κατοίκους ή κατά 5,2%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν οι κατηγορίες: αναλφάβητοι ή χωρίς απολυτήριο Δημοτικού σχολείου (κατά 55.190 κατοίκους ή
κατά -15,3%), και απόφοιτοι Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου (γενικού ή ειδικού), ή είναι κάτοχοι πτυχίου που δίνει τη δυνατότητα διδασκαλίας Ξένων
Γλωσσών (κατά 22.647 κατοίκους ή κατά -1,9%).
Την ίδια περίοδο, σε 6 από τους 9 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου στην Ελλάδα καταγράφεται μείωση του
πλήθους των οικονομικά μη-ενεργών κατοίκων, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην
κατηγορία, απόφοιτοι ΙΕΚ (κατά 26.651 κατοίκους ή κατά 19,4%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν οι κατηγορίες: απόφοιτοι Γυμνασίου (κατά
21.915 κατοίκους ή κατά 3,4%), απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: πανεπιστημίων, πολυτεχνείων,
ανώτατων τεχνολογικών ιδρυμάτων και κολλεγίων
(κατά 19.914 κατοίκους ή κατά 4,5%), απόφοιτοι ΕΠΑΣ
& ισοτίμων μονάδων (κατά 15.011 κατοίκους ή κατά
26,0%), κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος ή Master
(κατά 10.088 κατοίκους ή κατά 70,4%), και κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος (κατά 1.124 κατοίκους ή κατά
16,6%).
11.11.4 Πληθυσμός απασχολουμένων
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών και
άνω για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως
προς το μορφωτικό τους επίπεδο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (educational attainment level) στην την Ελλάδα
την περίοδο αναφοράς 2005-2018.

Γράφημα 11.200: Συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών και άνω ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2005-2018
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3-4). Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης καταγράφει μείωση κατά -6,5% (ή κατά 119.938
απασχολουμένους) από 1.846.213 απασχολουμένους
το 2005, σε 1.726.275 απασχολουμένους το 2018. Σημειώνεται ότι, η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (1.973.356 απασχολουμένους), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013
(1.504.239 απασχολουμένους). Πιο συγκεκριμένα, κατά
την περίοδο 2005-2008 ο δείκτης καταγράφει αύξηση
κατά 6,9% (ή κατά 127.143 απασχολουμένους), την αμέσως επόμενη περίοδο 2008-2013 ο δείκτης καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -23,8% (ή κατά 469.117
απασχολουμένους), ενώ την περίοδο 2013-2018 ο δείκτης καταγράφει αύξηση κατά 14,8% (ή κατά 222.036
απασχολουμένους),
και το 36,0% των απασχολουμένων (ή 1.389.794 απασχολούμενοι) έχει μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 5-8). Κατά την περίοδο αναφοράς
(2005-2018), ο δείκτης καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 30,1% (ή κατά 321.325 απασχολουμένους) από
1.068.469 απασχολουμένους το 2005, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1.389.794 απασχολουμένους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 ετών και άνω στην Ελλάδα για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο είναι 3.860.391 απασχολούμενοι. Κατά την περίοδο
αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης καταγράφει μείωση κατά -13,4% (ή κατά 595.149 απασχολουμένους) από
4.455.540 απασχολουμένους το 2005, σε 3.860.391 απασχολουμένους το 2018. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2008 (4.636.847 απασχολουμένους), ενώ αντίστοιχα η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2013 (3.535.005 απασχολουμένους). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2005-2008 ο δείκτης καταγράφει
αύξηση κατά 4,1% (ή κατά 181.307 απασχολουμένους),
την αμέσως επόμενη περίοδο 2008-2013 ο δείκτης καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -23,8% (ή κατά 1.101.842 απασχολουμένους), ενώ την περίοδο 2013-2018 ο δείκτης
καταγράφει αύξηση κατά 9,2% (ή κατά 325.386 απασχολουμένους).
Τη συγκεκριμένη χρονιά:
 το 19,3% των απασχολουμένων (ή 744.322 απασχολούμενοι) έχει μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Κατά
την περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -51,7% (ή κατά 796.536 απασχολουμένους) από 1.540.858 απασχολουμένους το 2005, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 744.322
απασχολουμένους το 2018, που αποτελεί αντίστοιχα
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
 το 44,7% των απασχολουμένων (ή 1.726.275 απασχολούμενοι) έχει μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών και
άνω στην Ελλάδα για τους οποίους διατίθενται στοιχεία
ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο την περίοδο 20102018, και η ποσοστιαία κατανομή του δείκτη στη χώρα
ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου το 2018.

Πίνακας 11.4: Πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από 15 ετών και άνω στην ΕΛΛΑΔΑ για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το μορφωτικό επίπεδο
την περίοδο 2010-2018, και η ποσοστιαία κατανομή του δείκτη στη χώρα ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου το 2018
HQF
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

%
2018

0

αναλφάβητοι
ή χωρίς απολυτήριο Δημοτικού σχολείου

41.371

36.006

21.401

18.296

20.394

18.937

15.336

14.890

13.711

0,4

1

Απόφοιτοι Δημοτικού (Γενικό - Ειδικό),
και ορισμένων τάξεων 3τάξιου Γυμνασίου

812.149

699.230

561.815

512.545

480.100

457.336

425.614

390.648

386.802

10,0

2

απόφοιτοι Γυμνασίου
(Γενικού - Ειδικού)

484.650

440.100

391.695

339.054

345.456

362.625

344.672

358.599

343.809

8,9

3

απόφοιτοι Επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ)
και ισοτίμων μονάδων

138.718

126.378

108.566

103.940

104.072

99.974

98.141

109.639

107.100

2,8
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E80 – Κατηγορία Επίπεδο εκπαίδευσης

2010

Απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου (Γενι1.306.557
κού - Ειδικού), πτυχίο διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

%
2018

1.234.683

1.122.011

1.091.080

1.088.578

1.132.292

1.182.369

1.203.342

1.221.023

31,6

5

απόφοιτοι Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ)

414.561

369.290

339.261

309.219

329.204

338.146

358.789

373.531

398.152

10,3

6

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
1.121.944
(Πανεπιστημίου Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ) & Κολέγια

1.107.332

1.042.853

1.032.427

1.019.304

1.078.634

1.117.599

1.157.645

1.175.585

30,5

7

κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος
(ή Master)

87.095

85.132

117.682

105.397

117.933

101.953

128.277

153.323

179.316

4,6

8

κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος

19.950

26.067

24.635

23.047

34.045

35.647

31.817

29.790

34.893

0,9

4.426.995

4.124.218

3.729.919

3.535.005

3.539.086

3.625.544

3.702.614

3.791.407

3.860.391

ΣΥΝΟΛΟ

100,0
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Το 2018, και στο σύνολο των απασχολουμένων στην Ελλάδα (3.860.391 απασχολούμενοι), για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς την κατηγορία μορφωτικού επιπέδου:
 το 0,4% του συνόλου των απασχολουμένων (ή 13.711
απασχολούμενοι), είναι αναλφάβητοι ή χωρίς απολυτήριο Δημοτικού σχολείου,
 το 10,0% του συνόλου των απασχολουμένων (ή
386.802 απασχολούμενοι), είναι απόφοιτοι Δημοτικού
(γενικού ή ειδικού) ή και ορισμένων τάξεων 3τάξιου
Γυμνασίου,
 το 8,9% του συνόλου των απασχολουμένων (ή 343.809
απασχολούμενοι), είναι απόφοιτοι Γυμνασίου,
 το 2,8% του συνόλου των απασχολουμένων (ή 107.100
απασχολούμενοι), είναι απόφοιτοι ΕΠΑΣ & ισοτίμων
μονάδων,
 το 31,6% του συνόλου των απασχολουμένων (ή
1.221.023 απασχολούμενοι), είναι απόφοιτοι Γενικού
& Επαγγελματικού Λυκείου (γενικού ή ειδικού), ή είναι κάτοχοι πτυχίου που δίνει τη δυνατότητα διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών,
 το 10,3% του συνόλου των απασχολουμένων (ή
398.152 απασχολούμενοι), είναι απόφοιτοι ΙΕΚ,
 το 30,5% του συνόλου των απασχολουμένων (ή
1.175.585 απασχολούμενοι), είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημίων, πολυτεχνείων,
ανώτατων τεχνολογικών ιδρυμάτων, και κολλεγίων),
 το 4,6% του συνόλου των απασχολουμένων (ή 179.316
απασχολούμενοι), είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος ή Master, και
 το 0,9% του συνόλου των απασχολουμένων (ή 34.893
απασχολούμενοι), είναι κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, σε 4 από τις 9
κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου στην Ελλάδα κατα-

γράφεται μείωση του πλήθους των απασχολουμένων,
με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται
στην κατηγορία, απόφοιτοι Δημοτικού (γενικού ή ειδικού) ή και ορισμένων τάξεων 3τάξιου Γυμνασίου (κατά
70.534 απασχολουμένους ή κατά -15,4%), και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν οι κατηγορίες:
απόφοιτοι Γυμνασίου (κατά 18.816 απασχολουμένους
ή κατά -5,2%), αναλφάβητοι ή χωρίς απολυτήριο Δημοτικού σχολείου (κατά 5.226 απασχολουμένους ή κατά -27,6%), και κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος (κατά
754 απασχολουμένους ή κατά -2,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 5 από τους 9 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου στην Ελλάδα καταγράφεται μείωση του
πλήθους των απασχολουμένων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην κατηγορία, απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: πανεπιστημίων, πολυτεχνείων, ανώτατων τεχνολογικών ιδρυμάτων και
κολλεγίων (κατά 96.731 απασχολουμένους ή κατά 9,0%),
και κατά φθίνουσα σειρά της μεταβολής ακολουθούν οι
κατηγορίες: απόφοιτοι Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου (γενικού ή ειδικού), ή είναι κάτοχοι πτυχίου που
δίνει τη δυνατότητα διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (κατά
88.731 απασχολουμένους ή κατά 7,8%), απόφοιτοι ΙΕΚ
(κατά 60.006 απασχολουμένους ή κατά 17,0%), κάτοχοι
Μεταπτυχιακού διπλώματος ή Master (κατά 77.363 απασχολουμένους ή κατά 75,9%), και απόφοιτοι ΕΠΑΣ &
ισοτίμων μονάδων (κατά 7.126 απασχολουμένους ή κατά 7,1%).
11.11.5 Πληθυσμός ανέργων
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 ετών και άνω για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το
μορφωτικό τους επίπεδο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (educational attainment level) στην την Ελλάδα την περίοδο
αναφοράς 2005-2018.

Γράφημα 11.201: Συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 ετών και άνω ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2005-2018

148.869 127.761 119.765
140.580
103.857
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180.178

235.366

323.277 369.047 345.826 298.879
268.782

236.707 208.976

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

287.599
243.895 224.051 201.045
182.313 220.097

396.354

577.968 664.108 649.255 594.411 573.918 526.501
471.849

261.782

2002

2003

2004

89.126

88.868

87.237

80.517

94.929

2005

2006

2007

2008

2009

κατώτερης δευτερ/μιας εκπαίδευσης & κάτω2

126.254

2010

183.881

2011

2012

294.728 285.020 286.851 269.375
253.363

2013

2014

ανώτερης δευτερ/μιας & μεταδευτερ/μιας εκπαίδευσης

2015

2016

2017

225.158

2018

2019

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
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περίοδο αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 93,5% (ή κατά
227.954 ανέργους) από 243.895 ανέργους το 2005, σε
471.849 ανέργους το 2018. Σημειώνεται ότι, η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013 (664.108 ανέργους), ενώ αντίστοιχα
η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (182.313 ανέργους). Πιο συγκεκριμένα,
κατά την περίοδο 2005-2008 ο δείκτης καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -25,2% (ή κατά 61.582 ανέργους),
την αμέσως επόμενη περίοδο 2008-2013 ο δείκτης καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 264,3% (ή
κατά 481.795 ανέργους), ενώ την περίοδο 2013-2018
ο δείκτης καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -28,9% (ή
κατά 192.259 ανέργους),
και το 24,9% των ανέργων (ή 225.158 άνεργοι) έχει
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED 5-8). Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2018),
ο δείκτης καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 152,6% (ή κατά 136.032 ανέργους) από 89.126
ανέργους το 2005, σε 225.158 ανέργους το 2018. Σημειώνεται ότι, η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013 (294.728 ανέργους), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (80.517 ανέργους). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2005-2008
ο δείκτης καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -25,2% (ή
κατά 61.582 ανέργους), την αμέσως επόμενη περίοδο
2008-2013 ο δείκτης καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 264,3% (ή κατά 481.795 ανέργους), ενώ
την περίοδο 2013-2018 ο δείκτης καταγράφει ισχυρή
μείωση κατά -28,9% (ή κατά 192.259 ανέργους).

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2018, o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας
από 15 ετών και άνω στην Ελλάδα για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο είναι 905.983 άνεργοι. Κατά την περίοδο αναφοράς (20052018), ο δείκτης καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 88,0% (ή κατά 424.093 ανέργους) από 481.890
ανέργους το 2005, σε 905.983 ανέργους το 2018. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013 (1.327.883 ανέργους), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2008 (366.687 ανέργους). Πιο
συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2005-2008 ο δείκτης καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -23,9% (ή κατά 115.203
ανέργους), την αμέσως επόμενη περίοδο 2008-2013 ο
δείκτης καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
262,1% (ή κατά 961.196 ανέργους), ενώ την περίοδο
2013-2018 ο δείκτης καταγράφει σημαντική μείωση κατά
-31,8% (ή κατά 421.900 ανέργους).
Τη συγκεκριμένη χρονιά:
 το 23,1% των ανέργων (ή 208.976 άνεργοι) έχει μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2). Κατά την περίοδο
αναφοράς (2005-2018), ο δείκτης καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 40,4% (ή κατά 60.107 ανέργους) από 148.869 ανέργους το 2005, σε 208.976
ανέργους το 2018. Σημειώνεται ότι, η μέγιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2013 (369.047 ανέργους), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2008 (103.857 ανέργους). Πιο συγκεκριμένα, κατά την
περίοδο 2005-2008 ο δείκτης καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -30,2% (ή κατά 45.012 ανέργους), την
αμέσως επόμενη περίοδο 2008-2013 ο δείκτης καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 255,3% (ή
κατά 265.190 ανέργους), ενώ την περίοδο 2013-2018
ο δείκτης καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
κατά -43,4% (ή κατά 160.071 ανέργους),
 το 52,1% των ανέργων (ή 471.849 άνεργοι) έχει μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4). Κατά την

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των ανέργων ηλικίας από 15 ετών και άνω στην
Ελλάδα για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς
το μορφωτικό τους επίπεδο την περίοδο 2010-2018, και
η ποσοστιαία κατανομή του δείκτη στη χώρα ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου το 2018.
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Πίνακας 11.5: Πλήθος των ανέργων ηλικίας από 15 ετών και άνω στην ΕΛΛΑΔΑ για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς το μορφωτικό επίπεδο την περίοδο 2010-2018, και η ποσοστιαία κατανομή του δείκτη στη χώρα ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου το 2018
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

%
2018

0

αναλφάβητοι
ή χωρίς απολυτήριο Δημοτικού σχολείου

8.281

15.853

9.746

13.273

12.938

14.393

6.208

10.923

10.463

1,2

1

Απόφοιτοι Δημοτικού (Γενικό - Ειδικό),
και ορισμένων τάξεων 3τάξιου Γυμνασίου

95.695

122.560

176.698

189.946

170.383

144.084

132.411

113.040

103.433

11,4

2

απόφοιτοι Γυμνασίου
(Γενικού - Ειδικού)

76.202

96.953

136.833

165.828

162.505

140.402

130.163

112.744

95.080

10,5

3

απόφοιτοι Επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ)
και ισοτίμων μονάδων

18.970

25.510

38.275

46.380

40.723

31.441

38.743

33.881

30.894

3,4

4

Απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου (Γενικού - Ειδικού), πτυχίο διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών

191.239

269.967

401.781

459.811

456.012

424.053

396.675

361.227

316.791

35,0

5

απόφοιτοι Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ)

77.390

100.877

137.912

157.917

152.520

138.917

138.500

131.393

124.164

13,7

6

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(Πανεπιστημίου Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ) & Κολέγια

117.704

171.519

240.372

273.107

261.573

268.312

247.926

233.333

202.831

22,4

7

κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος
(ή Master)

7.554

11.050

19.248

18.509

21.112

17.090

19.403

17.937

21.126

2,3

8

κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος

996

1.312

2.162

3.112

2.335

1.449

2.046

2.093

1.201

0,1

594.031

815.601

1.163.027

1.327.883

1.280.101

1.180.141

1.112.075

1.016.571

905.983

ΣΥΝΟΛΟ

100,0

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα Εργατικού Δυναμικού [Χρονοσειρά ΙΝΕ-ΓΣΕΕ πίνακα 80 Επίπεδο Εκπαίδευσης: Πληθυσμός ανά επίπεδο εκπαίδευσης και κατάσταση απασχόλησης}
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, και στο σύνολο των ανέργων στην Ελλάδα
(905.983 άνεργοι), για τους οποίους διατίθενται σχετικά
στοιχεία ως προς την κατηγορία μορφωτικού επιπέδου:
 το 1,2% του συνόλου των ανέργων (ή 10.463 άνεργοι),
είναι αναλφάβητοι ή χωρίς απολυτήριο Δημοτικού
σχολείου,
 το 11,4% του συνόλου των ανέργων (ή 103.433 άνεργοι), είναι απόφοιτοι Δημοτικού (γενικού ή ειδικού) ή
και ορισμένων τάξεων 3τάξιου Γυμνασίου,
 το 10,5% του συνόλου των ανέργων (ή 95.080 άνεργοι),
είναι απόφοιτοι Γυμνασίου,
 το 3,4% του συνόλου των ανέργων (ή 30.894 άνεργοι),
είναι απόφοιτοι ΕΠΑΣ & ισοτίμων μονάδων,
 το 35,0% του συνόλου των ανέργων (ή 316.791 άνεργοι), είναι απόφοιτοι Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου (γενικού ή ειδικού), ή είναι κάτοχοι πτυχίου που
δίνει τη δυνατότητα διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών,
 το 13,7% του συνόλου των ανέργων (ή 124.164 άνεργοι), είναι απόφοιτοι ΙΕΚ,
 το 22,4% του συνόλου των ανέργων (ή 202.831 άνεργοι), είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημίων, πολυτεχνείων, ανώτατων τεχνολογικών
ιδρυμάτων, και κολλεγίων),
 το 2,3% του συνόλου των ανέργων (ή 21.126 άνεργοι),
είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος ή Master,
και
 το 0,1% του συνόλου των ανέργων (ή 1.201 άνεργοι),
είναι κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2018, σε 8 από τις 9
κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου στην Ελλάδα καταγράφεται μείωση του πλήθους των ανέργων, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην κατηγορία, απόφοιτοι Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου
(γενικού ή ειδικού), ή είναι κάτοχοι πτυχίου που δίνει τη
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δυνατότητα διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (κατά 107.262
ανέργους ή κατά -25,3%), και κατά φθίνουσα σειρά της
μεταβολής ακολουθούν οι κατηγορίες: απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: πανεπιστημίων, πολυτεχνείων,
ανώτατων τεχνολογικών ιδρυμάτων και κολλεγίων (κατά 65.481 ανέργους ή κατά -24,4%), απόφοιτοι Γυμνασίου (κατά 45.322 ανέργους ή κατά -32,3%), απόφοιτοι Δημοτικού (γενικού ή ειδικού) ή και ορισμένων
τάξεων 3τάξιου Γυμνασίου (κατά 40.651 ανέργους ή
κατά -28,2%), απόφοιτοι ΙΕΚ (κατά 14.753 ανέργους ή
κατά -10,6%), αναλφάβητοι ή χωρίς απολυτήριο Δημοτικού σχολείου (κατά 3.930 ανέργους ή κατά -27,3%), απόφοιτοι ΕΠΑΣ & ισοτίμων μονάδων (κατά 547 ανέργους
ή κατά -1,7%), και κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος
(κατά 248 ανέργους ή κατά -17,1%).
Την ίδια περίοδο, σε 1 από τους 9 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου στην Ελλάδα καταγράφεται μείωση του
πλήθους των ανέργων, και συγκεκριμένα στην κατηγορία
κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος ή Master (κατά
4.036 ανέργους ή κατά 23,6%).
11.11.6 Συγκριτική αποτύπωση δεικτών απασχόλησης
ανά αναλυτική κατηγορία μορφωτικού
επιπέδου
Στη συγκεκριμένη ενότητα και για κάθε κατηγορία μορφωτικού επιπέδου παρατίθενται συγκριτικά τρεις δείκτες
εργασιακής κατάστασης του αποφοίτου, και συγκεκριμένα: (1) ο δείκτης μη-ενεργού πληθυσμού (αποδίδεται με
την ποσοστιαία αναλογία του πλήθους του μη-ενεργού
πληθυσμού των αποφοίτων της κατηγορίας, επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της κατηγορίας), (2)
ο δείκτης απασχόλησης (αποδίδεται με την ποσοστιαία
αναλογία του πλήθους των απασχολουμένων αποφοίτων
της κατηγορίας, επί του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων της κατηγορίας), και (3) ο δείκτης ανεργίας (απο-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

γκεκριμένης βαθμίδας της εκπαίδευσης στην Ελλάδα το
2018.

δίδεται με την ποσοστιαία αναλογία του πλήθους του
ανέργων αποφοίτων της κατηγορίας επί του συνολικού
οικονομικά ενεργού πληθυσμού των αποφοίτων της κατηγορίας).

Το 2018, από τον συνολικό πληθυσμό με μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2) στην Ελλάδα (3.445.392 κάτοικοι)
και ως προς την εργασιακή του κατάσταση: το 72,3% του
συγκεκριμένου πληθυσμού (2.492.094 κάτοικοι) ανήκει
στην εργασιακή κατηγορία οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός (τιμή δείκτη μη-ενεργού πληθυσμού 72,3%), το
6,1% του συγκεκριμένου πληθυσμού (208.976 κάτοικοι)
ανήκει στην εργασιακή κατηγορία απασχολούμενοι (τιμή
δείκτη απασχόλησης 6,1%), και το 21,6% του συγκεκριμένου πληθυσμού (744.322 κάτοικοι) ανήκει στην εργασιακή κατηγορία άνεργοι (τιμή δείκτη ανεργίας 78,1%).

11.11.6.1 Απόφοιτοι Κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης & χαμηλότερο
Στο ακόλουθο γράφημα παρατίθενται συγκριτικά οι
τρεις δείκτες εργασιακής κατάστασης (ο δείκτης μηενεργού πληθυσμού, ο δείκτης απασχόλησης, και ο
δείκτης ανεργίας) του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων με μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2) ανά
επιμέρους κατηγορία μορφωτικού επιπέδου της συ-

Γράφημα 11.202: Ποσοστιαία αναλογία των τριών δεικτών εργασιακής κατάστασης (ο δείκτης μη-ενεργού πληθυσμού, ο δείκτης απασχόλησης, και ο δείκτης
ανεργίας) του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων με μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2) ανά επιμέρους κατηγορία μορφωτικού επιπέδου της συγκεκριμένης βαθμίδας της εκπαίδευσης στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018

Δείκτης ΜΗ-ΕΝΕΡΓΟΥ πληθυσμού

Δείκτης ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ορισμένες τάξεις του
Δημοτικού Σχολείου

93,3

Δημοτικό
Σχολείο

57,8

5,1

79,1

100,0

Κατ. τεχν. επαγγ. Σχολές
(για αποφ. δημοτικού)

66,2

Ορισμένες τάξεις
3τάξιου Γυμνασίου

65,4

Σχολ. μον. εκπ. ατόμων
με ειδικές ανάγκες (Γυμν)

55,4

2,9

75,8

Σχολ. μον. εκπ. ατόμων
με ειδικές ανάγκες (Πρωτ)

3τάξιο
Γυμνάσιο

3,7

6,2

81,6
9,5

60,0

Κεφάλαιο 11ο

91,7

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ΑναλφάβητοιΔεν πήγε καθόλου σχολείο

Δείκτης ΑΝΕΡΓΙΑΣ

8,7

72,7
78,2

100,0

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα Εργατικού Δυναμικού [Χρονοσειρά ΙΝΕ-ΓΣΕΕ πίνακα 80 Επίπεδο Εκπαίδευσης: Πληθυσμός ανά επίπεδο εκπαίδευσης και κατάσταση απασχόλησης}
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, σε 2 από τις 8 συνολικά αναλυτικές κατηγορίες
μορφωτικού επιπέδου και συγκεκριμένα στις κατηγορίες απόφοιτοι των σχολικών μονάδων ατόμων με ειδικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό), και απόφοιτοι των σχολικών μονάδων ατόμων με
ειδικές ανάγκες της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο), καταγράφεται ο υψηλότερος
δείκτης μη-ενεργού πληθυσμού (100,0%) και κατά φθίνουσα τιμή του δείκτη ακολουθούν οι κατηγορίες: φοίτησαν σε ορισμένες τάξεις του Δημοτικού σχολείου
(93,3%), αναλφάβητοι – δεν πήγαν καθόλου σχολείο
(91,7%), απόφοιτοι Δημοτικού σχολείου (75,8%), απόφοιτοι κατώτερες τεχνικών και επαγγελματικών σχολών για αποφοίτους Δημοτικού (66,2%), φοίτησαν σε
ορισμένες τάξεις του 3τάξιου Γυμνασίου (65,4%), απόφοιτοι 3τάξιου Γυμνασίου (60,0%).
Την ίδια χρονιά, στις 6 από τις 8 συνολικά αναλυτικές
κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου για τις οποίες διατίθενται μη-μηδενικές του δείκτη απασχόλησης, καταγράφονται ιδιαίτερα χαμηλές τιμές του δείκτη, με την
υψηλότερη να καταγράφεται στην κατηγορία φοίτησαν

σε ορισμένες τάξεις του 3τάξιου Γυμνασίου (9,5%), και
κατά φθίνουσα τιμή του δείκτη ακολουθούν οι κατηγορίες: απόφοιτοι 3τάξιου Γυμνασίου (8,7%), απόφοιτοι
κατώτερες τεχνικών και επαγγελματικών σχολών για
αποφοίτους Δημοτικού (6,2%), απόφοιτοι Δημοτικού
σχολείου (5,1%), αναλφάβητοι – δεν πήγαν καθόλου
σχολείο (3,7%), και φοίτησαν σε ορισμένες τάξεις του
Δημοτικού σχολείου (2,9%).
Τη συγκεκριμένη χρονιά στις 6 από τις 8 συνολικά αναλυτικές κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου για τις οποίες
διατίθενται μη-μηδενικές του δείκτη ανεργίας, καταγράφονται υψηλές τιμές του δείκτη, με την υψηλότερη
να καταγράφεται στην κατηγορία απόφοιτοι κατώτερες
τεχνικών και επαγγελματικών σχολών για αποφοίτους
Δημοτικού (81,6%), και κατά φθίνουσα τιμή του δείκτη
ακολουθούν οι κατηγορίες: απόφοιτοι Δημοτικού σχολείου (79,1%), απόφοιτοι 3τάξιου Γυμνασίου (78,2%),
φοίτησαν σε ορισμένες τάξεις του 3τάξιου Γυμνασίου
(72,7%), φοίτησαν σε ορισμένες τάξεις του Δημοτικού
σχολείου (57,8%), και αναλφάβητοι – δεν πήγαν καθόλου σχολείο (55,4%).
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

11.11.6.2 Απόφοιτοι Ανώτερης δευτεροβάθμιας &
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Στο ακόλουθο γράφημα παρατίθενται συγκριτικά οι τρεις
δείκτες εργασιακής κατάστασης (δείκτης μη-ενεργού
πληθυσμού, ο δείκτης απασχόλησης, και ο δείκτης ανερ-

γίας) του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) ανά επιμέρους κατηγορία μορφωτικού επιπέδου της συγκεκριμένης συνθετικής βαθμίδας της εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2018.

Γράφημα 11.203: Ποσοστιαία αναλογία των τριών δεικτών εργασιακής κατάστασης (ο δείκτης μη-ενεργού πληθυσμού, ο δείκτης απασχόλησης, και ο δείκτης
ανεργίας) του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) ανά
επιμέρους κατηγορία μορφωτικού επιπέδου της συγκεκριμένης βαθμίδας της εκπαίδευσης στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018

Δείκτης ΜΗ-ΕΝΕΡΓΟΥ πληθυσμού
Επαγγελματικές Σχολές
(ΕΠΑΣ)
Τεχν. Επαγγ. Εκπαιδ
(TEE) - 1ος Κύκλος.
Τεχν. Επαγγ. Σχολές
για αποφ. Γυμνασίου
Τεχν - Επαγγ. Λύκειο
(TEΛ) ή άλλα επαγγ. Λυκ
Ενιαίο Πολυκλ Λύκειο ΕΠΛ (4 χρ. σπουδών)
Σχολ.μον. εκπ. ατόμων
με ειδικές ανάγκες (Λυκ)
Τεχν. Επαγγ. Εκπαιδ
(TEE) - 2ος Κύκλος.
6ταξιο Γυμνάσιο,
Λύκειο
Ενιαίο Πολυκλ Λύκειο ΕΠΛ (3 χρ. σπουδών)
Μέσες Σχ. Εργοδηγών &
Μέσες Σχ. Εμπορ. Ναυτ.
Ξένες Γλώσσες (πτυχίο
για δυνατ. διδασκαλίας)
Δημόσια
ΙΕΚ
Ιδιωτικά
ΙΕΚ
Μεταδευτεροβάθμιες
επαγγ. σχολές

Δείκτης ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δείκτης ΑΝΕΡΓΙΑΣ
26,2

60,2

18,4

21,9

65,0

16,9

22,0

49,2

36,9

23,1

65,0

15,5
4,5

59,4

38,8
100,0
13,8

33,7

57,2
46,8

19,9

42,7

24,8

62,7
52,9

9,4

42,7

26,0

66,4

27,2
21,3

56,1
59,3

37,7

16,7

51,9

10,3
22,9
24,7
16,7

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα Εργατικού Δυναμικού [Χρονοσειρά ΙΝΕ-ΓΣΕΕ πίνακα 80 Επίπεδο Εκπαίδευσης: Πληθυσμός ανά επίπεδο εκπαίδευσης και κατάσταση απασχόλησης}
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, από τον συνολικό πληθυσμό με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-4) στην Ελλάδα (3.589.522
κάτοικοι) και ως προς την εργασιακή του κατάσταση: το
38,8% του συγκεκριμένου πληθυσμού (1.391.398 κάτοικοι) ανήκει στην εργασιακή κατηγορία οικονομικά μηενεργός πληθυσμός (τιμή δείκτη μη-ενεργού πληθυσμού
38,8%), το 48,1% του συγκεκριμένου πληθυσμού
(1.726.275 κάτοικοι) ανήκει στην εργασιακή κατηγορία
απασχολούμενοι (τιμή δείκτη απασχόλησης 48,1%), και
το 13,1% του συγκεκριμένου πληθυσμού (471.849 κάτοικοι) ανήκει στην εργασιακή κατηγορία άνεργοι (τιμή δείκτη ανεργίας 21,5%).
Το 2018, σε 1 από τις 14 συνολικά αναλυτικές κατηγορίες
μορφωτικού επιπέδου για τις οποίες διατίθενται μημηδενικές τιμές, και συγκεκριμένα η κατηγορία αποφοίτων από σχολικές μονάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες
της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκειο),
καταγράφεται ο υψηλότερος δείκτης μη-ενεργού πληθυσμού (100,0%) και κατά φθίνουσα τιμή του δείκτη ακολουθούν οι κατηγορίες: Μέσες Σχολές Εργοδηγών & Μέσες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (52,9%), 6τάξιο Γυμνάσιο-Λύκειο (46,8%), Μεταδευτεροβάθμιες Επαγγελματικές Σχολές (37,7%), Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές για
αποφοίτους Γυμνασίου (36,9%), Δημόσια ΙΕΚ (27,2%),
πτυχίο Ξένων Γλωσσών για δυνατότητα διδασκαλίας
(26,0%), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο ΕΠΛ - 3 ετών
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(24,8%), Ιδιωτικά ΙΕΚ (21,3%), Επαγγελματικές Σχολές
ΕΠΑΣ (18,4%), Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια
ος
ΤΕΕ - 1 κύκλος (16,9%), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο
ΤΕΛ ή άλλα επαγγελματικά λύκεια (15,5%), Τεχνικά Εος
παγγελματικά Εκπαιδευτήρια ΤΕΕ - 2 κύκλος (13,8%),
και Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο ΕΠΛ - 4ετών (4,5%).
Την ίδια χρονιά, από τις 13 συνολικά αναλυτικές κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου για τις οποίες διατίθενται μημηδενικές του δείκτη απασχόλησης, η υψηλότερη τιμή
του δείκτη καταγράφεται στην κατηγορία αποφοίτων
πτυχίο Ξένων Γλωσσών για δυνατότητα διδασκαλίας
(66,4%), και κατά φθίνουσα τιμή του δείκτη ακολουθούν
οι κατηγορίες: Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια
ος
ΤΕΕ - 1 κύκλος (65,0%), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο
ΤΕΛ ή άλλα επαγγελματικά Λύκεια (65,0%), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο ΕΠΛ - 3 ετών (62,7%), Επαγγελματικές
Σχολές ΕΠΑΣ (60,2%), Ιδιωτικά ΙΕΚ (59,3%), Τεχνικά Εος
παγγελματικά Εκπαιδευτήρια ΤΕΕ - 2 κύκλος (57,2%),
Δημόσια ΙΕΚ (56,1%), Μεταδευτεροβάθμιες Επαγγελματικές Σχολές (51,9%), Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές για
αποφοίτους Γυμνασίου (49,2%), Μέσες Σχολές Εργοδηγών & Μέσες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (42,7%),
6τάξιο Γυμνάσιο-Λύκειο (42,7%), και Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο ΕΠΛ - 4ετών (38,8%).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, από τις 13 συνολικά αναλυτικές κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου για τις οποίες διατίθενται μη-μηδενικές του δείκτη ανεργίας, καταγράφο-
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νται υψηλές τιμές του δείκτη, η υψηλότερη τιμή του δείκτη καταγράφεται στην κατηγορία αποφοίτων Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο ΕΠΛ - 4ετών (59,4%), και κατά φθίνουσα τιμή του δείκτη ακολουθούν οι κατηγορίες: Τεχνικά
ος
Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια ΤΕΕ - 2 κύκλος (33,7%),
Επαγγελματικές Σχολές ΕΠΑΣ (60,2%), Ιδιωτικά ΙΕΚ
(24,7%), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο ΤΕΛ ή άλλα επαγγελματικά λύκεια (23,1%), Δημόσια ΙΕΚ (22,9%), Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές για αποφοίτους Γυμνασίου (22,0%), Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια ΤΕΕ ος
1 κύκλος (21,9%), 6τάξιο Γυμνάσιο-Λύκειο (19,9%), Μεταδευτεροβάθμιες Επαγγελματικές Σχολές (16,7%), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο ΕΠΛ - 3 ετών (16,7%), πτυχίο
Ξένων Γλωσσών για δυνατότητα διδασκαλίας (10,3%),
και Μέσες Σχολές Εργοδηγών & Μέσες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (9.4%).
11.11.6.3 Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το 2018, σε 36 (από τις 41 συνολικά) αναλυτικές κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου για τις οποίες διατίθενται μημηδενικές τιμές, η υψηλότερη τιμή του δείκτη μη- ενεργού πληθυσμού καταγράφεται στην κατηγορία αποφοίτων Οικιακής οικονομίας Χαροκοπείου (76,6%), και κατά
φθίνουσα τιμή του δείκτη ακολουθούν οι κατηγορίες: Διετείς Παιδαγωγικές Ακαδημίες (67,0%), Ανωτέρα Σχολή
Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ
(52,5%), Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές (47,4%), ΑΕΙ Μαθηματικά, Στατιστική (35,5%), Στρατιωτικές Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών (34,9%), ΑΕΙ Δημόσιας διοίκησης,
Οικονομικών κλπ (30,8%), ΑΕΙ Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας (30,0%), ΑΕΙ Νομικής (29,9%), ΑΕΙ Φιλολογίας, Ξένων Γλωσσών, Θεάτρου κλπ (28,9%), ΑΕΙ Κτηνιατρικής
(28,2%), Κολέγια Deree προπαρασκευαστικά έτη κλπ
(27,6%), Πολυτεχνικές Αρχιτεκτόνων κλπ (26,8%), Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (26,7%), ΑΕΙ Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Γεωγραφίας κλπ (25,7%), ΑΕΙ Γεωπονίας,
Τεχνολογίας τροφίμων κλπ (25,6%), Πολυτεχνικές, Μη-
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Το 2018, από τον συνολικό πληθυσμό με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8) στην Ελλάδα (2.109.750 κάτοικοι) και ως προς την εργασιακή του
κατάσταση: το 23,5% του συγκεκριμένου πληθυσμού
(494.798 κάτοικοι) ανήκει στην εργασιακή κατηγορία οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός (τιμή δείκτη μη- ενεργού πληθυσμού 23,5%), το 65,9% του συγκεκριμένου
πληθυσμού (1.389.794 κάτοικοι) ανήκει στην εργασιακή
κατηγορία απασχολούμενοι (τιμή δείκτη απασχόλησης
65,9%), και το 10,7% του συγκεκριμένου πληθυσμού
(225.158 κάτοικοι) ανήκει στην εργασιακή κατηγορία άνεργοι (τιμή δείκτη ανεργίας 13,9%).

Το 2018, σε 38 (από τις 41 συνολικά) αναλυτικές κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου για τις οποίες διατίθενται μημηδενικές τιμές, η υψηλότερη τιμή του δείκτη απασχόλησης καταγράφεται στην κατηγορία αποφοίτων Μεταπτυχιακό στο Ανοικτό πανεπιστήμιο (100,0%), και κατά
φθίνουσα τιμή του δείκτη ακολουθούν οι κατηγορίες: ΑΕΙ
Πληροφορικής, Επιστήμης υπολογιστών κλπ (83,4%),
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών σπουδών ή Master (79,6%),
Διδακτορικό ή PhD (79,3%), ΑΕΙ Παιδαγωγικών Σπουδών
(77,6%), ΑΕΙ Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής,
κλπ (77,0%), ΤΕΙ Πληροφορικής (76,7%), ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ
Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή Καθηγητών (75,4%), ΤΕΙ
Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ορυχείων, οχημάτων
κλπ (73,6%), ΑΕΙ Φυσικής αγωγής και Αθλητισμού
(72,9%), ΤΕΙ Νοσηλευτικής, Ιατρικών εργαστηρίων κλπ
(71,7%), ΤΕΙ Λογιστικής, Διοίκησης κλπ (69,9%), ΤΕΙ Φυτικής, Ζωικής κλπ παραγωγής (68,0%), Ανοιχτό πανεπιστήμιο – Γενικής κατεύθυνσης (67,8%), ΑΕΙ Κτηνιατρικής
(67,7%), ΑΕΙ Νομικής (67,3%), ΤΕΙ Τεχνολογίας τροφίμων
κλπ (66,3%), Πολυτεχνικές, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ναυπηγών κλπ (65,5%), Στρατιωτικές Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών (64,8%), Πολυτεχνικές Αρχιτεκτόνων κλπ (63,8%), Κολέγια Deree προπαρασκευαστικά
έτη κλπ (62,4%), ΑΕΙ Μαθηματικά, Στατιστική (60,0%),
ΑΕΙ Δημόσιας διοίκησης, Οικονομικών κλπ (59,9%), ΤΕΙ
Δομικών, Τοπογράφων κλπ (59,5%), ΑΕΙ Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας (58,9%), Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
(57,8%), ΑΕΙ Γεωπονίας, Τεχνολογίας τροφίμων κλπ
(57,1%), ΤΕΙ Κοινωνικής εργασίας (56,5%), ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας (55,7%), ΑΕΙ Φιλολογίας, Ξένων Γλωσσών,
Θεάτρου κλπ (55,6%), ΑΕΙ Ιατρικής Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Διαιτολογίας, κλπ (55,1%), ΤΕΙ Φωτογραφίας,
Γραφιστικής, Διακοσμητικής κλπ (52,7%), Ανώτατες
Στρατιωτικές Σχολές (52,7%), ΑΕΙ Δημοσιογραφίας, Βιβλιοθηκονομίας κλπ (52,5%), ΑΕΙ Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Γεωγραφίας κλπ (49,9%), Ανωτέρα Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ
(38,5%), Διετείς Παιδαγωγικές Ακαδημίες (33,0%), και
Οικιακής οικονομίας Χαροκοπείου (23,4%).

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα παρατίθενται συγκριτικά οι τρεις
δείκτες εργασιακής κατάστασης (δείκτης μη-ενεργού
πληθυσμού, ο δείκτης απασχόλησης, και ο δείκτης ανεργίας) του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8)
ανά επιμέρους κατηγορία μορφωτικού επιπέδου της συγκεκριμένης συνθετικής βαθμίδας της εκπαίδευσης στην
Ελλάδα το 2018.

χανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ναυπηγών κλπ (23,9%), ΑΕΙ
Ιατρικής Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Διαιτολογίας, κλπ
(23,7%), ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή Καθηγητών (22,0%), ΤΕΙ Κοινωνικής εργασίας (22,0%), δημόσια ΙΕΚ (27,2%), ΑΕΙ Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, κλπ (21,4%), ΤΕΙ Δομικών, Τοπογράφων κλπ
(21,0%), ΑΕΙ Δημοσιογραφίας, Βιβλιοθηκονομίας κλπ
(19,8%), ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας (18,8%), ΤΕΙ Φωτογραφίας, Γραφιστικής, Διακοσμητικής κλπ (18,1%), Διδακτορικό ή PhD (18,0%), ΤΕΙ Τεχνολογίας τροφίμων κλπ
(17,2%), ΤΕΙ Νοσηλευτικής, Ιατρικών εργαστηρίων κλπ
(16,3%), ΤΕΙ Φυτικής, Ζωικής κλπ παραγωγής (15,2%), ΤΕΙ
Λογιστικής, Διοίκησης κλπ (14,2%), ΑΕΙ Φυσικής αγωγής
και Αθλητισμού (13,7%), ΤΕΙ Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ορυχείων, οχημάτων κλπ (13,5%), Δίπλωμα Μεταπτυχιακών σπουδών ή Master (11,0%), ΑΕΙ Παιδαγωγικών Σπουδών (9,5%), ΑΕΙ Πληροφορικής, Επιστήμης υπολογιστών κλπ (7,6%), και ΤΕΙ Πληροφορικής (7,3%).
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Γράφημα 11.204: Ποσοστιαία αναλογία των τριών δεικτών εργασιακής κατάστασης (ο δείκτης μη-ενεργού πληθυσμού, ο δείκτης απασχόλησης, και ο δείκτης
ανεργίας) του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ανά επιμέρους κατηγορία μορφωτικού επιπέδου της συγκεκριμένης βαθμίδας της εκπαίδευσης στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018

Δείκτης ΜΗ-ΕΝΕΡΓΟΥ πληθυσμού
ΑΕΙ Παιδαγωγικών
σπουδών
Διετείς παιδαγωγικές
ακαδημίες
Οικιακής Οικονομίας
Χαροκοπείου
Ανώτατες Στρατιωτικές
Σχολές
Στρατ. Σχολές
μον.υπαξιωματικών
ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ
Παιδαγωγική τεχν. σχ. καθ.
ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ
Αν. σχ. εκπ. τεχν. Μηχ.
Πολυτεχνικές
Αρχικτεκτόνων κλπ
Πολυτεχνικές
Μηχαν, Ηλεκτρ, Ναυπ, κλπ
Αν. σχολή
Καλών Τεχνών
ΑΕΙ Πληροφ, Επιστ.
Υπολογιστών κλπ.
ΑΕΙ Γεωπονίας,
Τεχν.τροφίμων, κλπ
ΑΕΙ
Κτηνιατρικής
ΑΕΙ Φυσικής,
Χημείας, Βιολ.
ΑΕΙ Μαθηματικών,
Στατιστικής
ΑΕΙ Ιατρικής, Οδοντ/κής,
Φαρμακευτικής, κλπ
ΑΕΙ Ιατρικής Βιολογίας,
Νοσηλευτικής, Διαιτ.
ΑΕΙ
Νομικής
ΑΕΙ Δημ. Διοίκησης,
Οικονομικών, κλπ
ΑΕΙ Ψυχολογίας,
Κοινων, Γεωγρ/φίας, κλπ
ΑΕΙ Δημοσιογραφίας,
Βιβλιοθηκονομίας, κλπ
ΑΕΙ Φιλολογίας, Ξένων
Γλωσσών, Θεάτρου, κλπ
ΑΕΙ Φυσικής Αγωγής
& Αθλητισμού
ΤΕΙ Δομικών,
τοπογράφων, κλπ
ΤΕΙ Μηχ/γίας, ηλεκτ/γίας,
ορυχείων, οχημ, κλπ
ΤΕΙ
Πληροφορικής
ΤΕΙ Φυτικής, Ζωικής,
κλπ παραγωγής
ΤΕΙ Τεχνολογίας
Τροφίμων, κλπ
ΤΕΙ Λογιστικής,
Διοίκησης, κλπ
ΤΕΙ
Βιβλιοθηκονομίας
ΤΕΙ, Νοσηλ/κής,
Ιατρ. Εργαστ., κλπ
ΤΕΙ Κοινωνικής
Εργασίας
ΤΕΙ Φωτογ/φίας, Γραφ/κής,
Διακοσμ/κής, κλπ
Ανοιχτό Παν/μιο
(Τεχν/κής κατ/νσης.)
Προγρ. Σπουδών Επιλ
(Τεχν/κής κατ/νσης)
Ανοιχτό Παν/μιο
(Γενικής κατ/νσης)
Προγρ. Σπουδών Επιλ.
(Γενικής κατ/νσης)
Κολέγια (Deree,
προπ/στικά έτη, κλπ)
Δίπλωμα Μεταπτ/κών
Σπουδών (ή Μάστερ)
Μεταπτυχιακό στο
Ανοιχτό Παν/μιο
Διδακτορικό
ή PhD.

Δείκτης ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δείκτης ΑΝΕΡΓΙΑΣ

9,5

14,2

77,6
67,0
76,6

33,0
23,4

47,4

52,7

34,9

0,4

64,8

22,0

3,4

75,4
52,5

19,0

38,5

26,8

63,8

12,9

65,5

13,8

23,9
26,7

21,2

57,8

7,6

9,7

83,4
25,6

23,3

57,1

28,2
30,0
35,5

5,8

67,7

15,8

58,9
7,0

60,0

21,4

2,0

77,0

23,7
29,9
30,8
25,7
19,8

27,8

55,1
4,0

67,3

13,5

59,9

32,8

49,9

34,5

52,5
28,9

21,8

55,6

13,7

15,6

72,9

21,0

24,8

59,5

13,5

14,9

73,6

7,3

17,3

76,7
68,0

19,9

66,3

19,9

15,2
17,2
14,2

18,5

69,9

18,8

31,5

55,7

16,3

14,4

71,7

22,0
18,1

27,6

56,5

35,7

52,7

32,2

67,8

27,6
11,0

13,9

62,4

10,6

79,6
100,0

18,0

79,3

3,3

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα Εργατικού Δυναμικού [Χρονοσειρά ΙΝΕ-ΓΣΕΕ πίνακα 80 Επίπεδο Εκπαίδευσης: Πληθυσμός ανά επίπεδο εκπαίδευσης και κατάσταση απασχόλησης}
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Κολέγια Deree προπαρασκευαστικά έτη κλπ (13,9%),
Πολυτεχνικές, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ναυπηγών κλπ (13,8%), ΑΕΙ Δημόσιας διοίκησης, Οικονομικών
κλπ (13,5%), Πολυτεχνικές Αρχιτεκτόνων κλπ (12,9%),
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών σπουδών ή Master (10,6%),
ΑΕΙ Πληροφορικής, Επιστήμης υπολογιστών κλπ (9,7%),
ΑΕΙ Μαθηματικά, Στατιστική (7,0%), ΑΕΙ Κτηνιατρικής
(5,8%), ΑΕΙ Νομικής (4,0%), ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ Παιδαγωγική
Τεχνική Σχολή Καθηγητών (3,4%), Διδακτορικό ή PhD
(3,3%), ΑΕΙ Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής,
κλπ (2,0%), Στρατιωτικές Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών (64,8%), ενώ μηδενικές του δείκτη καταγράφονται
στις κατηγορίες αποφοίτων Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές, Διετείς Παιδαγωγικές Ακαδημίες, και Οικιακής οικονομίας Χαροκοπείου.
11.11.6.4 Απόφοιτοι ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

Γράφημα 11.205: Ποσοστιαία αναλογία των τριών δεικτών εργασιακής κατάστασης (ο δείκτης μη-ενεργού πληθυσμού, ο δείκτης απασχόλησης, και ο δείκτης
ανεργίας) του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων με μορφωτικό επίπεδο αποφοίτου από βασικές βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED 0-8) ανά συγκεκριμένη
βαθμίδα της εκπαίδευσης στην ΕΛΛΑΔΑ το 2018

Δείκτης ΜΗ-ΕΝΕΡΓΟΥ πληθυσμού
Αναλφάβητοι ή χωρίς
απολυτήριο Δημοτικού

92,7

Απόφοιτοι Δημοτικού,
& τάξεων 3τάξιου Γυμνασίου

60,2

Απόφοιτοι ΕΠΑΣ &
ισοτίμων μονάδων

34,6

Απόφοιτοι Γενικού και
Επαγ/τικού Λυκείου

42,9

Απόφοιτοι
ΙΕΚ

23,9

Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδ.
& Κολέγια

25,1

Διδακτορικό δίπλωμα
(ή PhD)

Δείκτης ΑΝΕΡΓΙΑΣ

4,2

75,6

Απόφοιτοι
Γυμνασίου

Μεταπτυχιακό δίπλωμα
(ή Master)

Δείκτης ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

10,9
18,0
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Στο ακόλουθο γράφημα παρατίθενται συγκριτικά οι
τρεις δείκτες εργασιακής κατάστασης (ο δείκτης μηενεργού πληθυσμού, ο δείκτης απασχόλησης, και ο
δείκτης ανεργίας) του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων με μορφωτικό επίπεδο αποφοίτου από βασικές
βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED 0-8) ανά συγκεκριμένη βαθμίδα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2018.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Τη συγκεκριμένη χρονιά, από τις 34 (από τις 41 συνολικά) αναλυτικές κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου για τις
οποίες διατίθενται μη-μηδενικές τιμές, η υψηλότερη τιμή
του δείκτη ανεργίας καταγράφεται στην κατηγορία αποφοίτων ΤΕΙ Φωτογραφίας, Γραφιστικής, Διακοσμητικής κλπ (35,7%), και κατά φθίνουσα τιμή του δείκτη ακολουθούν οι κατηγορίες: ΑΕΙ Δημοσιογραφίας, Βιβλιοθηκονομίας κλπ (34,5%), ΑΕΙ Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας,
Γεωγραφίας κλπ (32,8%), Ανοιχτό πανεπιστήμιο – Γενικής κατεύθυνσης (32,2%), ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας (31,5%),
ΑΕΙ Ιατρικής Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Διαιτολογίας, κλπ
(27,8%), ΤΕΙ Κοινωνικής εργασίας (27,6%), ΤΕΙ Δομικών,
Τοπογράφων κλπ (24,8%), ΑΕΙ Γεωπονίας, Τεχνολογίας
τροφίμων κλπ (23,3%), ΑΕΙ Φιλολογίας, Ξένων Γλωσσών,
Θεάτρου κλπ (21,8%), Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
(21,2%), ΤΕΙ Τεχνολογίας τροφίμων κλπ (19,9%), ΤΕΙ Φυτικής, Ζωικής κλπ παραγωγής (19,9%), Ανωτέρα Σχολή
Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ
(19,0%), ΤΕΙ Λογιστικής, Διοίκησης κλπ (18,5%), ΤΕΙ Πληροφορικής (17,3%), ΑΕΙ Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας
(15,8%), ΑΕΙ Φυσικής αγωγής και Αθλητισμού (15,6%),
ΤΕΙ Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ορυχείων, οχημάτων κλπ (14,9%), ΤΕΙ Νοσηλευτικής, Ιατρικών εργαστηρίων κλπ (14,4%), ΑΕΙ Παιδαγωγικών Σπουδών (14,2%),

43,3
19,2

21,1
31,2

21,7
50,8

22,4

45,4

20,6
58,0

23,8

63,9

14,7
79,8
79,3

10,5
3,3

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα Εργατικού Δυναμικού [Χρονοσειρά ΙΝΕ-ΓΣΕΕ πίνακα 80 Επίπεδο Εκπαίδευσης: Πληθυσμός ανά επίπεδο εκπαίδευσης και κατάσταση απασχόλησης}
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2018, από τον συνολικό πληθυσμό με μορφωτικό επίπεδο αποφοίτου από βασικές βαθμίδες της εκπαίδευσης (ISCED 0-8) στην Ελλάδα (9.144.664 κάτοικοι) και ως
προς την εργασιακή του κατάσταση: το 47,9% του συγκεκριμένου πληθυσμού (4.378.290 κάτοικοι) ανήκει στην
εργασιακή κατηγορία οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός
(τιμή δείκτη μη-ενεργού πληθυσμού 47,9%), το 42,2%
του συγκεκριμένου πληθυσμού (3.860.391 κάτοικοι) ανήκει στην εργασιακή κατηγορία απασχολούμενοι (τιμή
δείκτη απασχόλησης 42,2%), και το 9,9% του συγκεκριμέ-

νου πληθυσμού (905.983 κάτοικοι) ανήκει στην εργασιακή κατηγορία άνεργοι (τιμή δείκτη ανεργίας 19,0%).
Το 2018, από τις 9 βαθμίδες της εκπαίδευσης, η υψηλότερη τιμή του δείκτη μη-ενεργού πληθυσμού καταγράφεται στη βαθμίδα εκπαίδευσης αναλφάβητοι ή χωρίς
απολυτήριο Δημοτικού (92,7%), και κατά φθίνουσα τιμή
του δείκτη ακολουθούν οι κατηγορίες: απόφοιτοι Δημοτικού σχολείου ή και τάξεων 3ταξίου Γυμνασίου (75,6%),
απόφοιτοι Γυμνασίου (60,2%), απόφοιτοι Γενικού και
Επαγγελματικού Λυκείου (42,9%), απόφοιτοι ΕΠΑΣ και

1259

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

ισότιμων μονάδων (34,6%), απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κολλέγια (25,1%), απόφοιτοι ΙΕΚ (23,9%),
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή PhD (18,0%), και
κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ή Master (10,9%).
Την ίδια χρονιά, από τις 9 βαθμίδες της εκπαίδευσης, η
υψηλότερη τιμή του δείκτη απασχόλησης καταγράφεται
στη βαθμίδα εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ή Master (79,8%), και κατά φθίνουσα τιμή του
δείκτη ακολουθούν οι κατηγορίες: κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος ή PhD (79,3%), απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κολλέγια (63,9%), απόφοιτοι ΙΕΚ (58,0%),
απόφοιτοι ΕΠΑΣ και ισότιμων μονάδων (50,8%), απόφοιτοι Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου (45,4%),
απόφοιτοι Γυμνασίου (31,2%), απόφοιτοι Δημοτικού
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σχολείου ή και τάξεων 3ταξίου Γυμνασίου (19,2%), και
αναλφάβητοι ή χωρίς απολυτήριο Δημοτικού (92,7%),
Τη συγκεκριμένη χρονιά, από τις 9 βαθμίδες της εκπαίδευσης, η υψηλότερη τιμή του δείκτη ανεργίας καταγράφονται υψηλές τιμές του δείκτη, με την υψηλότερη να
καταγράφεται στη βαθμίδα εκπαίδευσης αναλφάβητοι ή
χωρίς απολυτήριο Δημοτικού (43,3%), και κατά φθίνουσα τιμή του δείκτη ακολουθούν οι κατηγορίες: απόφοιτοι
ΙΕΚ (23,8%), απόφοιτοι ΕΠΑΣ και ισότιμων μονάδων
(22,4%), απόφοιτοι Γυμνασίου (21,7%), απόφοιτοι Δημοτικού σχολείου ή και τάξεων 3ταξίου Γυμνασίου
(21,1%), απόφοιτοι Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου (20,6%), απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
κολλέγια (14,7%), κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ή
Master (10,5%), και κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή
PhD (3,3%).
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12.1 Πληθυσμός των ενηλίκων στην τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων (population) ηλικίας από 15
έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς τη συμμετοχή τους (ή
μη-συμμετοχή τους) στην εκπαίδευση & κατάρτιση
(τυπική και μη-τυπική) ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28
και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
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μα με τα τυπικά προσόντα (formal qualifications) από τις
αρμόδιες εθνικές ή τοπικές εκπαιδευτικές αρχές, ή μπορεί
και να μην οδηγεί σε προσόντα. Η μη-τυπική εκπαίδευση
μπορεί να καλύπτει προγράμματα εκπαίδευσης που συμβάλλουν στον αλφαβητισμό των ενηλίκων και των νέων,
και στην εκπαίδευση για παιδιά εκτός σχολείου, αλλά και
προγράμματα για δεξιότητες ζωής (life skills), εργασιακές
δεξιότητες (work skills), και προγράμματα για την κοινωνική ή την πολιτιστική ανάπτυξη» (ISCED 2011).
Εν συντομία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μη-τυπική
εκπαίδευση & κατάρτιση καλύπτει «θεσμοθετημένες
δραστηριότητες μάθησης εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος» (Eurostat – Adult Education Survey reference metadata).
Τέλος, ως άτυπη μάθηση (informal learning) ορίζονται
«μορφές μάθησης (forms of learning), που είναι στοχοθετημένες (intentional), ή προσχεδιασμένες (deliberate), αλλά δεν είναι θεσμοθετημένες (institutionalised). Κατά συνέπεια, είναι λιγότερο οργανωμένες και δομημένη από
την τυπική, ή τη μη-τυπική εκπαίδευση. Η άτυπη μάθηση
μπορεί να περιλαμβάνει μαθησιακές δραστηριότητες που
πραγματοποιούνται στην οικογένεια, τον εργασιακό χώρο,
την τοπική κοινότητα και την καθημερινή ζωή, σε αυτόνομη (self-directed), οικογενειακή (family-directed), ή κοινωνικά κατευθυνόμενη (socially-directed), βάση» (ISCED
2011).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Σύμφωνα με τους υιοθετημένους από την Eurostat ορισμούς: ως τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση (formal
education & training) ορίζεται «η εκπαίδευση που είναι
θεσμοθετημένη (institutionalised), στοχοθετημένη (intentional), και σχεδιασμένη (planned), από δημόσιους οργανισμούς και αναγνωρισμένους ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι– στο σύνολό τους – αποτελούν το τυπικό εκπαιδευτικό
σύστημα μιας χώρας. Επομένως, τα εκπαιδευτικά προγράμματα της τυπικής εκπαίδευσης αναγνωρίζονται από
τις αρμόδιες εθνικές εκπαιδευτικές αρχές ή ισοδύναμες
αρχές, όπως για παράδειγμα οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα ή
φορέας (institution) συνεργάζεται με τις εθνικές ή τοπικές
εκπαιδευτικές αρχές. Η τυπική εκπαίδευση αποτελείται
κυρίως από την αρχική εκπαίδευση (initial education). Η
επαγγελματική εκπαίδευση, η ειδική εκπαίδευση και ορισμένα τμήματα της εκπαίδευσης ενηλίκων συχνά αναγνωρίζονται ως μέρος του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος» (ISCED 2011).
Αντίστοιχα, μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση (nonformal education & training) ορίζεται «η εκπαίδευση
που είναι θεσμοθετημένη (institutionalised), στοχοθετημένη (intentional), και σχεδιασμένη (planned), από έναν
πάροχο εκπαίδευσης (education provider). Το καθοριστικό
χαρακτηριστικό της μη-τυπικής εκπαίδευσης είναι ότι αποτελεί προσθήκη, εναλλακτική ή/και συμπληρωματική
της τυπικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας της
δια βίου μάθησης των ατόμων. Συχνά παρέχεται προκειμένου να διασφαλίσει το δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους. Απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών, αλλά δεν εφαρμόζει απαραίτητα μια συνεχή δομήδιαδρομή. Μπορεί να είναι μικρής διάρκειας ,ή/και χαμηλής έντασης (low intensity) και συνήθως παρέχεται με τη
μορφή σύντομων προγραμμάτων-κύκλων, εργαστηρίων, ή
σεμιναρίων. Η μη-τυπική εκπαίδευση οδηγεί κυρίως σε
προσόντα που δεν αναγνωρίζονται ως τυπικά, ή ισοδύνα-

Γράφημα 12.1: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς τη συμμετοχή τους (ή μη-συμμετοχή τους) στην εκπαίδευση & κατάρτιση (τυπική και μη-τυπική) ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age and participation in education and training (last 4 weeks) (1 000) [lfsa_pgaied]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 για τους οποίους διατίθενται στοιχεία ως προς τη συμμετοχή τους (ή μησυμμετοχή τους) στην εκπαίδευση & κατάρτιση (τυπι-

κή και μη-τυπική) ανά ηλικιακή ομάδα είναι 379.377
χιλ. κάτοικοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός
των κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών στην Ελλάδα είναι 7.931 χιλ. κάτοικοι.
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως &
74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία
ως προς τη συμμετοχή τους (ή μη-συμμετοχή τους) στην
εκπαίδευση & κατάρτιση (τυπική και μη-τυπική) ανά
ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
8,1% (ή κατά 28.328 χιλ. κατοίκους), από 351.050 χιλ.
κατοίκους το 2002, σε 379.377 χιλ. κατοίκους το 2019,
που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2004 (349.000 χιλ. κατοίκους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς τη
συμμετοχή τους (ή μη-συμμετοχή τους) στην εκπαίδευση & κατάρτιση (τυπική και μη-τυπική) ανά ηλικιακή
ομάδα στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -6,0% (ή
κατά 504,6 χιλ. κατοίκους), από 8.436 χιλ. κατοίκους το

2002, σε 7.911 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2007 (8.481 χιλ. κατοίκους).
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2007 καταγράφεται οριακή αύξηση του δείκτη κατά 0,5% (ή κατά
45,2 χιλ. κατοίκους), ενώ την περίοδο 2007-2019 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -6,5% (ή κατά 549,9
χιλ. κατοίκους).
12.1.1 Συμμετοχή των ενηλίκων στην τυπική και μητυπική εκπαίδευση & κατάρτιση
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων (population) ηλικίας από 15
έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους), που συμμετέχουν
στην τυπική και στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση (Formal and non-formal education and training)
στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς
2002-2019.

Γράφημα 12.2: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική και στη μη-τυπική εκπαίδευση &
κατάρτιση στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Population by sex, age and participation in education and training (last 4 weeks) (1 000) [lfsa_pgaied]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών που συμμετέχουν στην τυπική
και στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28
είναι 70.051 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών που συμμετέχουν στην τυπική και στην μη-τυπική
εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα είναι 1.136 χιλ.
κάτοικοι.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως &
74 ετών που συμμετέχουν στην τυπική και στη μητυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 20,5% (ή κατά 11.900 χιλ. κατοίκους), από 58.152 χιλ. κατοίκους το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 70.051 χιλ. κατοίκους το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών που
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συμμετέχουν στην τυπική και στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση
κατά 9,8% (ή κατά 92,5 χιλ. κατοίκους), από 939 χιλ. κατοίκους το 2002, σε 1.032 χιλ. κατοίκους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003 (1.136 χιλ. κατοίκους), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (880 χιλ. κατοίκους).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων (population) ηλικίας από 15
έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) που συμμετέχουν
στην τυπική και στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση (Formal and non-formal education and training) και η
ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για
τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς τη
συμμετοχή (ή τη μη-συμμετοχής) τους στην τυπική και
μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.3: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική και στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση (σε
χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά
στοιχεία ως προς τη συμμετοχή (ή τη μη-συμμετοχής) τους στην τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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κους) από 975 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 1.032 χιλ. κατοίκους το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που συμμετέχουν στην
τυπική και στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση, με
την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στο
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 470,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 4,6%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής
ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 249,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -6,8%), η Δανία (κατά 239,5 χιλ. κατοίκους ή κατά 14,7%), η Ουγγαρία (κατά 158,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 13,7%), η Τσεχία (κατά 74,8 χιλ. κατ. ή κατά -6,0%), η
Βουλγαρία (κατά 38,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -7,2%), η Λιθουανία (κατά 36,4 χιλ. κατοίκους ή κατά -10,2%), η Σλοβακία (κατά 33,1 χιλ. κατοίκους ή κατά -6,3%), η Κροατία
(κατά 29,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -7,5%), η Σλοβενία (κατά
21,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -7,0%), η Κύπρος (κατά 13,1
χιλ. κατοίκους ή κατά -13,2%), η Αυστρία (κατά 11,0 χιλ.
κατοίκους ή κατά -0,8%), και οριακά η Ρουμανία (κατά
2,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -0,2%).
Την ίδια περίοδο, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών που συμμετέχουν στην τυπική και
στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Γαλλία
(κατά 445,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 3,7%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 417,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 7,1%), η Σουηδία (κατά 407,7 χιλ. κατοίκους ή κατά 16,4%), η Ιταλία
(κατά 272,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 4,3%), η Ιρλανδία (κατά
264,7 χιλ. κατοίκους ή κατά 51,4%), η Ολλανδία (κατά
135,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 4,0%), το Βέλγιο (κατά 126,1
χιλ. κατοίκους ή κατά 9,4%), η Φινλανδία (κατά 100,1 χιλ.
κατοίκους ή κατά 8,2%), η Εσθονία (κατά 59,4 χιλ. κατοίκους ή κατά 32,7%), η Ελλάδα (κατά 57,2 χιλ. κατοίκους ή
κατά 5,9%), η Γερμανία (κατά 45,5 χιλ. κατοίκους ή κατά
0,5%), η Πορτογαλία (κατά 21,0 χιλ. κατοίκους ή κατά
1,5%), η Μάλτα (κατά 18,4 χιλ. κατοίκους ή κατά 38,3%),
το Λουξεμβούργο (κατά 12,6 χιλ. κατοίκους ή κατά
11,4%), και η Λετονία (κατά 10,2 χιλ. κατοίκους ή κατά
5,3%).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών που συμμετέχουν στην τυπική και
στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 είναι
70.051 χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 18,5% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως
προς τη συμμετοχή (ή τη μη-συμμετοχής) τους στην τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά (379.377 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που συμμετέχουν στην τυπική και στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην
Ελλάδα (1.032 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 13,0% του
συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς τη συμμετοχή (ή τη μη-συμμετοχής) τους
στην τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση
(7.931 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά
5,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 31,3% είναι: η Σουηδία (38,6%), η
Φινλανδία (32,1%), η Δανία (31,9%), η Ολλανδία (27,1%),
και το Λουξεμβούργο (26,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 13,5%, και συγκεκριμένα: η
Βουλγαρία (9,3%), η Ρουμανία (9,6%), η Κροατία
(11,6%), η Σλοβακία (11,7%), και η Πολωνία (12,4%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
που συμμετέχουν στην τυπική και στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση
κατά 1,5% (ή κατά 1.15,1 χιλ. κατοίκους) από 69.036 χιλ.
κατοίκους το 2015, σε 70.051 χιλ. κατοίκους το 2019. Την
ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που συμμετέχουν στην τυπική
και στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα
καταγράφει αύξηση κατά 5,9% (ή κατά 57,2 χιλ. κατοί-
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12.1.1.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών της
συγκεκριμένης κατηγορίας ανά φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που συμμετέχουν στην

τυπική και στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση
(Formal and non-formal education and training) επί
του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών της συγκεκριμένης κατηγορίας ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 12.4: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική και στην μη-τυπική
εκπαίδευση & κατάρτιση επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών της συγκεκριμένης κατηγορίας ανά φύλο στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2019
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46,8 47,0 47,2 47,2 47,2 47,9 48,0 48,1 48,2 48,6 48,8 48,8 48,9 48,9
44,4 44,8 44,9 46,0 46,0 46,5 46,7
41,7 43,7 43,8 43,9

άνδρες

γυναίκες

Πηγή: Eurostat – Population by sex, age and participation in education and training (last 4 weeks) (1 000) [lfsa_pgaied]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών κατοίκων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών που συμμετέχουν στην τυπική και
στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28
(47,2%), υπερέχει ελαφρά από τον αντίστοιχο δείκτη των
γυναικών (52,8%) κατά 5,6 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
που συμμετέχουν στην τυπική και στην μη-τυπική
εκπαίδευση & κατάρτιση, υπολείπεται από ικανά έως
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 16,7
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 12,6 ποσ.
μονάδες), η Εσθονία (κατά 12,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 12,3 ποσ. μονάδα), η Φινλανδία (κατά 11,2
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 10,5 ποσ. μονάδες), η
Λιθουανία (κατά 10,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
8,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 8,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 7,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 6,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σλοβενία (κατά 5,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 5,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 4,1
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 2,9
ποσ. μονάδες), και οριακά η Ολλανδία (κατά 2,4 ποσ.
μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η

Ουγγαρία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), και η Μάλτα (κατά
2,2 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που συμμετέχουν στην τυπική και στην μη-τυπική
εκπαίδευση & κατάρτιση, υπερέχει οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, και συγκεκριμένα στο Λουξεμβούργο (κατά 2,1 ποσ. μονάδες), και τη Γερμανία
(κατά 2,1 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 3 από
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, και συγκεκριμένα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρουμανία, και την Τσεχία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των
2,0 ποσ. μονάδων).
12.1.1.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών της
συγκεκριμένης κατηγορίας ανά επιμέρους
ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
που συμμετέχουν στην τυπική και στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση (Formal and non-formal education and training) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες
(από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, και από
50 έως& 74 ετών) και η μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
2019.

Γράφημα 12.5: Ποσοστιαία κατανομή των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική και στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων ηλικίας 15 έως & 74 ετών της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Κεφάλαιο 12ο

Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που συμμετέχουν στην τυπική και στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην
ΕΕ-28 (70.055 χιλ. κάτοικοι) και στην Ελλάδα (1.032 χιλ.
κάτοικοι), σημειώνεται ότι:
 το 53,3% των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας
(ή 37.468 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 15 έως & 24
ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 77,6% κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας (ή 801 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το
2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 81,6% είναι: η Ρουμανία (90,5%), η
Βουλγαρία (84,8%), η Κροατία (78,7%), η Ελλάδα
(77,6%), και η Σλοβακία (76,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 36,9%, και συγκεκριμένα: η



Σουηδία (37,9%), η Φινλανδία (37,0%), η Εσθονία
(34,2%), η Δανία (35,9%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(33,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 32,7% των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας
(ή 22.936 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 25 έως & 49
ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 19,4% των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας (ή 200 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το
2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 44,5% είναι: η Εσθονία (47,2%), η Σουηδία (44,5%), η Φινλανδία (44,1%), το Λουξεμβούργο
(44,0%), και η Μάλτα (42,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 16,2%, και συγκεκριμένα: η
Ρουμανία (8,4%), η Βουλγαρία (14,6%), η Σλοβακία
(19,0%), η Ελλάδα (19,4%), και η Κροατία (19,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 13,8% των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας (ή 48.157 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 50
έως& 74 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 3,0%
των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας (ή 31 χιλ.
κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων,
με μέση τιμή δείκτη 21,7% είναι: η Σουηδία (25,1%), η
Φινλανδία (23,0%), η Δανία (23,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (18,8%), και η Γαλλία (33,8%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
κατοίκων, με μέση τιμή δείκτη 2,2%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (0,6%), η Ρουμανία (1,2%), η Κροατία (1,6%), η Ελλάδα (3,0%), και η Σλοβακία (4,4%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (10,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που συμμετέχουν στην τυπική και στην μη-τυπική
εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 είναι 31,1 έτη. Την
ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των κατοίκων που συμμετέχουν στην
τυπική και στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση
στην Ελλάδα είναι 24,2 έτη, τιμή υπολειπόμενη κατά 6,9
έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 25η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 35,8 έτη είναι: η
Σουηδία (37,9 έτη), η Φινλανδία (37,0 έτη), η Δανία (35,9
έτη), η Εσθονία (34,2 έτη), και το Ηνωμένο Βασίλειο (33,9
έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
23,3 έτη και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (21,5 έτη), η
Βουλγαρία (22,3 έτη), η Κροατία (23,6 έτη), η Ελλάδα(24,2 έτη), και η Σλοβακία (24,7 έτη). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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12.1.2 Μη-συμμετοχή των ενηλίκων στην τυπική
και στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση

Το 2019, ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως & 74 ετών που δεν συμμετέχουν στην τυπική και στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην
ΕΕ-28 είναι 309.326 χιλ. κάτοικοι, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως &
74 ετών που δεν συμμετέχουν στην τυπική και στην
μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα είναι
6.899 χιλ. κάτοικοι.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων (population) ηλικίας από 15
έως & 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους), που δεν συμμετέχουν στην τυπική και στην μη-τυπική εκπαίδευση &
κατάρτιση (Formal and non-formal education and training) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς
2002-2019.

Γράφημα 12.6: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) που ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική και στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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κατοίκους το 2002, σε 6.899 χιλ. κατοίκους το 2019, που
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (7.795 χιλ.
κατοίκους).

Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), ο δείκτης
συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15
έως & 74 ετών που δεν συμμετέχουν στην τυπική
και στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 5,6% (ή κατά
16.428 χιλ. κατοίκους), από 292.898 χιλ. κατοίκους το
2002, σε 309.326 χιλ. κατοίκους το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς καταγράφεται το 2004 (284.335 χιλ. κατοίκους), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 (311.6510
χιλ. κατοίκους).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ο δείκτης συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών που
δεν συμμετέχουν στην τυπική και στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα καταγράφει μείωση
κατά -8,0% (ή κατά 596,7 χιλ. κατοίκους), από 7.496 χιλ.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων (population) ηλικίας από 15 έως &
74 ετών (σε χιλ. κατοίκους) που δεν συμμετέχουν στην
τυπική και στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση
(Formal and non-formal education and training) και η ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού
των κατοίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς τη συμμετοχή (ή τη μη-συμμετοχής) τους στην τυπική και μη-τυπική
εκπαίδευση & κατάρτιση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019.

Γράφημα 12.7: Συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική και στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση
(σε χιλ. κατοίκους) και ποσοστιαία αναλογία του επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών στοιχεία ως προς τη συμμετοχή (ή τη
μη-συμμετοχής) τους στην τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Population by sex, age and participation in education and training (last 4 weeks) (1 000) [lfsa_pgaied]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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στην Ιταλία (κατά 573,9 χιλ. κατοίκους ή κατά -1,5%), και
κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 481,9 χιλ. κατοίκους ή κατά 1,9%), η Ρουμανία (κατά 395,4 χιλ. κατοίκους ή κατά 2,9%), η Ελλάδα (κατά 212,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,0%),
η Βουλγαρία (κατά 178,2 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,5%), η
Σουηδία (κατά 161,5 χιλ. κατοίκους ή κατά -3,4%), η Λετονία (κατά 85,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -6,7%), η Λιθουανία (κατά 84,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -4,6%), η Τσεχία (κατά 77,7 χιλ. κατ. ή κατά -1,2%), η Πορτογαλία (κατά 77,2
χιλ. κατοίκους ή κατά -1,2%), η Ιρλανδία (κατά 71,8 χιλ.
κατοίκους ή κατά -2,5%), η Φινλανδία (κατά 70,3 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,5%), η Εσθονία (κατά 61,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -7,7%), και η Κροατία (κατά 55,6 χιλ. κατοίκους ή κατά -2,0%).
Την ίδια περίοδο, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
αύξηση του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών που δεν συμμετέχουν στην τυπική
και στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1.270,5 χιλ. κατοίκους ή κατά 3,4%),
και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 323,6 χιλ. κατοίκους ή κατά
0,9%), η Δανία (κατά 316,2 χιλ. κατοίκους ή κατά 11,9%),
η Γερμανία (κατά 279,7 χιλ. κατοίκους ή κατά 0,5%), η
Ολλανδία (κατά 194,9 χιλ. κατοίκους ή κατά 2,1%), η Ισπανία (κατά 128,3 χιλ. κατοίκους ή κατά 0,4%), η Αυστρία (κατά 101,1 χιλ. κατοίκους ή κατά 1,9%), η Ουγγαρία (κατά 39,7 χιλ. κατοίκους ή κατά 0,6%), η Κύπρος (κατά 39,6 χιλ. κατοίκους ή κατά 7,5%), η Μάλτα (κατά 31,1
χιλ. κατοίκους ή κατά 10,4%), το Λουξεμβούργο (κατά
29,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 9,3%), και οριακά η Σλοβενία
(κατά 12,4 χιλ. κατοίκους ή κατά 0,1%), το Βέλγιο (κατά
10,0 χιλ. κατοίκους ή κατά 0,1%), και η Σλοβακία (κατά
1,8 χιλ. κατοίκους ή κατά 0,05%).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών που δεν συμμετέχουν στην τυπική και στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην
ΕΕ-28 είναι 309.326 χιλ. κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο
81,5% του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται
σχετικά στοιχεία ως προς τη συμμετοχή (ή τη μησυμμετοχής) τους στην τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά
(379.377 χιλ. κάτοικοι).
Την ίδια χρονιά, o συνολικός πληθυσμός των κατοίκων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που δεν συμμετέχουν στην
τυπική και στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην
Ελλάδα (6.899 χιλ. κάτοικοι) αντιστοιχεί στο 87,0% του
συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών για τους οποίους διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς τη συμμετοχή (ή τη μη-συμμετοχής) τους
στην τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση
(7.931 χιλ. κάτοικοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά
5,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 6η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 89,1% είναι: η Βουλγαρία (90,7%),
η Ρουμανία (90,4%), η Κροατία (88,3%), η Σλοβακία
(88,3%), και η Πολωνία (87,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 68,7%, και συγκεκριμένα: η
Σουηδία (61,4%), η Φινλανδία (67,9%), η Δανία (68,1%),
η Ολλανδία (72,9%), και το Λουξεμβούργο (73,4%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, o συνολικός
πληθυσμός των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
που δεν συμμετέχουν στην τυπική και στη μη-τυπική
εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,1% (ή κατά 190,0 χιλ. κατοίκους) από
309.136 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 309.326 χιλ. κατοίκους το 2019. Την ίδια περίοδο, o συνολικός πληθυσμός
των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που δεν
συμμετέχουν στην τυπική και στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα καταγράφει μικρή
μείωση κατά -3,0% (ή κατά 212,6 χιλ. κατοίκους) από
7.112 χιλ. κατοίκους το 2015, σε 6.899 χιλ. κατοίκους το
2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που δεν συμμετέχουν
στην τυπική και στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση,
με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται

12.1.2.1 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών της
συγκεκριμένης κατηγορίας ανά φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων
ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που δεν συμμετέχουν
στην τυπική και στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση (Formal and non-formal education and training) επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών της συγκεκριμένης κατηγορίας ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών κατοίκων ηλικίας από
15 έως& 74 ετών που δεν συμμετέχουν στην τυπική και
στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28
(47,2%), υπερέχει ελαφρά από τον αντίστοιχο δείκτη των
γυναικών (52,8%) κατά 5,6 ποσ. μονάδες.
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Γράφημα 12.8: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική και στην μητυπική εκπαίδευση & κατάρτιση επί του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών της συγκεκριμένης κατηγορίας ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα,
στην Πολωνία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κροατία,
τη Ρουμανία, την Ιταλία, τη Σλοβακία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ισπανία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο
Βασίλειο, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Ιρλανδία, την
Τσεχία, και το Λουξεμβούργο, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
που δεν συμμετέχουν στην τυπική και στην μη- τυπική
εκπαίδευση & κατάρτιση, υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Πορτογαλία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 3,5 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), και οριακά η
Κύπρος (κατά 2,5 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που δεν

συμμετέχουν στην τυπική και στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση, υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 13,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Δανία (κατά 6,4
ποσ. μονάδα), η Μάλτα (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 5,5 ποσ. μονάδες), και Σλοβενία (κατά 3,8
ποσ. μονάδες).
12.1.2.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών της
συγκεκριμένης κατηγορίας ανά επιμέρους
ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που
δεν συμμετέχουν στην τυπική και στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση (Formal and non-formal education and training) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, και από 50
έως& 74 ετών) και η μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων
της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 12.9: Ποσοστιαία κατανομή των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική και στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 49 ετών, και από 50 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων
ηλικίας 15 έως & 74 ετών της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που δεν συμμετέχουν στην τυπική και
στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28
είναι 48,1 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των κατοίκων που δεν συμμετέχουν στην τυπική και στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα είναι 48,5 έτη, τιμή υπερέχουσα κατά 0,4 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28. Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 48,9 έτη είναι: η
Φινλανδία (49,3 έτη), η Ολλανδία (49,1 έτη), η Γερμανία
(49,1 έτη), η Σλοβενία (48,6 έτη), και η Ελλάδα (48,5 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 46,3
έτη και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (46,0 έτη), η Κύπρος
(46,2 έτη), η Μάλτα (46,2 έτη), η Τσεχία (46,3 έτη), και η
Σλοβακία (46,7 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιμέρους ηλικιακών ομάδων στο σύνολο των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που δεν συμμετέχουν στην
τυπική και στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση
στην ΕΕ-28 (309.326 χιλ. κάτοικοι) και στην Ελλάδα (6.899
χιλ. κάτοικοι), σημειώνεται ότι:
 το 5,2% των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας (ή
16.103 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 15 έως & 24 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 3,5% κατοίκων
της συγκεκριμένης κατηγορίας (ή 240 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή
δείκτη 6,8% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (7,6%), η Μάλτα (7,0%), η Ιρλανδία (6,7%), η Κύπρος (6,5%), και η
Δανία (6,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή



δείκτη 3,8%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (3,5%), η
Σλοβενία (3,8%), η Λετονία (3,8%), η Βουλγαρία (4,0%),
και το Λουξεμβούργο (4,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 46,8% των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας
(ή 144,844 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 25 έως & 49
ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 47,9% των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας (ή 3.306 χιλ. κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το
2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση
τιμή δείκτη 53,0% είναι: η Τσεχία (55,5%), η Σλοβακία
(52,7%), η Ιρλανδία (52,6%), η Κύπρος (52,4%), και το
Λουξεμβούργο (51,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση
τιμή δείκτη 43,6%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία
(40,9%), η Ολλανδία (43,8%), η Δανία (44,2%), η Γερμανία (44,5%), και η Γαλλία (44,6%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28,
και το 48,0% των κατοίκων (της συγκεκριμένης κατηγορίας (ή 148.379 χιλ. κάτοικοι) είναι ηλικίας από 50 έως&
74 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 48,6% των
κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας (ή 3.354 χιλ.
κάτοικοι) ανήκει στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το
2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση
τιμή δείκτη 51,2% είναι: η Φινλανδία (53,3%), η Σουηδία (51,6%), η Γερμανία (51,4%), η Δανία (49,8%), και η
Γαλλία (49,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατοίκων, με μέση τιμή
δείκτη 41,2%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (40,3%), η Ιρλανδία (40,7%), η Κύπρος (41,1%), η Μάλτα (41,7%),
και η Σλοβακία (42,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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12.2 Βασικές παράμετροι της συμμετοχής των ενηλίκων στην μάθηση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο δείκτης συμμετοχής των ενη1
λίκων στη μάθηση (αποδίδει το ποσοστό των ατόμων
ηλικίας 25 έως& 64 ετών που δήλωσαν ότι έλαβαν εκπαίδευση ή κατάρτιση κατά τις 4 τελευταίες εβδομά2
δες πριν από την έρευνα , ως προς το συνολικό πληθυ3
σμό της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας . Συγκεκριμένα στοιχεία για τη μέτρηση του δείκτη στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 αποδίδονται σε ετήσια βάση και υπολογίζονται ως μέση τιμή της τετράμηνης τιμής του δείκτη όπως αυτή καταγράφεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - LFS» της Eurostat.
Ο αντίστοιχος επιδιωκόμενος στόχος ΕΕ-2020 για τα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι «Μέχρι το 2020 το μέσο επίπεδο της συμμετοχής των ενηλίκων ηλικίας από 25
έως 64 ετών στη δια βίου μάθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 15,0% του
πληθυσμού της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας» (Επιτροπή, 2009).
Διευκρινίζεται ότι η έννοια της δια βίου μάθησης «περιλαμβάνει όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες που
αναλαμβάνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής με στόχο τη βελτίωση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικα1
2

Προγενέστερα αναφερόταν ως «δια βίου μάθηση»

Απάντηση στην ερώτηση «συμμετοχή στην εκπαίδευση & κατάρτιση» της έρευνας LFS-EU
3
Εξαιρουμένων εκείνων που δεν απάντησαν στην ερώτηση «συμμετοχή στην εκπαίδευση & κατάρτιση»

νοτήτων, σε προσωπικό (άτομο-πολίτης), κοινωνικό, ή
εργασιακό επίπεδο. Η πρόθεση ή στόχος του ατόμου
για μάθηση είναι το κρίσιμο σημείο που διακρίνει αυτές
τις δραστηριότητες, από άλλες μη-μαθησιακές (nonlearning) δραστηριότητες, όπως είναι οι πολιτιστικές ή
οι αθλητικές δραστηριότητες.» (Eurostat metadata,
2020).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο στόχος για την αύξηση
του ποσοστού σε επίπεδα τουλάχιστον του 15,0%, είχε
τεθεί και για το 2010, και διατηρείται στους στόχους για
το 2020 (ΕΕ-2020), αφού την περίοδο 2000-2010 τα αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες στην προσπάθεια τους για την επίτευξή του.
Σημειώνεται, τέλος, ότι ο δείκτης συμμετοχής των ενηλίκων στη μάθηση, ως προς τις βασικές του κατανομές
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και στην Ελλάδα, αποτυπώθηκε και στην Ετήσια Έκθεση για την εκπαίδευση 20192020 (Μέρος Α) και συγκεκριμένα στην ενότητα 3.3 του
ου
3 Κεφαλαίου (σελ. 662).
12.2.1 Ποσοστό συμμετοχής των ενηλίκων στην
τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών
που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακή ομάδας
στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς
2004-2019.

Γράφημα 12.10: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2004-2019
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Πηγή: Eurostat – Participation rate in education and training (last 4 weeks) by type, sex, age and labour status [trng_lfs_11]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως
& 64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση &
κατάρτιση στην ΕΕ-28 είναι 3,1%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων στην Ελλάδα είναι 2,6%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2019), το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην
ΕΕ-28 καταγράφει οριακή μείωση κατά -6,1% (ή κατά
0,2 ποσ. μονάδες), από 3,3% το 2004, σε 32,4% το 2019,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγι-
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στη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2014 (3,4%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό των ενηλίκων
ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην
τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 116,7% (ή κατά 1,4 ποσ. μονάδες), από 1,2% το 2004, που αποτελεί
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2,6% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2018 (2,6%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών
που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση (Formal education and training) επί του συνολικού
πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακή ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως &
64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση &
κατάρτιση αντιστοιχεί στο 3,1% του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας
στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 12.11: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακή ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Participation rate in education and training (last 4 weeks) by type, sex, age and labour status [trng_lfs_11]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

12.2.1.1 Πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64 ετών της
συγκεκριμένης κατηγορίας ανά φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών
που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση (Formal education and
training), επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων
της συγκεκριμένης κατηγορίας, ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Κεφάλαιο 12ο

ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -6,1% (ή κατά 0,2 ποσ.
μονάδες) από 3,3% το 2015, σε 3,1% το 2019. Την ίδια
περίοδο, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως
& 64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση &
κατάρτιση στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 23,8% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες) από 2,1% το 2015,
σε 2,6% το 2019.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από
25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 2,6%
των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας, τιμή
του δείκτη υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
17η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 8,0% είναι: η Φινλανδία (9,9%), η
Σουηδία (9,6%), η Ολλανδία (7,6%), η Δανία (6,5%), και
η Εσθονία (6,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,2%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία
(0,5%), η Σλοβακία (1,1%), η Πολωνία (1,3%), η Ουγγαρία (1,4%), και η Βουλγαρία (1,5%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,9
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από
25 έως& 64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 (46,8%), υπολείπεται ελαφρά από τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (53,2%)
κατά 6,5 ποσ. μονάδες.

Γράφημα 12.12: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 74 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Participation rate in education and training (last 4 weeks) by type, sex, age and labour status [trng_lfs_11]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό

των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που
συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση,
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υπολείπεται από ισχυρά έως ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στη Σουηδία (κατά 26,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία
(κατά 19,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 18,2 ποσ.
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 17,9 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 16,7 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά
15,8 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 15,4 ποσ. μονάδες),
η Πολωνία (κατά 15,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
14,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 13,6 ποσ. μονάδες),
η Βουλγαρία (κατά 13,3 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
12,3 ποσ. μονάδα), η Ιρλανδία (κατά 11,1 ποσ. μονάδες),
η Ισπανία (κατά 10,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
10,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 9,1 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 8,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 7,9
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 7,1 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Αυστρία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες), και η Ελλάδα (κατά 3,8
ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64
ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση, υπερέχει από ισχυρά έως οριακά του αντίστοι-

χου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Κύπρος (κατά 10,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά
10,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 8,6 ποσ. μονάδες),
και οριακά το Λουξεμβούργο (κατά 2,7 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, στη Λιθουανία καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ.
μονάδων).
12.2.1.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών της
συγκεκριμένης κατηγορίας ανά επιμέρους
ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση (Formal education and training) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως&
54 ετών, και από 55 έως& 74 ετών) και η μέση ηλικία
(σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 12.13: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 54 ετών, και από 55 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Participation rate in education and training (last 4 weeks) by type, sex, age and labour status [trng_lfs_11]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 είναι 20,8 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία
των κατοίκων που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση
& κατάρτιση στην Ελλάδα είναι 20,4 έτη, τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 0,4 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 22,5 έτη είναι: η
Σουηδία (23,1 έτη), η Φινλανδία (23,0 έτη), η Ολλανδία
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(22,7 έτη), η Μάλτα (21,9 έτη), και η Δανία (21,8 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 19,9
έτη και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (19,7 έτη), η Σλοβακία
(19,9 έτη), η Πολωνία (20,0 έτη), η Βουλγαρία (20,1 έτη),
και η Ουγγαρία (20,1 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση ανά επιμέρους ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 και
στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι:

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

 το 66,6% των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 24 ετών



τάρτιση. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην Ελλάδα είναι 0,1%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 1,1% είναι: η Ολλανδία (2,0%), η Σουηδία (1,3%), η Φινλανδία (0,7%), η Ιρλανδία (0,7%), και η Μάλτα (0,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 0,1%, και συγκεκριμένα: η
Τσεχία (0,1%), η Γαλλία (0,1%), η Ιταλία (0,1%), η Ελλάδα (0,1%), και η Γερμανία (0,1%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(10,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
12.2.1.3 Συμμετοχή των ενηλίκων στην τυπική
εκπαίδευση ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

12.2.1.3.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κεφάλαιο 12ο

Στην παρούσα ενότητα αποτυπώνεται το ποσοστό των
ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν σε κάποια από τις ακόλουθες 4 ομάδες βαθμίδων της τυπικής εκπαίδευσης: στην
Πρωτοβάθμια και Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(ISCED1-2), στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Γενική εκπαίδευση (ISCED3-4 Gen), στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-4 Voc), στην Τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED5-8).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28



στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην Ελλάδα είναι 75,9%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 75,9% είναι: το
Λουξεμβούργο (75,9%), η Ελλάδα (75,9%), η Ολλανδία (75,8%), η Σλοβενία (73,2%), και η Γερμανία (72,8%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 57,1%, και
συγκεκριμένα: η Μάλτα (51,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(54,3%), η Κύπρος (57,5%), η Αυστρία (60,5%), και η
Ρουμανία (62,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 4,0% των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 54 ετών
στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην Ελλάδα είναι 3,5%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 10,1% είναι: η Φινλανδία (12,9%), η Σουηδία (11,8%), η Ολλανδία (9,4%),
η Δανία (8,4%), και η Εσθονία (7,9%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 1,5%, και συγκεκριμένα:
η Ρουμανία (0,7%), η Σλοβακία (1,3%), η Πολωνία
(1,7%), η Ουγγαρία (1,8%), και η Βουλγαρία (1,9%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 0,3% των ενηλίκων ηλικίας από 55 έως& 74 ετών
στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην τυπική εκπαίδευση & κα-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών
που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην Πρωτοβάθμια και Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(ISCED1-2) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2014-2019.

Γράφημα 12.14: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην Πρωτοβάθμια και Κατώτερη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED1-2) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2014-2019
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Πηγή: Eurostat – Distribution of participation in formal education and training (last 4 weeks) by education programme, sex and age [trng_lfs_15]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως &
64 ετών που συμμετέχουν στην Πρωτοβάθμια και Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED1-2) στην ΕΕ-28
είναι 8,9%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων στην

Ελλάδα είναι 3,6%.Κατά την περίοδο αναφοράς (20142019), το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64
ετών που συμμετέχουν στην Πρωτοβάθμια και Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED1-2) στην ΕΕ-28
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

καταγράφει ικανή μείωση κατά -19,1% (ή κατά 2,1 ποσ.
μονάδες), από 11,0% το 2014, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 8,9%
το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο αναφοράς.

2019, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2017 (3,6%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών
που συμμετέχουν στην Πρωτοβάθμια και Κατώτερη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED1-2) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακή ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην Πρωτοβάθμια και Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(ISCED1-2) στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 12,5%
(ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες), από 3,2% το 2014, σε 3,6% το

Γράφημα 12.15: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην Πρωτοβάθμια και Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED1-2) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακή ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως
& 64 ετών που συμμετέχουν στην Πρωτοβάθμια και
Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED1-2) αντιστοιχεί στο 8,9% του συνολικού πληθυσμού των
ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από
15 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην Πρωτοβάθμια
και Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED1-2)
στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 3,6% των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ισχυρά κατά 5,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 21η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 21,4% είναι: η Λιθουανία
(24,7%), η Δανία (21,2%), η Σουηδία (21,1%), η Γερμανία (20,6%), και η Ιρλανδία (19,5%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,9%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (0,5%), η Κροατία (1,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (2,1%), η Σλοβενία (2,4%), και η
Βουλγαρία (2,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (11,4 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην Πρωτοβάθμια και Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED1-2) στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή μείωση κατά -17,6% (ή κατά 1,9 ποσ. μονάδες) από 10,8% το 2015, σε 8,9% το 2019. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως &
64 ετών που συμμετέχουν στην Πρωτοβάθμια και
Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED1-2)
στην Ελλάδα καταγράφει οριακή αύξηση κατά 2,9% (ή
κατά 0,1 ποσ. μονάδες) από 3,5% το 2015, σε 3,6% το
2019.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ& 64 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών
που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην
Πρωτοβάθμια και Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED1-2),επί του συνολικού πληθυσμού των
ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας, ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από
15 έως& 64 ετών που συμμετέχουν στην Πρωτοβάθμια
και Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED1-2)
στην ΕΕ-28 (53,9%), υπερέχει ελαφρά από τον αντίστοιχο
δείκτη των γυναικών (46,1%) κατά 7,9 ποσ. μονάδες.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.16: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην Πρωτοβάθμια και Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED1-2) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ& 29 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 29
ετών που συμμετέχουν στην Πρωτοβάθμια και Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED1-2) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 19 ετών, και
από 20 έως& 24 ετών, και από 25 έως& 29 ετών) και η
μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Κεφάλαιο 12ο

στό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
που συμμετέχουν στην Πρωτοβάθμια και Κατώτερη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED1-2), υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν:
η Βουλγαρία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ρουμανία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, τη Σουηδία, και τη Γερμανία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των
2,0 ποσ. μονάδων).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών που
συμμετέχουν στην Πρωτοβάθμια και Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED1-2), υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κροατία
(κατά 57,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά 37,5
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 25,6 ποσ. μονάδες), η
Ιταλία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 17,4 ποσ.
μονάδες), η Πολωνία (κατά 16,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 15,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 14,7 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 11,5 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 11,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία
(κατά 10,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 10,4 ποσ. μονάδα), το Βέλγιο (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 9,5 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 8,7
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 7,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 7,3 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ολλανδία (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 4,1
ποσ. μονάδες), και το Λουξεμβούργο (κατά 3,1 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσο-

Γράφημα 12.17: Ποσοστιαία κατανομή των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 29 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην Πρωτοβάθμια και Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED1-2) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 19 ετών, από 20 έως& 24 ετών, και από 25 έως& 29 ετών), και η μέση ηλικία (σε
έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15 έως&
29 ετών που συμμετέχουν στην Πρωτοβάθμια και Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED1-2) στην ΕΕ-28
είναι 18,3 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 29 ετών που συμμετέχουν στην
Πρωτοβάθμια και Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED1-2) στην Ελλάδα είναι 17,0 έτη, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 1,3 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 20,4 έτη είναι: το
Ηνωμένο Βασίλειο (22,2 έτη), το Βέλγιο (21,2 έτη), η
Σουηδία (20,4 έτη), η Ισπανία (19,5 έτη), και η Ολλανδία
(18,6 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
17,0 έτη και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (17,0 έτη), η
Σλοβακία (17,0 έτη), η Σλοβενία (17,0 έτη), η Ρουμανία
(17,0 έτη), και η Πορτογαλία (17,0 έτη). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των νέων
ενηλίκων που συμμετέχουν στην Πρωτοβάθμια και Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED1-2) ανά επιμέρους ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 15,0% των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 19
ετών στην ΕΕ-28 συμμετέχει στη συγκεκριμένη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο
ποσοστό συμμετοχής της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην Ελλάδα είναι 1,1%. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
39,0% είναι: η Λιθουανία (44,8%), η Δανία (44,5%), η
Γερμανία (40,7%), η Ιρλανδία (34,7%), και η Εσθονία
(30,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη





3,0%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (0,9%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (2,0%), η Κροατία (3,6%), η Σλοβενία (4,2%),
και η Βουλγαρία (4,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(13,0φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 1,1% των νέων ενηλίκων ηλικίας από 20 έως & 24
ετών στην ΕΕ-28 συμμετέχει στη συγκεκριμένη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Την ίδια χρονιά, σε 21 από 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των νέων ενηλίκων
της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι μηδενικό μεταξύ
των οποίων και η Ελλάδα. Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε
7 από 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των νέων
ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι μημηδενικό, με το υψηλότερο ποσοστό να καταγράφεται
στη Σουηδία (6,7%), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής
του δείκτη ακολουθούν: η Γερμανία (2,2%), η Ολλανδία (2,0%), η Ισπανία (1,6%), η Δανία (1,4%), το Βέλγιο
(1,1%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (0,9%).
και το 1,8% των νέων ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 29
ετών συμμετέχει στη συγκεκριμένη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Την ίδια χρονιά, σε 21 από 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το ποσοστό των νέων ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι μηδενικό μεταξύ των οποίων
και η Ελλάδα. Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 7 από 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των νέων ενηλίκων
της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι μη-μηδενικό, με το
υψηλότερο ποσοστό να καταγράφεται στη Σουηδία
(12,5%), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν: το Βέλγιο (5,8%), η Ολλανδία (4,4%), η
Δανία (3,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (2,2%), η Ισπανία
(2,0%), και η Γερμανία (1,2%).

12.2.1.3.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών
που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Γενική
εκπαίδευση (ISCED3-4 Gen) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα
την περίοδο αναφοράς 2014-2019.

Γράφημα 12.18: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και
Μεταδευτεροβάθμια Γενική εκπαίδευση (ISCED3-4 Gen) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2014-2019
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Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως &
64 ετών που συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Γενική εκπαίδευση
(ISCED3-4 Gen) στην ΕΕ-28 είναι 20,2%, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό των ενηλίκων στην Ελλάδα είναι 35,7%. Κατά
την περίοδο αναφοράς (2014-2019), το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που συμμετέχουν
στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια
Γενική εκπαίδευση (ISCED3-4 Gen) στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 4,1% (ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες),
από 19,4% το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 20,2% το
2019. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2016
(20,3%). Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που συμμετέχουν

στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια
Γενική εκπαίδευση (ISCED3-4 Gen) στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,2% (ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες), από 36,5% το 2014, σε 35,7% το 2019. Σημειώνεται
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς
καταγράφεται το 2018 (36,7%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2016
(35,2%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών
που συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και
Μεταδευτεροβάθμια Γενική εκπαίδευση (ISCED3-4 Gen)
επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακή ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019.

Γράφημα 12.19: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια
και Μεταδευτεροβάθμια Γενική εκπαίδευση (ISCED3-4 Gen) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακή ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2019
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Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως
& 64 ετών που συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Γενική εκπαίδευση
(ISCED3-4 Gen) αντιστοιχεί στο 20,0% του συνολικού
πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής
ομάδας στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από
15 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην Ανώτερη
Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Γενική εκπαίδευση (ISCED3-4 Gen) στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο
35,7% των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας, τιμή του δείκτη υπερέχουσα σημαντικά κατά 15,5
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 36,7% είναι: το Λουξεμβούργο
(43,2%), η Κύπρος (38,5%), η Ελλάδα (35,7%), η Βουλγαρία (34,0%), και η Ουγγαρία (31,9%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 11,9%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (10,0%), η Γαλλία (11,1%), η Ολλανδία (12,1%), η Κροατία (13,2%), και η Αυστρία
(13,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Γενική εκπαίδευση (ISCED3-4 Gen) στην ΕΕ-28
καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,5% (ή κατά 0,1 ποσ.
μονάδες) από 20,1% το 2015, σε 20,2% το 2019. Την ίδια
περίοδο, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως &
64 ετών που συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Γενική εκπαίδευση (ISCED34 Gen) στην Ελλάδα καταγράφει οριακή μείωση κατά
-0,6% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες) από 35,9% το 2015,
σε 35,7% το 2019.
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ& 64 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών
που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Γενική
εκπαίδευση (ISCED3-4 Gen), επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας, ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από
15 έως& 64 ετών που συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Γενική εκπαίδευση (ISCED3-4 Gen) στην ΕΕ-28 (46,7%), υπερέχει ελαφρά
από τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (53,3%) κατά 6,6
ποσ. μονάδες.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 12.20: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια
και Μεταδευτεροβάθμια Γενική εκπαίδευση (ISCED3-4 Gen) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών που
συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Γενική εκπαίδευση (ISCED3-4 Gen), υπερέχει από ισχυρά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κροατία
(κατά 22,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά 21,3
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 17,9 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 11,4 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 10,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 8,6 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 8,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 8,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 7,5 ποσ.
μονάδες), η Λετονία (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία
(κατά 6,7 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 6,3 ποσ. μονάδα), και ελαφρότερα η
Ρουμανία (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 3,7 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), και οριακά η Αυστρία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών
που συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και

Μεταδευτεροβάθμια Γενική εκπαίδευση (ISCED3-4 Gen),
υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά
4,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ισπανία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 6 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, τη Μάλτα, την Ολλανδία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, και το Λουξεμβούργο, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0
ποσ. μονάδων).
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ& 29 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 29
ετών που συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια
και Μεταδευτεροβάθμια Γενική εκπαίδευση (ISCED3-4
Gen) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως&
19 ετών, και από 20 έως& 24 ετών, και από 25 έως& 29
ετών) και η μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 12.21: Ποσοστιαία κατανομή των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 29 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Γενική εκπαίδευση (ISCED3-4 Gen) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 19 ετών, από 20 έως& 24 ετών, και από 25 έως& 29 ετών), και
η μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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(27,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 3,0 στην ΕΕ-28 % των νέων ενηλίκων ηλικίας από 20
έως & 34 ετών συμμετέχει στη συγκεκριμένη βαθμίδα
της εκπαίδευσης. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας
στην Ελλάδα είναι 0,6%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 10,7% είναι: το
Λουξεμβούργο (20,2%), η Δανία (10,7%), η Σουηδία
(9,6%), η Μάλτα (7,3%), και η Γερμανία (5,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 1,0%, και συγκεκριμένα: η Γαλλία (0,6%), η Ελλάδα (0,6%), η Ιταλία
(1,1%), η Ολλανδία (1,4%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(1,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5
είναι ιδιαίτερα υψηλή (11,1 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 2,0% των νέων ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 29
ετών στην ΕΕ-28 συμμετέχει στη συγκεκριμένη βαθμίδα
της εκπαίδευσης. Την ίδια χρονιά, σε 22 από 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των νέων ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι μηδενικό μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 6 από
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των νέων ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι μη-μηδενικό,
με το υψηλότερο ποσοστό να καταγράφεται στη Δανία
(7,4%), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη
ακολουθούν: η Σουηδία (7,1%), η Γερμανία (2,5%), η
Ισπανία (2,4%), η Γαλλία (2,1%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (1,8%).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15 έως&
29 ετών που συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια & Μεταδευτεροβάθμια Γενική εκπαίδευση (ISCED34 Gen) στην ΕΕ-28 είναι 17,9 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία
των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 29 ετών που
συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Γενική εκπαίδευση (ISCED3-4 Gen) στην
Ελλάδα είναι 17,0 έτη, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά
0,9 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 20η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 10,5 έτη είναι: η
Δανία (19,0 έτη), η Σουηδία (18,8 έτη), η Γερμανία (18,3
έτη), η Γαλλία (18,2 έτη), και το Λουξεμβούργο (18,1 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 17,0
έτη και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (17,0 έτη), η Ρουμανία
(17,0 έτη), η Λετονία (17,0 έτη), η Κύπρος (17,0 έτη), και η
Κροατία (17,0 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των νέων
ενηλίκων που συμμετέχουν Ανώτερη Δευτεροβάθμια
και Μεταδευτεροβάθμια Γενική εκπαίδευση (ISCED3-4
Gen) ανά επιμέρους ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 36,1% των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 19
ετών στην ΕΕ-28 συμμετέχει στη συγκεκριμένη βαθμίδα
της εκπαίδευσης. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας
στην Ελλάδα είναι 67,8%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 65,1% είναι: η
Κύπρος (70,5%), το Λουξεμβούργο (68,2%), η Ελλάδα
(67,8%), η Βουλγαρία (59,9%), και η Μάλτα (59,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 22,6%, και
συγκεκριμένα: η Τσεχία (16,8%), η Γαλλία (17,1%), η
Κροατία (24,2%), η Αυστρία (26,9%), και η Ολλανδία

12.2.1.3.3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών
που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-4 Voc) στην ΕΕ-28 και
την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2014-2019.

Γράφημα 12.22: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και
Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-4 Voc) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2014-2019
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Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως &
64 ετών που συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-4 Voc) στην ΕΕ-28 είναι 24,8%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων στην Ελλάδα είναι 8,7%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2019), το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-4 Voc)
στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,5% (ή κατά
0,6 ποσ. μονάδες), από 24,2% το 2014, που αποτελεί και
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς,
σε 24,8% το 2019. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2017 (25,2%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-4 Voc) στην Ελλάδα κα-

ταγράφει μείωση κατά -9,4% (ή κατά 0,9 ποσ. μονάδες),
από 9,6% το 2014, σε 8,7% το 2019, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (10,1%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών
που συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και
Μεταδευτεροβάθμια
Επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-4 Voc) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακή ομάδας στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως &
64 ετών που συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-4 Voc) αντιστοιχεί στο 24,8% του συνολικού
πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής
ομάδας στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 12.23: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια
και Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-4 Voc) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακή ομάδας στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από
15 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική
εκπαίδευση (ISCED3-4 Voc) στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο
8,7% των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας,
τιμή του δείκτη υπερέχουσα σημαντικά κατά 16,1 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 25η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 34,7% είναι: η Τσεχία (41,2%), η
Γαλλία (36,3%), η Κροατία (32,2%), η Σλοβακία (32,2%),
και η Σλοβενία (31,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 7,6%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (4,3%), η Κύπρος (5,1%), η Λιθουανία (8,2%), η
Ελλάδα (8,7%), και η Ιρλανδία (11,6%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(4,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτε-
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ροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-4 Voc)
στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,5% (ή κατά
0,6 ποσ. μονάδες) από 24,2% το 2015, σε 24,8% το 2019.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από
15 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική
εκπαίδευση (ISCED3-4 Voc) στην Ελλάδα καταγράφει
μείωση κατά -13,0% (ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες) από
10,0% το 2015, σε 8,7% το 2019.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ& 64 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών
που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-4 Voc), επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας, ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από
15 έως& 64 ετών που συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική
εκπαίδευση (ISCED3-4 Voc) στην ΕΕ-28 (56,1%), υπερέχει
ελαφρά από τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (43,9%)
κατά 12,3 ποσ. μονάδες.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.24: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια
και Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-4 Voc) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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τερα η Ελλάδα (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ολλανδία (κατά 2,2
ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών που συμμετέχουν στην
Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-4 Voc) υπολείπεται
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, στο Λουξεμβούργο (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), ενώ στην Ιρλανδία
καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη
των 2,0 ποσ. μονάδων).
ΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 29
ετών που συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-4 Voc) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 19 ετών, και από 20 έως& 24 ετών, και από 25 έως& 29 ετών) και η μέση ηλικία (σε
έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Κεφάλαιο 12ο

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ& 29 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕ-

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών που
συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-4
Voc) υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 61,7 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Εσθονία (κατά 32,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 31,2
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 25,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 24,7 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 24,6 ποσ.
μονάδα), η Βουλγαρία (κατά 23,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 21,4 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 21,2 ποσ.
μονάδες), η Κροατία (κατά 20,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 19,5 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 16,9
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 15,8 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 15,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 14,9 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 14,5
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 12,6 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 11,7 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 10,2
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 8,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), και ελαφρό-

Γράφημα 12.25: Ποσοστιαία κατανομή των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 29 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-4 Voc) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 19 ετών, από 20 έως& 24 ετών, και από 25 έως& 29
ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15
έως& 29 ετών που συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια & Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED3-4 Voc) στην ΕΕ-28 είναι 20,4 έτη. Την
ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15
έως& 29 ετών που συμμετέχουν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική
εκπαίδευση (ISCED3-4 Voc) στην Ελλάδα είναι 21,8 έτη,
τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 1,4 έτη της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 22,8 έτη είναι: η
Ιρλανδία (23,9 έτη), η Δανία (23,1 έτη), το Ηνωμένο Βασίλειο (22,6 έτη), η Εσθονία (22,4 έτη), και η Ελλάδα (21,8
έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
17,2 έτη και συγκεκριμένα: η Κύπρος (17,0 έτη), η Κροατία (17,0 έτη), η Βουλγαρία (17,0 έτη), η Σλοβακία (17,5
έτη), και η Ρουμανία (17,7 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των νέων
ενηλίκων που συμμετέχουν Ανώτερη Δευτεροβάθμια
και Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση
(ISCED3-4 Voc) ανά επιμέρους ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ28 και στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 32,2% των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 19
ετών στην ΕΕ-28 συμμετέχει στη συγκεκριμένη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο
ποσοστό συμμετοχής της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην Ελλάδα είναι 8,7%. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
56,0% είναι: η Τσεχία (64,2%), η Κροατία (58,5%), η
Σλοβενία (53,6%), η Αυστρία (52,1%), και η Γαλλία
(51,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
6,3%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (3,4%), η
Ιρλανδία (5,2%), η Λιθουανία (6,6%), η Δανία (8,0%),
και η Κύπρος (8,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,9 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών δι-





αφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28,
το 14,6% των νέων ενηλίκων ηλικίας από 20 έως & 34
ετών στην ΕΕ-28 συμμετέχει στη συγκεκριμένη βαθμίδα
της εκπαίδευσης. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας
στην Ελλάδα είναι 8,3%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 20,8% είναι: η
Γερμανία (31,2%),η Ολλανδία (22,1%), η Μάλτα
(17,4%), η Δανία (17,1%), και η Φινλανδία (16,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 6,4%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (5,2%), η Ρουμανία (5,9%), το
Λουξεμβούργο (6,2%), η Γαλλία (7,0%), και η Λετονία
(7,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28,
και το 12,7% των νέων ενηλίκων ηλικίας από 25 έως&
29 ετών στην ΕΕ-28 συμμετέχει στη συγκεκριμένη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο
ποσοστό συμμετοχής της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην Ελλάδα είναι 7,9%. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
20,9% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (24,1%), η Ολλανδία (21,1%), η Εσθονία (20,8%), η Ιρλανδία (20,5%),
και η Φινλανδία (18,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με
μέση τιμή δείκτη 5,0%, και συγκεκριμένα: η Σλοβενία
(4,0%), η Πολωνία (4,3%), η Ιταλία (5,2%), η Τσεχία
(5,5%), και η Αυστρία (6,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,2
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

12.2.1.3.4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών
που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2014-2019.

Γράφημα 12.26: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2014-2019
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Πηγή: Eurostat – Distribution of participation in formal education and training (last 4 weeks) by education programme, sex and age [trng_lfs_15]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως &
64 ετών που συμμετέχουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην ΕΕ-28 είναι 44,4%, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό των ενηλίκων στην Ελλάδα είναι 51,9%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2014-2019), το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην
ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,3% (ή κατά 1,0
ποσ. μονάδα), από 43,4% το 2014, σε 44,4% το 2019, που
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2015 (43,2%). Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό των
ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 2,4% (ή κατά 1,2 ποσ. μο-

νάδες), από 50,7% το 2014, σε 51,9% το 2019, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018 (50,4%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών
που συμμετέχουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED
5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακή ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019.
Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως &
64 ετών που συμμετέχουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) αντιστοιχεί στο 44,4% του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
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Γράφημα 12.27: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακή ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Distribution of participation in formal education and training (last 4 weeks) by education programme, sex and age [trng_lfs_15]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 15
έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 51,9%
των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας, τιμή
του δείκτη υπερέχουσα ισχυρά κατά 7,5 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 4η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 53,1% είναι: η Ισπανία (55,7%), η
Αυστρία (53,7%), η Κροατία (52,7%), η Ελλάδα (51,9%),
και η Βουλγαρία (51,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 38,8%, και συγκεκριμένα: η Πολωνία
(37,9%), η Γερμανία (38,1%), η Ουγγαρία (38,7%), το
Λουξεμβούργο (39,4%), και η Σουηδία (39,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8)
στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,8% (ή κατά
1,2 ποσ. μονάδες) από 43,2% το 2015, σε 44,4% το 2019.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από
15 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην Τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED5-8) στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 2,6% (ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες) από 50,6% το
2015, σε 51,9% το 2019.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ& 64 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών
που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8), επί του συνολικού
πληθυσμού των ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας, ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 12.28: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Distribution of participation in formal education and training (last 4 weeks) by education programme, sex and age [trng_lfs_15]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από
15 έως& 64 ετών που συμμετέχουν στην Τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED5-8) στην ΕΕ-28 (47,3%) υπολείπεται
ελαφρά από τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (52,7%)
κατά 5,4 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών που
συμμετέχουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8)
υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 13,0
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 12,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 12,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία
(κατά 11,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 10,3 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 10,1 ποσ. μονάδα), η Κροατία (κατά 9,3 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 8,2 ποσ. μονάδες),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 7,9 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 7,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 7,1 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά
6,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), η
Ουγγαρία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Βουλγαρία (κατά 5,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 4,7

ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 3,2
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ολλανδία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στο Λουξεμβούργο, την Ελλάδα, την Κύπρο,
τη Φινλανδία, και τη Γερμανία, καταγράφεται οριακά
μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ& 29 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 29
ετών που συμμετέχουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από
15 έως& 19 ετών, και από 20 έως& 24 ετών, και από
25 έως& 29 ετών) και η μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
2019.

Γράφημα 12.29: Ποσοστιαία κατανομή των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 29 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στις 3
επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 19 ετών, από 20 έως& 24 ετών, και από 25 έως& 29 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Distribution of participation in formal education and training (last 4 weeks) by education programme, sex and age [trng_lfs_15]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15
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έως& 29 ετών που συμμετέχουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED5-8) στην ΕΕ-28 είναι 24,0 έτη.
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12.2.1.4

Μορφωτικό επίπεδο των ενηλίκων που
συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση

Κεφάλαιο 12ο

Κροατία (99,3%), η Βουλγαρία (98,6%), η Κύπρος
(98,4%), η Σλοβακία (94,0%), και η Ρουμανία (92,6%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 70,4%, και
συγκεκριμένα: η Γερμανία (61,1%), η Δανία (70,8%), το
Λουξεμβούργο (72,3%), η Σουηδία (73,3%), και η Μάλτα (44,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 83,5% των νέων ενηλίκων ηλικίας από 25 έως&
29 ετών στην ΕΕ-28 συμμετέχει στη συγκεκριμένη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο
ποσοστό συμμετοχής της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην Ελλάδα είναι 91,2%. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
97,0% είναι: η Κροατία (99,5%), η Βουλγαρία (97,5%), η
Κύπρος (97,5%), η Σλοβακία (95,4%), και η Ρουμανία
(24,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 72,7%,
και συγκεκριμένα: η Γερμανία (80,2%), η Δανία
(71,8%), το Λουξεμβούργο (86,7%), η Σουηδία (72,1%),
και η Μάλτα (73,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των νέων ενηλίκων ηλικίας από
15 έως& 29 ετών που συμμετέχουν στην Τριτοβάθμια
εκπαίδευση (ISCED5-8) στην Ελλάδα είναι 23,9 έτη, τιμή
υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 έτη της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 20η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 24,4 έτη είναι: το
Λουξεμβούργο (24,5 έτη), η Γερμανία (24,5 έτη), η Δανία
(24,5 έτη), η Φινλανδία (24,4 έτη), και η Πολωνία (24,4
έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
23,6 έτη και συγκεκριμένα: η Ισπανία (23,5 έτη), η Γαλλία (23,6 έτη), το Βέλγιο (23,7 έτη), η Ιρλανδία (23,7 έτη),
και το Ηνωμένο Βασίλειο (23,7 έτη). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,0 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των νέων
ενηλίκων που συμμετέχουν Τριτοβάθμια εκπαίδευση
(ISCED5-8) ανά επιμέρους ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 και
στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 13,4% των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 19
ετών στην ΕΕ-28 συμμετέχει στη συγκεκριμένη βαθμίδα
της εκπαίδευσης. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας
στην Ελλάδα είναι 17,3%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 20,9% είναι: η
Ισπανία (25,7%), η Γαλλία (23,8%), το Βέλγιο (19,1%), η
Πορτογαλία (18,7%), και η Ελλάδα (17,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 3,2%, και συγκεκριμένα: η Δανία (1,3%), η Φινλανδία (2,5%), η Σουηδία (3,2%), το Λουξεμβούργο (4,1%), και η Σλοβακία
(5,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28,
 το 81,3% των νέων ενηλίκων ηλικίας από 20 έως & 24
ετών στην ΕΕ-28 συμμετέχει στη συγκεκριμένη βαθμίδα
της εκπαίδευσης. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας
στην Ελλάδα είναι 90,9%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 96,6% είναι: η

Στην παρούσα ενότητα αποτυπώνεται το ποσοστό των
ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν τυπική εκπαίδευση ως προς
το μορφωτικό τους επίπεδο ανά ομάδα βαθμίδων της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα με μορφωτικό επίπεδο: αποφοίτου Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση και
χαμηλότερο (ISCED0-2), αποφοίτου Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευση (ISCED34), και αποφοίτου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8).
12.2.1.4.1 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που
τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην τυπική
εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) στην
ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2004-2019.

Γράφημα 12.30: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2004-2019
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Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως &
64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) στην ΕΕ-28 είναι
1,1%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων στην Ελλάδα είναι 0,5%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2019), το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο
Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά
10,0% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες), από 1,0% το 2004, σε
1,1% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2011
(1,3%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια
περίοδο καταγράφεται το 2005 (0,9%). Τη συγκεκριμένη
περίοδο, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως &

64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 400,0% (ή κατά 0,4 ποσ.
μονάδες), από 0,1% το 2004, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 0,5%
το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών
που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και χαμηλότερο (ISCED0-2) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακή ομάδας
στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 12.31: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική εκπαίδευση με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακή ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως &
64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) αντιστοιχεί στο 1,1%
του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25
έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) στην Ελλάδα
αντιστοιχεί στο 0,5% των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ελαφρά
κατά 0,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 21η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 6,5% είναι: η Σουηδία (12,0%), η
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Φινλανδία (7,4%), η Δανία (6,0%), η Ολλανδία (3,8%), και
η Εσθονία (3,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 0,4%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (0,2%), η
Κροατία (0,3%), η Γαλλία (0,4%), η Αυστρία (0,5%), και η
Ελλάδα (0,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (17,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο
Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) στην ΕΕ-28 καταγράφει μηδενική μεταβολή του δείκτη. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που συμμετέχουν
στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

(ISCED0-2) στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 400,0% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες) από 0,1% το 2015,
σε 0,4% το 2019.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ& 64 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών
που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-

2), επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της
συγκεκριμένης κατηγορίας, ανά φύλο στα 20 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από
25 έως& 64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) στην ΕΕ28 (45,5%), υπολείπεται ελαφρά από τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (54,5%) κατά 9,0 ποσ. μονάδες.

Γράφημα 12.32: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική εκπαίδευση με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Κεφάλαιο 12ο

χία (κατά 60,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά
50,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 40,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 33,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 23,8 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 13,6
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα η Εσθονία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 3 από τα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, την Ιταλία, και τη Μάλτα, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των
2,0 ποσ. μονάδων).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, σε 9 από τα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που
συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό
επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
χαμηλότερο (ISCED0-2), υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά
35,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Δανία (κατά 30,0 ποσ. μονάδα), η Φινλανδία (κατά 28,4 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο
(κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 25,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 22,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
15,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Πορτογαλία (κατά
7,6 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 8 από τα 20 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64
ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2), υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Τσε-

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ& 74 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και χαμηλότερο (ISCED0-2) στις 3 επιμέρους ηλικιακές
ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, και από 25 έως& 54 ετών, και από 55 έως& 74 ετών) και η μέση ηλικία (σε
έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 12.33: Ποσοστιαία κατανομή των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο
Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 54 ετών, και από 55
έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) στην ΕΕ-28 είναι
19,9 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη
ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των ενηλίκων ηλικίας
από 15 έως& 74 ετών που συμμετέχουν στην τυπική
εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2)
στην Ελλάδα είναι 19,7 έτη, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά
κατά 0,2 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 21,6 έτη είναι: η
Σουηδία (23,0 έτη), η Φινλανδία (21,8 έτη), η Δανία (21,4
έτη), η Ολλανδία (21,1 έτη), και η Εσθονία (20,4 έτη). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 19,5 έτη και
συγκεκριμένα: η Σλοβακία (19,5 έτη), η Ρουμανία (19,5
έτη), η Ουγγαρία (19,5 έτη), η Λετονία (19,5 έτη), και η
Κύπρος (19,5 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των νέων
ενηλίκων που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) ανά επιμέρους ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα, σημειώνεται
ότι:
 το 80,7% των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 24 ετών
στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην τυπική εκπαίδευση με το
συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο. Την ίδια χρονιά, το
αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στην ίδια ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα είναι 92,0%. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
91,7% είναι: η Λιθουανία (92,5%), η Κροατία (92,3%), η
Ελλάδα (92,0%), η Πολωνία (90,9%), και η Σλοβενία
(90,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 63,8%,
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και συγκεκριμένα: η Μάλτα (32,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (67,8%), η Ρουμανία (71,2%), η Ισπανία (71,5%),
και η Βουλγαρία (75,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 1,6% των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 54 ετών
στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην τυπική εκπαίδευση με το
συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο. Την ίδια χρονιά, το
αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στην ίδια ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα είναι 0,9%. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 9,2%
είναι: η Σουηδία (16,2%), η Φινλανδία (11,6%), η Δανία
(8,8%), η Ολλανδία (5,4%), και η Εσθονία (4,1%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 0,7%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (0,4%), η Κροατία (0,5%), η Βουλγαρία (0,6%), η Γαλλία (0,7%), και η Αυστρία (0,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (16,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 0,1% των ενηλίκων ηλικίας από 55 έως & 74 ετών
στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην τυπική εκπαίδευση με το
συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο. Την ίδια χρονιά, το
αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στην ίδια ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα είναι μηδενικό. Τη συγκεκριμένη
χρονιά, σε 7 από 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό
των νέων ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι
μη-μηδενικό % με το υψηλότερο ποσοστό να καταγράφεται στην Σουηδία (1,0%), και κατά φθίνουσα σειρά
της τιμής του δείκτη ακολουθούν: η Ολλανδία (0,9%), η
Πορτογαλία (0,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,2%), το
Βέλγιο (0,2%), και η Ισπανία (0,2%).

12.2.1.4.2 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών
που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην τυ-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

πική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης (ISCED3-4) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο
αναφοράς 2004-2019.

Γράφημα 12.34: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2004-2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 52,6% (ή κατά 1,0 ποσ. μονάδες), από
1,9% το 2004, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2,9% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο
καταγράφεται το 2018 (3,2%).

Κεφάλαιο 12ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών
που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) επί του συνολικού
πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακή ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως &
64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) στην ΕΕ-28
είναι 2,7%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων
στην Ελλάδα είναι 2,9%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2019), το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED3-4) στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή
μείωση κατά -28,9% (ή κατά 1,1 ποσ. μονάδες), από 3,8%
το 2004, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 2,7% το 2019, που αποτελεί
αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό των ενηλίκων
ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην

Γράφημα 12.35: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική εκπαίδευση με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακή ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως &
64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) αντιστοιχεί
στο 2,7% του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της
συγκριμένης ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από
25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4)

στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 2,9% των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 13η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 7,1% είναι: η Φινλανδία (10,0%),
η Ολλανδία (7,3%), η Σουηδία (6,9%), η Δανία (6,2%),
και η Εσθονία (5,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

μέση τιμή δείκτη 0,8%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία
(0,5%), η Σλοβακία (0,7%), η Πολωνία (0,7%), η Τσεχία
(1,0%), και η Ουγγαρία (1,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,4
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED3-4) στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση
κατά -10,0% (ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες) από 10,0% το
2015, σε 2,7% το 2019. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των
ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που συμμετέ-

χουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED3-4) στην Ελλάδα καταγράφει μηδενική μεταβολή του δείκτη.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ& 64 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών
που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED3-4), επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων
της συγκεκριμένης κατηγορίας, ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 12.36: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 74 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική εκπαίδευση με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκεκριμένης
κατηγορίας ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από
25 έως& 64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED34) στην ΕΕ-28 (48,1%), υπολείπεται ελαφρά από τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (51,9%) κατά 3,8 ποσ.
μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που
συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4), υπολείπεται από σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά
33,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 28,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 27,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 25,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
20,8 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 18,8 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 15,8 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά
15,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 14,2 ποσ. μονάδες),
η Λετονία (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
14,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 12,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 11,2 ποσ. μονάδα), η Τσεχία (κατά
10,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 10,0 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Ιταλία (κατά 6.8 ποσ. μονάδες). Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
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για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που
συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4), υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Πορτογαλία
(κατά 38,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γερμανία (κατά 14,8
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 12,6 ποσ. μονάδες), το
Λουξεμβούργο (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 7,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ελλάδα (κατά
3,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες),
και οριακά η Μάλτα (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), και η Ισπανία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στη Λιθουανία, την Αυστρία, και τη Ρουμανία,
καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη
των 2,0 ποσ. μονάδων).
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ& 74 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Με-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, και
από 25 έως& 54 ετών, και από 55 έως& 74 ετών) και η

μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 12.37: Ποσοστιαία κατανομή των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 54 ετών, και
από 55 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην τυπική εκπαίδευση με το
συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο. Την ίδια χρονιά, το
αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στην ίδια ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα είναι 69,1%. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
68,0% είναι: η Ισπανία (74,7%), η Ολλανδία (70,4%), η
Ελλάδα (69,1%), το Βέλγιο (63,1%), και η Βουλγαρία
(62,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 43,6%,
και συγκεκριμένα: η Σουηδία (40,1%), η Κροατία
(43,6%), η Πολωνία (44,0%), η Αυστρία (44,9%), και η
Σλοβακία (45,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 3,6% των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 54 ετών
στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην τυπική εκπαίδευση με το
συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο. Την ίδια χρονιά, το
αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στην ίδια ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα είναι 3,5%. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 9,2%
είναι: η Φινλανδία (13,1%), η Σουηδία (9,1%), η Ολλανδία (9,0%), η Δανία (8,3%), και η Εσθονία (6,6%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 1,2%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,7%), η Σλοβακία (0,9%), η
Πολωνία (1,0%), η Τσεχία (1,4%), και η Ουγγαρία
(1,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,9 φορές), που υπο-
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Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των νέων
ενηλίκων που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) ανά επιμέρους ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι:

 το 57,4% των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 24 ετών

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) στην ΕΕ-28
είναι 20,8 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των ενηλίκων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4)
στην Ελλάδα είναι 20,5 έτη, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά
κατά 0,3 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 19η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 22,9 έτη είναι: η
Φινλανδία (24,1 έτη), η Σουηδία (23,7 έτη), η Ολλανδία
(22,7 έτη), η Δανία (22,5 έτη), και η Εσθονία (21,6 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 20,0
έτη και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (19,8 έτη), η Σλοβακία
(19,9 έτη), η Πολωνία (19,9 έτη), η Τσεχία (20,1 έτη), και η
Γαλλία (20,2 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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δηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28,
και το 0,2% των ενηλίκων ηλικίας από 55 έως & 74 ετών
στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην τυπική εκπαίδευση με το
συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο. Την ίδια χρονιά, το
αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στην ίδια ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα είναι μηδενικό. Τη συγκεκριμένη
χρονιά, σε 8 από 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό
των ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι μημηδενικό με το υψηλότερο ποσοστό να καταγράφεται
στην Ολλανδία (1,8%), και κατά φθίνουσα σειρά της τι-

μής του δείκτη ακολουθούν: η Ισπανία (0,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,7%), η Φινλανδία (0,6%), η Σουηδία
(0,6%), το Βέλγιο (0,4%), η Ιταλία (0,2%), και η Γαλλία
(0,1%).
12.2.1.4.3 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών
που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την
περίοδο αναφοράς 2004-2019.

Γράφημα 12.38: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2004-2019
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Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως &
64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED58) στην ΕΕ-28 είναι 5,0%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των
ενηλίκων στην Ελλάδα είναι 3,9%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2019), το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην ΕΕ-28
καταγράφει μείωση κατά -12,3% (ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες), από 5,7% το 2004, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 5,0% το
2019, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην

τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 52,6% (ή κατά 1,0 ποσ.
μονάδες), από 2,3% το 2004, σε 3,9% το 2019, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή
του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2018
(2,1%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών
που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED58) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της
συγκριμένης ηλικιακή ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 12.39: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική εκπαίδευση με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακή ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2019
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μαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -9,1% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες)
από 5,5% το 2015, σε 5,0% το 2019. Την ίδια περίοδο, το
ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών
που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην
Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 34,5% (ή
κατά 1,0 ποσ. μονάδα) από 2,9% το 2015, σε 3,9% το
2019.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ& 64 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών
που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8), επί του συνολικού πληθυσμού
των ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας, ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 12.40: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 74 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική εκπαίδευση με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2019

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως &
64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED58) αντιστοιχεί στο 5,0% του συνολικού πληθυσμού των
ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από
25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 3,9% των
ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας, τιμή του
δείκτη υπολειπόμενη ελαφρά κατά 1,1 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 10,0% είναι: η Σουηδία (11,3%), η
Φινλανδία (10,4%), η Ολλανδία (10,2%), η Μάλτα (9,4%),
και η Αυστρία (8,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 1,8%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία
(1,0%), η Λιθουανία (1,7%), η Βουλγαρία (1,8%), η Ουγγαρία (2,3%), και η Σλοβακία (2,4%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(5,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα ση-
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γυναίκες

Πηγή: Eurostat – Participation rate in education and training (last 4 weeks) by type, sex, age and educational attainment level [trng_lfs_10]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από
25 έως& 64 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην ΕΕ-28 (46,0%), υπολείπεται ελαφρά
από τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (54,0%) κατά
8,0 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που
συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό
επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), υπολείπεται από ικανά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Εσθονία (κατά 20,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία
(κατά 19,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 18,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 16,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 15,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 14,8 ποσ.

μονάδες), η Μάλτα (κατά 13,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 13,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 12,4 ποσ.
μονάδες), η Πολωνία (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 9,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 8,8 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Τσεχία (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), και η Δανία
(κατά 4,4 ποσ. μονάδα).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 6 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64
ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8), υπερέχει από ισχυρά έως και ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 30,0 ποσ. μονάδες), και κατά
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φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Πορτογαλία (κατά 29,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά
18,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 6,8 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Βουλγαρία (κατά 5,6 ποσ. μονάδες),
και η Ιταλία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, και τη
Σλοβακία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της
τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση
μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ& 74 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που
συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό
επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στις 3
επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, και
από 25 έως& 54 ετών, και από 55 έως& 74 ετών) και η
μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 12.41: Ποσοστιαία κατανομή των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 54 ετών, και από 55 έως& 74 ετών), και η μέση
ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Participation rate in education and training (last 4 weeks) by type, sex, age and educational attainment level [trng_lfs_10]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED58) στην ΕΕ-28 είναι 22,5 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των ενηλίκων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην Ελλάδα είναι 23,9 έτη, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 1,4 έτη της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 6η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28. Τη συγκεκριμένη χρονιά,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση
τιμή δείκτη 24,6 έτη είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (25,3 έτη), η Ολλανδία (25,2 έτη), η Κύπρος (24,7 έτη), η Φινλανδία (24,0 έτη), και η Σουηδία (23,9 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 20,5 έτη και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (20,1 έτη), η Σλοβακία (20,2 έτη), η
Πολωνία (20,5 έτη), η Τσεχία (20,9 έτη), και η Βουλγαρία
(20,9 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των νέων
ενηλίκων που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση με
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μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED58)ανά επιμέρους ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 44,5% των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 24 ετών
στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην τυπική εκπαίδευση με το
συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο. Την ίδια χρονιά, το
αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στην ίδια ηλικιακή
ομάδα στην Ελλάδα είναι 16,4%. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
68,2% είναι: η Σλοβακία (75,3%), η Τσεχία (72,7%), η
Σουηδία (67,5%), η Ιταλία (64,4%), και η Δανία
(61,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
20,7%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (16,0%), η Ελλάδα
(16,4%), η Λιθουανία (21,1%), η Ιρλανδία (24,8%), και
το Ηνωμένο Βασίλειο (25,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,3
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 5,8% των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 54 ετών
στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην τυπική εκπαίδευση με το
συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο. Την ίδια χρονιά, το
αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων του συγκε-
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κριμένου μορφωτικού επιπέδου στην ίδια ηλικιακή
ομάδα στην Ελλάδα είναι 4,6%. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
11,6% είναι: η Σουηδία (12,9%), η Φινλανδία (12,9%),
η Ολλανδία (11,5%), η Αυστρία (10,5%), και η Εσθονία (10,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή
δείκτη 2,2%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (1,2%), η
Λιθουανία (2,1%), η Βουλγαρία (2,2%), η Ουγγαρία
(2,7%), και η Σλοβακία (2,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,3
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 0,8% των ενηλίκων ηλικίας από 55 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην τυπική εκπαίδευση με
το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο. Την ίδια χρονιά,
σε 16 από 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των

νέων ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι
μηδενικό μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 12 από 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
ποσοστό των ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας
είναι μη-μηδενικό με το υψηλότερο ποσοστό να καταγράφεται στην Ολλανδία (4,1%), και κατά φθίνουσα
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν: η Σουηδία
(2,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (1,6%), η Πορτογαλία
(1,5%), η Φινλανδία (1,3%), η Ισπανία (1,3%), το Βέλγιο (1,1%), η Αυστρία (0,8%), η Ιταλία (0,3%), η Τσεχία
(0,3%), η Γαλλία (0,3%), και η Γερμανία (0,1%).
12.2.2 Ποσοστό συμμετοχής των ενηλίκων στην μητυπική εκπαίδευση & κατάρτιση
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών
που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην μητυπική εκπαίδευση & κατάρτιση (non-formal education
and training) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο
αναφοράς 2004-2019.

Γράφημα 12.42: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην μη-τυπική εκπαίδευση στην ΕΕ28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2004-2019
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Πηγή: Eurostat – Participation rate in education and training (last 4 weeks) by type, sex, age and labour status [trng_lfs_11]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως
& 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 είναι 8,8%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων στην Ελλάδα είναι 1,4%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2019), το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση
στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 20,5% (ή
κατά 1,5 ποσ. μονάδες), από 73,3% το 2004, σε 8,8% το
2019, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 (6,4%). Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που
συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 100,0% (ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες), από 0,7% το
2004, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς, σε 1,4% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2017 (2,2%).

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών
που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση (non-formal education and training) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακή ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως &
64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση
& κατάρτιση αντιστοιχεί στο 8,8% του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από
25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο
1,4% των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας,
τιμή του δείκτη υπολειπόμενη σημαντικά κατά 7,4 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 25η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
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Γράφημα 12.43: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην μη-τυπική εκπαίδευση επί
του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακή ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Participation rate in education and training (last 4 weeks) by type, sex, age and labour status [trng_lfs_11]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 20,8% είναι: η Σουηδία (27,9%), η
Φινλανδία (21,1%), η Δανία (20,2%), η Γαλλία (18,1%),
και το Λουξεμβούργο (16,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,5%, και συγκεκριμένα: η
Βουλγαρία (0,5%), η Ρουμανία (0,8%), η Κροατία (1,3%),
η Ελλάδα (1,4%), και η Σλοβακία (2,6%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (15,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 8,6% (ή κατά 0,7

ποσ. μονάδες) από 8,1% το 2015, σε 8,8% το 2019. Την
ίδια περίοδο, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25
έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 7,7% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες) από 1,3% το
2015, σε 1,4% το 2019.
12.2.2.1 Πληθυσμός ηλικίας από 25 έως& 64 ετών της
συγκεκριμένης κατηγορίας ανά φύλο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών
που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην μητυπική εκπαίδευση & κατάρτιση (Non-formal education and training), επί του συνολικού πληθυσμού των
ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας, ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 12.44: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 74 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην μη-τυπική εκπαίδευση &
κατάρτιση επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Participation rate in education and training (last 4 weeks) by type, sex, age and labour status [trng_lfs_11]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από
25 έως& 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 (46,0%), υπολείπεται
ελαφρά από τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (54,0%)
κατά 7,9 ποσ. μονάδες. Την ίδια χρονιά, σε 19 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από
25 έως& 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση, υπολείπεται από σημαντικά έως
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 30,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 26,8 ποσ. μονάδες), η
Σουηδία (κατά 24,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 19,8
ποσ. μονάδα), η Ιρλανδία (κατά 18,0 ποσ. μονάδες), η
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Κύπρος (κατά 16,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 15,8
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 15,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 14,4
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 13,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 10,8
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 10,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 9,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Πορτογαλία
(κατά 5,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), και οριακά η
Ουγγαρία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες),
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση, υπερέχει από ελαφρά έως οριακά του αντίστοιχου

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη
Σλοβακία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κροατία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), και οριακά το Λουξεμβούργο (κατά
2,4 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στην Τσεχία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, και τη Βουλγαρία, καταγράφεται οριακά μηδενική
απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

12.2.2.2 Πληθυσμός ηλικίας από 15 έως& 74 ετών της
συγκεκριμένης κατηγορίας ανά επιμέρους
ηλικιακή ομάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση (Non-formal education and training) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, από
25 έως& 54 ετών, και από 55 έως& 74 ετών) και η μέση
ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 12.45: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 54 ετών, και από 55 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης
κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Participation rate in education and training (last 4 weeks) by type, sex, age and labour status [trng_lfs_11]]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή
ομάδα μέση ηλικία των κατοίκων ηλικίας από 15 έως&
74 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση
& κατάρτιση στην ΕΕ-28 είναι 34,8 έτη. Την ίδια χρονιά,
η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση
ηλικία των κατοίκων που συμμετέχουν στην μη-τυπική
εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα είναι 21,8 έτη,
τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 13,0 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 40,7 έτη είναι: η
Ολλανδία (43,7 έτη), η Φινλανδία (41,1 έτη), η Σλοβακία
(39,7 έτη), η Γερμανία (39,6 έτη), και η Ιρλανδία (39,3 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
25,1 έτη και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (21,8 έτη), η Ρουμανία (24,3 έτη), η Βουλγαρία (24,5 έτη), η Κύπρος (25,2
έτη), και η Ισπανία (29,9 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση &
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κατάρτιση ανά επιμέρους ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 και
στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 12,4% των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 24 ετών
στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην μη-τυπική εκπαίδευση &
κατάρτιση. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό
συμμετοχής της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην
Ελλάδα είναι 23,1%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 26,0% είναι: η
Σουηδία (34,0%), η Γαλλία (24,4%), η Κύπρος (24,3%),
η Δανία (24,0%), και η Ελλάδα (23,1%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 2,1%, και συγκεκριμένα:
η Σλοβακία (1,2%), η Κροατία (1,7%), η Βουλγαρία
(1,8%), η Γερμανία (2,8%), και η Λετονία (3,1%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (12,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 9,5% των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 54 ετών
στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην μη-τυπική εκπαίδευση &
κατάρτιση. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό
συμμετοχής της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην
Ελλάδα είναι 1,6%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
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ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 22,1% είναι: η
Σουηδία (29,1%), η Φινλανδία (22,1%), η Δανία
(20,9%), η Γαλλία (19,5%), και το Λουξεμβούργο
(19,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
1,7%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (0,6%), η Ρουμανία (0,9%), η Ελλάδα (1,6%), η Κροατία (1,7%), και η
Σλοβακία (2,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (14,4 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28,
και το 4,9% των ενηλίκων ηλικίας από 55 έως& 74 ετών
στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην μη-τυπική εκπαίδευση &
κατάρτιση. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό
συμμετοχής της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην
Ελλάδα είναι 0,6%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 14,0% είναι: η
Σουηδία (21,7%), η Δανία (16,3%), η Φινλανδία (14,2%),
η Γαλλία (10,0%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (7,8%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 0,7%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (0,2%), η Κροατία (0,2%), η
Ελλάδα (0,6%), η Σλοβακία (1,0%), και η Πολωνία (1,4%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι

ιδιαίτερα υψηλή (20,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
12.2.2.3 Μορφωτικό επίπεδο των ενηλίκων που
συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση &
κατάρτιση
Στην παρούσα ενότητα αποτυπώνεται το ποσοστό των
ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 74 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν μη-τυπική εκπαίδευση &
κατάρτιση ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο ανά ομάδα βαθμίδων της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα με μορφωτικό επίπεδο: αποφοίτου Κατώτερης Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευση και χαμηλότερο (ISCED0-2), αποφοίτου Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευση (ISCED3-4), και αποφοίτου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8).
12.2.2.3.1 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών
που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην
μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό
επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και χαμηλότερο (ISCED0-2) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα
την περίοδο αναφοράς 2004-2019.

Γράφημα 12.46: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην μη- τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2004-2019
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Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως &
64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση
& κατάρτιση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο
(ISCED0-2) στην ΕΕ-28 είναι 3,5%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων στην Ελλάδα είναι 0,3%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2019), το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 20,7% (ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες), από 2,9% το 2004, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 3,5% το
2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
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περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2013 (3,6%). Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας
από 25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική
εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο
(ISCED0-2) στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 200,0% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες), από 0,1% το
2004, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 0,3% το 2019. Σημειώνεται
ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2016 (0,4%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) επί του συνολι-

κού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακή
ομάδας στα 24 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 12.47: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην μη-τυπική εκπαίδευση &
κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης
ηλικιακή ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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ροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) στην ΕΕ-28 οριακή
αύξηση κατά 2,9% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες) από 3,4% το
2015, σε 3,5% το 2019. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των
ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) στην Ελλάδα καταγράφει
μηδενική μεταβολή του δείκτη.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως
& 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2)
αντιστοιχεί στο 3,5% του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 0,3% των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 3,2 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 24η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 10,4% είναι: η Σουηδία (15,1%), η
Δανία (12,8%), η Φινλανδία (9,9%), η Γαλλία (7,6%), και
η Ολλανδία (6,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,7%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (0,3%),
η Κροατία (0,3%), η Πολωνία (0,5%), η Κύπρος (0,8%),
και η Λετονία (1,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (14,4 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφο-

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ& 64 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών
που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην μητυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο
Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2), επί του συνολικού πληθυσμού των
ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας, ανά φύλο
στα 21 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 12.48: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην εκπαίδευση & κατάρτιση
με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από
25 έως& 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο
(ISCED0-2) στην ΕΕ-28 (51,4%), υπερέχει ελαφρά από τον
αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (48,6%) κατά 2,9 ποσ.
μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 9 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που
συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση
με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2), υπολείπεται από
σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 33,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 14,6 ποσ.
μονάδες), η Μάλτα (κατά 11,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 10,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 7,8 ποσ. μονάδα), η Γαλλία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά
6,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ιρλανδία (κατά 5,8
ποσ. μονάδες), και η Φινλανδία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 9 από τα 21 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64
ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση &
κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2), υπερέχει από σημαντικά έως και ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Τσεχία (κατά 33,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνου-

σα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά 23,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 17,4
ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 15,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 12,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 10,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα
η Ισπανία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 2,0 ποσ. μονάδες),
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 2 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στο Βέλγιο, και την Πορτογαλία, καταγράφεται
οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ.
μονάδων).
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ& 74 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, και από
25 έως& 54 ετών, και από 55 έως& 74 ετών) και η μέση
ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση &
κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) στην
ΕΕ-28 είναι 28,5 έτη.

Γράφημα 12.49: Ποσοστιαία κατανομή των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 54 ετών, και
από 55 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των ενηλίκων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED02) στην Ελλάδα είναι 19,8 έτη, τιμή υπολειπόμενη ση-
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μαντικά κατά 8,7 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 36,1 έτη είναι: η

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Ολλανδία (42,7 έτη), η Φινλανδία (35,4 έτη), η Γερμανία
(35,1 έτη), η Δανία (34,2 έτη), και η Σουηδία (33,0 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 19,5
έτη και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (19,5 έτη), η Ρουμανία
(19,5 έτη), η Λιθουανία (19,5 έτη), η Λετονία (19,5 έτη),
και η Κροατία (19,5 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.



Κεφάλαιο 12ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των νέων
ενηλίκων που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση
με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) ανά επιμέρους
ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 13,2% των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 24 ετών
στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην μη-τυπική εκπαίδευση με
το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο. Την ίδια χρονιά,
το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στην ίδια ηλικιακή
ομάδα στην Ελλάδα είναι 50,2%. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
38,8% είναι: η Ελλάδα (50,2%), η Κύπρος (50,0%), η
Σουηδία (38,0%), η Γαλλία (28,6%), και η Ισπανία
(27,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
1,7%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (1,0%), η Γερμανία (1,7%), η Κροατία (1,9%), η Ολλανδία (1,9%), και η
Βουλγαρία (2,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (22,8 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28,
 το 3,9% των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 54 ετών
στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην μη-τυπική εκπαίδευση με
το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο. Την ίδια χρονιά,
το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στην ίδια ηλικιακή
ομάδα στην Ελλάδα είναι 0,3%. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμέ-

νη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
11,1% είναι: η Σουηδία (15,7%), η Δανία (13,6%), η
Φινλανδία (10,8%), η Γαλλία (8,1%), και η Ολλανδία
(7,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
1,6%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (0,3%), η Πολωνία
(0,7%), η Σλοβενία (2,0%),η Ιταλία (2,1%), και η Γερμανία (2,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28,
και το 2,1% των ενηλίκων ηλικίας από 55 έως & 74 ετών στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην μη-τυπική εκπαίδευση
με το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων του
συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στην ίδια ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα είναι 0,2%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
7,7% είναι: η Σουηδία (13,1%), η Δανία (10,5%), η Φινλανδία (6,7%), η Γαλλία (4,7%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (3,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
0,5%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (0,2%), η Γερμανία
(0,5%), η Ουγγαρία (0,5%), η Τσεχία (0,5%), και το
Βέλγιο (0,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (16,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

12.2.2.3.2 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών
που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην μητυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2004-2019.

Γράφημα 12.50: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην εκπαίδευση & κατάρτιση με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2004-2019
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως &
64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση
& κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
3-4) στην ΕΕ-28 είναι 6,5%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
των ενηλίκων στην Ελλάδα είναι 1,0%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2019), το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) στην ΕΕ-28
καταγράφει οριακή αύξηση κατά 1,6% (ή κατά 0,1 ποσ.
μονάδες), από 6,4% το 2004, σε 6,5% το 2019, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2011 (5,0%). Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25

έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 66,7% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες), από
0,6% το 2004, σε 1,0% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2017 (1,7%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2005 (0,5%).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών
που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας
και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) επί
του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακή ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 12.51: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην εκπαίδευση & κατάρτιση
με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης
ηλικιακή ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως &
64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση
& κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
3-4) αντιστοιχεί στο 6,5% του συνολικού πληθυσμού των
ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25
έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 1,0% των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ισχυρά κατά 5,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 25η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 16,7% είναι: η Σουηδία (23,7%), η
Δανία (17,6%), η Φινλανδία (15,7%), η Γαλλία (14,0%),
και το Λουξεμβούργο (12,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,8%, και συγκεκριμένα: η
Βουλγαρία (0,2%), η Κροατία (0,6%), η Ρουμανία (0,8%),
η Ελλάδα (1,0%), και η Κύπρος (1,4%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(20,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα ση-
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μαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) στην ΕΕ-28
καταγράφει αύξηση κατά 3,2% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες)
από 6,3% το 2015, σε 6,5% το 2019. Την ίδια περίοδο, το
ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών
που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας
και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) στην
Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 25,0% (ή κατά
0,2 ποσ. μονάδες) από 0,8% το 2015, σε 1,0% το 2019.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ& 64 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών
που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην μητυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED3-4), επί του συνολικού πληθυσμού
των ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας, ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.52: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 74 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην εκπαίδευση & κατάρτιση
με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκεκριμένης
κατηγορίας ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Κεφάλαιο 12ο

του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Βουλγαρία (κατά 50,0 ποσ. μονάδες),
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κροατία (κατά 16,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία
(κατά 14,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 12,6 ποσ.
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Πολωνία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), και οριακά το Λουξεμβούργο (κατά 2,4 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στην Ισπανία, την Ιταλία, και την Ουγγαρία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από
25 έως& 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) στην ΕΕ-28 (46,9%), υπολείπεται ελαφρά
από τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (53,1%) κατά 6,2
ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που
συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση
με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4), υπολείπεται από ισχυρά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 20,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Δανία (κατά 16,0
ποσ. μονάδα), η Κύπρος (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 12,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 11,8
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 10,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 10,0
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η
Λιθουανία (κατά 8,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Εσθονία
(κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία
(κατά 3,6 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ολλανδία (κατά
2,6 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64
ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση &
κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
3-4), υπερέχει από ιδιαίτερα σημαντικά έως και ελαφρά

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ& 74 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που
συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση
με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) στις 3
επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, και
από 25 έως& 54 ετών, και από 55 έως& 74 ετών) και η
μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση &
κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
3-4) στην ΕΕ-28 είναι 34,4 έτη.

Γράφημα 12.53: Ποσοστιαία κατανομή των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 54 ετών, και από 55 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Participation rate in education and training (last 4 weeks) by type, sex, age and educational attainment level [trng_lfs_10]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των ενηλίκων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) στην Ελλάδα είναι 26,9 έτη, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 7,5 έτη της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 25η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 40,5 έτη είναι: η Ολλανδία (43,1 έτη), η Φινλανδία (40,4 έτη), η
Ιρλανδία (40,1 έτη), η Ιταλία (40,1 έτη), και η Δανία
(38,7 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 25,8 έτη και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (22,8
έτη), η Ρουμανία (23,3 έτη), η Κροατία (25,6 έτη), η Ελλάδα (26,9 έτη), και η Μάλτα (30,4 έτη). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των νέων
ενηλίκων που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση
με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) ανά επιμέρους ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 10,7% των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 24 ετών
στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην μη-τυπική εκπαίδευση με
το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο. Την ίδια χρονιά,
το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στην ίδια ηλικιακή
ομάδα στην Ελλάδα είναι 4,4%. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
21,6% είναι: η Σουηδία (28,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(20,7%), η Γαλλία (20,4%), η Δανία (20,3%), και η Μάλτα (18,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
2,4%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (1,4%), η Βουλγαρία (1,5%), η Κροατία (1,6%), η Γερμανία (3,7%), και η

1312





Ρουμανία (3,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,9 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
το 7,0% των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 54 ετών
στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην μη-τυπική εκπαίδευση με
το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο. Την ίδια χρονιά,
το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στην ίδια ηλικιακή
ομάδα στην Ελλάδα είναι 1,1%. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
17,6% είναι: η Σουηδία (24,5%), η Δανία (18,2%), η Φινλανδία (16,5%), το Λουξεμβούργο (14,6%), και η Γαλλία
(14,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 0,8%,
και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (0,3%), η Κροατία
(0,7%), η Ρουμανία (0,9%), η Ελλάδα (1,1%), και η Κύπρος (1,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (21,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28,
και το 4,1% των ενηλίκων ηλικίας από 55 έως & 74 ετών
στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην μη-τυπική εκπαίδευση με
το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο. Την ίδια χρονιά,
το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στην ίδια ηλικιακή
ομάδα στην Ελλάδα είναι 0,5%. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
12,5% είναι: η Σουηδία (19,8%), η Δανία (14,5%), η
Φινλανδία (11,2%), η Γαλλία (9,5%), και η Ολλανδία
(7,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη 0,9%,
και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (0,5%), η Σλοβακία (0,8%),
η Πολωνία (0,9%), η Λετονία (,9%), και η Ουγγαρία
(1,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (14,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

12.2.2.3.3 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών

που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην μητυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην ΕΕ-28
και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2004-2019.

Γράφημα 12.54: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2004-2019
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Πηγή: Eurostat – Participation rate in education and training (last 4 weeks) by type, sex, age and educational attainment level [trng_lfs_10]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

40,0% (ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες), από 2,0% το 2004, σε
2,8% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2009
(4,7%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2006 (1,8%).

Κεφάλαιο 12ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών
που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των
ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακή ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως &
64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση
& κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) αντιστοιχεί στο 15,2% του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως
& 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην ΕΕ-28 είναι 15,2%, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων στην Ελλάδα είναι
2,8%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2004-2019), το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED58) στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,9% (ή
κατά 0,3 ποσ. μονάδες), από 15,5% το 2004, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 15,2% το 2019. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2011 (12,2%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό των ενηλίκων
ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην
μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά

Γράφημα 12.55: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών που τις τελευταίες 4 εβδομάδες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην μη-τυπική εκπαίδευση &
κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακή ομάδας στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Participation rate in education and training (last 4 weeks) by type, sex, age and educational attainment level [trng_lfs_10]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από
25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην Ελλάδα αντιστοι-

χεί στο 2,8% των ενηλίκων της συγκριμένης ηλικιακής
ομάδας, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη σημαντικά κατά
12,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 26η υψηλότερη θέση στην κατα-
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νομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 28,8% είναι: η Σουηδία (36,1%), η
Φινλανδία (28,6%), η Γαλλία (28,2%), η Δανία (26,6%),
και το Λουξεμβούργο (24,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,8%, και συγκεκριμένα: η
Βουλγαρία (1,3%),η Ρουμανία (1,6%), η Ελλάδα (2,8%),
η Κροατία (3,7%), και η Σλοβακία (4,6%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-

8) στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 4,8% (ή κατά 0,7
ποσ. μονάδες) από 14,5% το 2015, σε 15,2% το 2019. Την
ίδια περίοδο, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας από 25
έως & 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -12,5% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδα) από
3,2% το 2015, σε 2,8% το 2019.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ& 64 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 64 ετών
που τις τελευταίες 4 εβδομάδες συμμετέχουν στην μητυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας, ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 12.56: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των κατοίκων ηλικίας από 25 έως& 74 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην μη-τυπική εκπαίδευση &
κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) επί του συνολικού πληθυσμού των ενηλίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Participation rate in education and training (last 4 weeks) by type, sex, age and educational attainment level [trng_lfs_10]
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Το 2019, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από
25 έως& 64 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην ΕΕ-28 (44,1%),
υπολείπεται από τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών
(55,9%) κατά 11,8 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 20 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64 ετών
που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), υπολείπεται από ισχυρά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 27,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων
ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 25,4 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 21,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 21,4
ποσ. μονάδα), η Λιθουανία (κατά 20,8 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 15,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 13,2
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 13,0 ποσ. μονάδες),
η Ισπανία (κατά 12,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
11,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 10,8 ποσ. μονάδες),
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 9,4 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 7,8 ποσ.
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μονάδες), η Εσθονία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος
(κατά 7,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ολλανδία
(κατά 5,2 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ιταλία (κατά 2,4
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), και
η Πολωνία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64
ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση &
κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), υπερέχει από ικανά έως και ελαφρά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κροατία (κατά 16,2 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Βουλγαρία (κατά 15,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 8,6 ποσ. μονάδες), και οριακά το Λουξεμβούργο (κατά 2,8 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στη Ρουμανία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, και
την Τσεχία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση
της τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ& 74 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών
που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαί-

δευσης (ISCED5-8) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες
(από 15 έως& 24 ετών, και από 25 έως& 54 ετών, και
από 55 έως& 74 ετών) και η μέση ηλικία (σε έτη) των
κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 12.57: Ποσοστιαία κατανομή των νέων ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 74 ετών που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στις 3 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, από 25 έως& 54 ετών, και από 55 έως& 74 ετών), και η μέση ηλικία (σε έτη) των κατοίκων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο. Την ίδια χρονιά,
το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στην ίδια ηλικιακή
ομάδα στην Ελλάδα είναι 4,2%. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
25,1% είναι: η Σουηδία (35,1%), η Γαλλία (24,7%), η
Δανία (23,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (22,8%), και η
Μάλτα (93,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή
δείκτη 6,4%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (4,2%), το
Βέλγιο (5,9%), η Ιταλία (7,1%), η Γερμανία (7,4%), και
η Ολλανδία (7,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,9 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
το 15,6% των ενηλίκων ηλικίας από 25 έως & 54 ετών
στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην μη-τυπική εκπαίδευση με
το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο. Την ίδια χρονιά,
το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στην ίδια ηλικιακή
ομάδα στην Ελλάδα είναι 3,0%. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
29,3% είναι: η Σουηδία (36,5%), η Φινλανδία (29,1%), η
Γαλλία (18,6%), η Δανία (24,9%), και το Λουξεμβούργο
(12,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή δείκτη
3,1%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (1,5%), η Ρουμανία (1,7%), η Ελλάδα (3,0%), η Κροατία (4,3%), και η

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως& 74
ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση &
κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην ΕΕ-28 είναι 37,9 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των ενηλίκων ηλικίας από 15
έως& 74 ετών που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην Ελλάδα είναι 34,2
έτη, τιμή υπολειπόμενη κατά 3,7 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 46,3 έτη είναι: η
Λετονία (49,1 έτη), η Σλοβακία (48,1 έτη), η Ουγγαρία
(46,9 έτη), η Ολλανδία (43,7 έτη), και η Κροατία (43,4 έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
35,9 έτη και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (34,2 έτη), η Κύπρος
(34,7 έτη), η Ισπανία (36,6 έτη), η Πολωνία (36,6 έτη), και
το Ηνωμένο Βασίλειο (37,6 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των νέων
ενηλίκων που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση
με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8) ανά επιμέρους ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 16,8% των ενηλίκων ηλικίας από 15 έως & 24 ετών
στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην μη-τυπική εκπαίδευση με
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Σλοβακία (4,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
και το 10,7% των ενηλίκων ηλικίας από 55 έως & 74
ετών στην ΕΕ-28 συμμετέχει στην μη-τυπική εκπαίδευση με το συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο. Την ίδια
χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων
του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου στην ίδια
ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα είναι 1,5%. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή
δείκτη 22,5% είναι: η Σουηδία (30,9%), η Δανία
(24,9%), η Φινλανδία (22,2%), η Γαλλία (18,6%), και η
Μάλτα (15,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενηλίκων, με μέση τιμή
δείκτη 2,6%, και συγκεκριμένα: η Κροατία (0,8%), η
Ελλάδα (1,5%), η Σλοβακία (2,5%), η Ουγγαρία (3,6%),
και η Πολωνία (4,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,7 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

12.2.2.4 Πεδίο σπουδών των ενηλίκων που συμμετέχουν σε σχετιζόμενη με την εργασία μη-τυπική
εκπαίδευση & κατάρτιση
Η Έρευνα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (Adult Education
Survey - AES) αποτελεί μία από τις κύριες πηγές δεδομένων για τις στατιστικές της ΕΕ για τη Διά βίου μάθηση και
καλύπτει τη συμμετοχή (participation) των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών του μόνιμου πληθυσμού (κάτοικοι) στην
εκπαίδευση & κατάρτιση όλων των τύπων μάθησης: τυπική (formal), μη-τυπική (non-formal), και άτυπη (informal)
μάθηση. Η περίοδος αναφοράς για τη συμμετοχή στην
εκπαίδευση και κατάρτιση είναι οι δώδεκα μήνες πριν
από τη συνέντευξη. Η πρόσφατα δημοσιευθείσα Έρευνα
για την Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι η AES (2016 με περίοδο αναφοράς 2016-2017). Η επόμενη έρευνα έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί την περίοδο 2022-2023.
Ως προς το αντικείμενο της παρούσας ενότητας θα πρέπει
να διευκρινιστεί ότι με την έννοια μη-τυπική εκπαίδευση
σχετιζόμενη με την εργασία εκπαίδευση (job-related nonformal education and training) αναφέρεται ο πληθυσμός
των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που συμμετέχει στο συγκεκριμένο τύπο μάθησης προκειμένου να αποκτήσει
γνώσεις ή/και να μάθει νέες δεξιότητες που απαιτούνται
για την τρέχουσα ή μια μελλοντική του/της εργασία, προκειμένου να αυξήσει τις αποδοχές του/της, να βελτιώσει
την εργασία του/της και /ή τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας
στον τρέχοντα ή άλλο τομέα εργασίας, και εν γένει προκειμένου να βελτιώσει τις ευκαιρίες του/της για ανέλιξη
και προαγωγή.
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Επιπλέον, η συγκεκριμένη φοίτησή του/της στο συγκεκριμένο τύπο μάθησης, επιμερίζεται και ως προς το πεδίο σπουδών (field of education) της συγκεκριμένης μάθησης, σύμφωνα με την αναθεωρημένη από το 2015 διεθνή ταξινόμηση των πεδίων σπουδών που δημοσιοποίησε η UNESCO (Fields of Education and Training classification - ISCED-F 2013).
Στη συγκεκριμένη ταξινόμηση τα θεματικά αντικείμενα
σπουδών, που περιγράφονται κατανέμονται, στα ακόλουθα 10 πεδία σπουδών (ταξινόμηση με μονοψήφιο
κωδικό):
(00) Γενικά προγράμματα και προσόντα (generic programmes and qualifications),
(01) Εκπαίδευση (education),
(02) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες (humanities, language, arts),
(03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία & πληροφόρηση (social sciences, journalism & information) όπου περιλαμβάνονται και οι σπουδές των οικονομολόγων,
(04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση & το δίκαιο
(business, administration and law),
(05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική (science, mathematics, computing),
(06) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (information and communication technologies) στις οποίες δεν
περιλαμβάνονται οι σπουδές Μηχανικού ηλεκτρονικών
υπολογιστών (hardware),
(07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων (engineering, manufacturing and construction) στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σπουδές
Μηχανικού ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware),
(08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική & κτηνιατρική (agriculture, forestry, fisheries and veterinary),
(09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας (health and welfare)
όπου περιλαμβάνονται και οι σπουδές των βρεφονηπιοκόμων, και
(10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών (services) όπου
περιλαμβάνονται και οι σπουδές κομμωτικής & αισθητικής, υπηρεσιών εστίασης, τουριστικών επαγγελμάτων,
αθλητισμού, μεταφορών, και υπηρεσιών ασφάλειας.

12.2.2.4.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (01) Εκπαίδευση της σχετιζόμενης με την εργασία μη-τυπικής
εκπαίδευσης (job-related non-formal education & training), ως προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64
ετών που μετέχουν στα επιμέρους πεδία σπουδών της
συγκεκριμένης μορφής μάθησης στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2016.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.58: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (01) Εκπαίδευση της σχετιζόμενης με
την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης, ως προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν και στα 11 επιμέρους πεδία σπουδών της συγκεκριμένης
μορφής μάθησης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Το 2016, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών
που μετέχουν σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (01)
Εκπαίδευση της σχετιζόμενης με την εργασία μη-τυπικής
εκπαίδευσης στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 6,2% του συνολικού πλήθους των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στα επιμέρους πεδία σπουδών της συγκεκριμένης
μορφής μάθησης τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών στην Ελλάδα είναι 9,0%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα ελαφρά κατά 2,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 8η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 15,1% είναι: η Δανία (25,4%), το
Λουξεμβούργο (14,7%), η Πολωνία (12,6%), η Λιθουανία
(12,1%), και η Λετονία (10,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,2%, και συγκεκριμένα: η

Σλοβακία (2,4%), η Τσεχία (2,6%), η Ολλανδία (3,6%), η
Ρουμανία (3,6%), και η Φινλανδία (3,8%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
12.2.2.4.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (02) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες
της σχετιζόμενης με την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης (job-related non-formal education & training), ως
προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στα επιμέρους πεδία σπουδών της συγκεκριμένης
μορφής μάθησης στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.

Γράφημα 12.59: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (02) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες της σχετιζόμενης με την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης, ως προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
και στα 11 επιμέρους πεδία σπουδών της συγκεκριμένης μορφής μάθησης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Το 2016, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών
που μετέχουν σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (02)
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές
στις τέχνες της σχετιζόμενης με την εργασία μη-τυπικής
εκπαίδευσης στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 4,8% του συνολικού πλήθους των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στα επιμέρους πεδία σπουδών της συγκεκριμένης
μορφής μάθησης τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων
ηλικίας 25-64 ετών στην Ελλάδα είναι 9,0%, τιμή του
δείκτη υπερέχουσα ισχυρά κατά 13,4 ποσ. μονάδες της

αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 9,7% είναι: η Ελλάδα (18,2%), η
Ισπανία (9,6%), η Σλοβενία (7,1%), η Τσεχία (6,9%), και
η Αυστρία (6,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 2,3%, και συγκεκριμένα: η Δανία
(1,8%), η Ιρλανδία (1,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (1,8%),
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η Σουηδία (3,0%), και η Γαλλία (3,3%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(4,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
12.2.2.4.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (03) Κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιογραφία & πληροφόρηση της σχετιζόμενης με την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης (job-

related non-formal education & training), ως προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στα
επιμέρους πεδία σπουδών της συγκεκριμένης μορφής
μάθησης στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.
Το 2016, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών
που μετέχουν σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (03)
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία & πληροφόρηση
της σχετιζόμενης με την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 2,6% του συνολικού πλήθους των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στα
επιμέρους πεδία σπουδών της συγκεκριμένης μορφής
μάθησης τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 12.60: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία & πληροφόρηση της σχετιζόμενης με την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης, ως προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν και στα 11
επιμέρους πεδία σπουδών της συγκεκριμένης μορφής μάθησης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων
ηλικίας 25-64 ετών στην Ελλάδα είναι 2,7%, τιμή του
δείκτη υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 6,3% είναι: η Λιθουανία (9,1%),
η Πολωνία (5,9%), η Σουηδία (5,5%), η Ρουμανία (5,5%),
και η Κροατία (5,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 1,2%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία
(0,5%), η Ισπανία (0,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (1,1%),
η Βουλγαρία (1,8%), και η Δανία (1,9%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υ-

ψηλή (5,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
12.2.2.4.4 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (04) Σπουδές στις
επιχειρήσεις, τη διοίκηση & το δίκαιο της σχετιζόμενης
με την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης (job-related
non-formal education & training), ως προς το σύνολο των
ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στα επιμέρους πεδία σπουδών της συγκεκριμένης μορφής μάθησης
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.

Γράφημα 12.61: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (04) Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη
διοίκηση & το δίκαιο της σχετιζόμενης με την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης, ως προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν και στα 11 επιμέρους πεδία σπουδών της συγκεκριμένης μορφής μάθησης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Το 2016, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών
που μετέχουν σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (04)
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση & το δίκαιο της
σχετιζόμενης με την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης
στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 22,7% του συνολικού πλήθους
των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στα επιμέρους πεδία σπουδών της συγκεκριμένης μορφής μάθησης τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών στην Ελλάδα είναι 21,5%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ελαφρά κατά 1,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 14η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 27,8% είναι: η Σουηδία (32,5%), η
Γερμανία (28,5%), η Κύπρος (27,5%), η Λιθουανία (25,4%),
και η Αυστρία (24,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα

5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 14,1%, και συγκεκριμένα: η Δανία
(8,8%), η Ουγγαρία (13,2%), η Ιρλανδία (16,0%), η Σλοβακία (16,0%), και η Κροατία (16,3%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
12.2.2.4.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική της σχετιζόμενης με την
εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης (job-related non-formal
education & training), ως προς το σύνολο των ενηλίκων
ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στα επιμέρους πεδία
σπουδών της συγκεκριμένης μορφής μάθησης στα 17 από
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.

Γράφημα 12.62: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (05) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική της σχετιζόμενης με την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης, ως προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν και στα 11 επιμέρους
πεδία σπουδών της συγκεκριμένης μορφής μάθησης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Το 2016, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών
που μετέχουν σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (05)
Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική της σχετιζόμενης με την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης στην
ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 1,9% του συνολικού πλήθους των
ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στα επιμέρους πεδία σπουδών της συγκεκριμένης μορφής μάθησης
τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο
ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών στην Ελλάδα
είναι μηδενικό.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 2,7% είναι: η Σουηδία (3,3%), η
Δανία (3,0%), η Ιταλία (2,8%), η Γαλλία (2,2%), και η Εσθονία (2,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 1,0%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (0,6%), η Γερμανία (1,0%), η Αυστρία (1,0%), η Τσεχία (1,1%), και η
Σλοβενία (1,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

12.2.2.4.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (06) Τεχνολογίες
Πληροφορίας & Επικοινωνίας της σχετιζόμενης με την
εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης (job-related non-formal
education & training), ως προς το σύνολο των ενηλίκων
ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στα επιμέρους πεδία
σπουδών της συγκεκριμένης μορφής μάθησης στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
το 2016.
Το 2016, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών
που μετέχουν σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (06)
Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας της σχετιζόμενης με την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης στην ΕΕ28, αντιστοιχεί στο 10,3% του συνολικού πλήθους των
ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στα επιμέρους πεδία σπουδών της συγκεκριμένης μορφής μάθησης
τη συγκεκριμένη χρονιά.
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Γράφημα 12.63: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (06) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας της σχετιζόμενης με την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης, ως προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν και στα 11 επιμέρους
πεδία σπουδών της συγκεκριμένης μορφής μάθησης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών στην Ελλάδα είναι 14,1%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα ελαφρά κατά 3,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 4η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 14,4% είναι: η Ολλανδία (15,6%),
το Βέλγιο (15,1%), η Ισπανία (14,1%), η Ελλάδα (14,1%),
και η Σουηδία (13,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 4,9%, και συγκεκριμένα: η Ουγγαρία
(3,4%), η Σλοβακία (4,3%), η Λιθουανία (4,8%), η Εσθονία
(5,6%), και η Λετονία (6,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές), που υπο-

δηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
12.2.2.4.7 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής, δομικών έργων της
σχετιζόμενης με την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης
(job-related non-formal education & training), ως προς το
σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
στα επιμέρους πεδία σπουδών της συγκεκριμένης μορφής μάθησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.

Γράφημα 12.64: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής, δομικών έργων της σχετιζόμενης με την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης, ως προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν και
στα 11 επιμέρους πεδία σπουδών της συγκεκριμένης μορφής μάθησης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Το 2016, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών
που μετέχουν σε προγράμματα του πεδίου σπουδών
(07) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής,
δομικών έργων της σχετιζόμενης με την εργασία μητυπικής εκπαίδευσης στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 8,5%
του συνολικού πλήθους των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στα επιμέρους πεδία σπουδών της
συγκεκριμένης μορφής μάθησης τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών στην Ελλάδα είναι 11,4%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα ελαφρά κατά 2,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 7η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμέ-

1320

νο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 16,2% είναι: η Ρουμανία (26,5%),
η Τσεχία (15,5%), η Πολωνία (14,9%), η Σλοβακία
(12,1%), και η Λετονία (11,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 5,6%, και συγκεκριμένα: το
Λουξεμβούργο (5,1%), η Ουγγαρία (5,1%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (5,1%), η Ισπανία (6,3%), και η Ολλανδία
(6,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5
είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

12.2.2.4.8 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (08) Γεωπονία,
δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική της σχετιζόμενης

με την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης (job-related
non-formal education & training), ως προς το σύνολο των
ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στα επιμέρους πεδία σπουδών της συγκεκριμένης μορφής μάθησης
στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.

Γράφημα 12.65: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική
και κτηνιατρική της σχετιζόμενης με την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης, ως προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν και στα 11 επιμέρους
πεδία σπουδών της συγκεκριμένης μορφής μάθησης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
12.2.2.4.9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κεφάλαιο 12ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας της σχετιζόμενης με την εργασία μητυπικής εκπαίδευσης (job-related non-formal education
& training), ως προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 2564 ετών που μετέχουν στα επιμέρους πεδία σπουδών της
συγκεκριμένης μορφής μάθησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2016, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών
που μετέχουν σε προγράμματα του πεδίου σπουδών
(08) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική
της σχετιζόμενης με την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 1,5% του συνολικού
πλήθους των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
στα επιμέρους πεδία σπουδών της συγκεκριμένης μορφής μάθησης τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών στην Ελλάδα είναι 4,6%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα ελαφρά κατά 3,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 3,2% είναι: η Ελλάδα (4,6%), η
Κροατία (3,3%), η Λετονία (3,2%), η Αυστρία (2,5%), και
η Μάλτα (2,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 0,9%, και συγκεκριμένα: η Γερμανία (0,8%), η
Ολλανδία (0,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,9%), το Βέλγιο (1,0%), και η Σουηδία (1,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή

Το 2016, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών
που μετέχουν σε προγράμματα του πεδίου σπουδών
(09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας της σχετιζόμενης με
την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 15,9% του συνολικού πλήθους των ενηλίκων
ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στα επιμέρους πεδία
σπουδών της συγκεκριμένης μορφής μάθησης τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 12.66: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (09) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας
της σχετιζόμενης με την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης, ως προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν και στα 11 επιμέρους πεδία σπουδών της συγκεκριμένης μορφής μάθησης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών στην Ελλάδα είναι 5,8%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ισχυρά κατά 10,1 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
26η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 24,1% είναι: η Ιρλανδία (34,3%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (27,5%), η Μάλτα (23,2%), η Φινλανδία (17,8%), και η Εσθονία (17,7%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 6,7%, και συγκεκριμένα: η Ουγγαρία (5,1%), η Βουλγαρία (0,9%), η Ελλάδα
(5,8%), η Ρουμανία (7,0%), και η Σλοβακία (10,0%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ι-

διαίτερα υψηλή (3,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
12.2.2.4.10 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (10) Σπουδές
στην παροχή υπηρεσιών της σχετιζόμενης με την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης (job-related non-formal education & training), ως προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στα επιμέρους πεδία
σπουδών της συγκεκριμένης μορφής μάθησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.

Γράφημα 12.67: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν σε προγράμματα του πεδίου σπουδών (10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών της σχετιζόμενης με την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης, ως προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν και στα 11 επιμέρους πεδία
σπουδών της συγκεκριμένης μορφής μάθησης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Το 2016, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών
που μετέχουν σε προγράμματα του πεδίου σπουδών
(10) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών της σχετιζόμενης
με την εργασία μη-τυπικής εκπαίδευσης στην ΕΕ-28,
αντιστοιχεί στο 17,9% του συνολικού πλήθους των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στα επιμέρους
πεδία σπουδών της συγκεκριμένης μορφής μάθησης τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών στην Ελλάδα είναι 12,7%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 5,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 34,4% είναι: η Σλοβακία (43,5%),
η Βουλγαρία (38,5%), η Ουγγαρία (32,9%), η Ρουμανία
(29,2%), και η Ιταλία (27,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 7,7%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (4,4%), η Δανία (6,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(7,6%), η Ιρλανδία (9,4%), και η Πολωνία (10,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ι-
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διαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
12.2.2.5 Πάροχοι δραστηριοτήτων μη-τυπικής
εκπαίδευσης & κατάρτισης
Στη συγκεκριμένη ενότητα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης
& κατάρτισης ανά κατηγορία παρόχου (provider) της συγκεκριμένης δραστηριότητας μάθησης.
12.2.2.5.1 ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης &
κατάρτισης που παρέχονται από φορείς της τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης (formal education and training
institutions), ως προς το σύνολο των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2016.
Το 2016, το ποσοστό των δραστηριοτήτων μη-τυπικής
εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από φορείς
της τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 7,6% του συνολικού πλήθους των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.68: Ποσοστιαία αναλογία των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από φορείς της τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης, ως προς το σύνολο των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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12.2.2.5.2 ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗ-ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης &
κατάρτισης που παρέχονται από φορείς της μη-τυπικής
εκπαίδευσης & κατάρτισης (non-formal education and
training institutions), ως προς το σύνολο των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2016.

Κεφάλαιο 12ο

τισης που παρέχονται από φορείς της τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης &
κατάρτισης στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή μείωση κατά 22,4% (ή κατά 2,2 ποσ. μονάδες) από 9,8% το 2011, σε
7,6% το 2016. Την ίδια περίοδο, το αντίστοιχο ποσοστό
των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από φορείς της τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης &
κατάρτισης στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 56,0% (ή κατά 4,7 ποσ. μονάδες) από
8,4% το 2011, σε 13,1% το 2016.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από φορείς της τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης
στην Ελλάδα είναι 13,1%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα
κατά 5,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 7η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 18,7% είναι: η Φινλανδία (23,1%),
η Λιθουανία (20,1%), η Δανία (17,6%), η Μάλτα (17,6%),
και η Ισπανία (16,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 3,5%, και συγκεκριμένα: η Γαλλία (2,9%), η
Βουλγαρία (3,2%), η Γερμανία (3,3%), η Ολλανδία (3,8%),
και η Ουγγαρία (4,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,4 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2016, το ποσοστό
των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρ-

Γράφημα 12.69: Ποσοστιαία αναλογία των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από φορείς της μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης, ως προς το σύνολο των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Το 2016, το ποσοστό των δραστηριοτήτων μη-τυπικής
εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από φορείς
της μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης στην ΕΕ-28,
αντιστοιχεί στο 17,7% του συνολικού πλήθους των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης &
κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, το
αντίστοιχο ποσοστό των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από φορείς της

μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης στην Ελλάδα είναι 17,9%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα οριακά κατά 0,2
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 14η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 35,1% είναι: η Πολωνία (48,7%), η
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Σλοβενία (36,8%), η Τσεχία (35,4%), η Ρουμανία (28,6%),
και η Αυστρία (25,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 8,9%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία
(5,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (5,8%), η Φινλανδία (9,1%),
το Βέλγιο (11,3%), και η Ουγγαρία (13,0%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2016, το ποσοστό
των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από φορείς της μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των
παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης
& κατάρτισης στην ΕΕ-28 καταγράφει μηδενική μεταβολή
του δείκτη. Την ίδια περίοδο, το αντίστοιχο ποσοστό των
δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης
που παρέχονται από φορείς της μη-τυπικής εκπαίδευσης
& κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 12,6% (ή κα-

τά 2,0 ποσ. μονάδες) από 15,9% το 2011, σε 17,9% το
2016.
12.2.2.5.3 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΚΥΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης &
κατάρτισης που παρέχονται από εμπορικούς φορείς που
δεν έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση &
κατάρτιση αλλά παρέχουν π.χ. τον σχετικό εξοπλισμό
(commercial institutions where education and training is
not the main activity e.g. equipment suppliers), ως προς το
σύνολο των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής
εκπαίδευσης & κατάρτισης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.
Το 2016, το ποσοστό των δραστηριοτήτων μη-τυπικής
εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από εμπορικούς φορείς που δεν έχουν ως κύρια δραστηριότητα την
εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο
9,4% του συνολικού πλήθους των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 12.70: Ποσοστιαία αναλογία των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από εμπορικούς φορείς που δεν έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση & κατάρτιση, ως προς το σύνολο των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2016
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Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από εμπορικούς φορείς που δεν έχουν ως κύρια
δραστηριότητα την εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα είναι 4,2%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 5,2
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 24η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 15,2% είναι: η Σουηδία (22,1%), η
Ολλανδία (14,9%), η Γερμανία (13,6%), η Κύπρος (12,8%),
και το Βέλγιο (12,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 3,7%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (3,1%),
η Βουλγαρία (3,6%), η Ισπανία (3,7%), η Ουγγαρία (3,8%),
και η Ελλάδα (4,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,1 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφο-

1324

ροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2016, το ποσοστό
των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από εμπορικούς φορείς που
δεν έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση &
κατάρτιση επί του συνολικού πλήθους των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -13,8% (ή
κατά 1,5 ποσ. μονάδες) από 10,9% το 2011, σε 9,4% το
2016. Την ίδια περίοδο, το αντίστοιχο ποσοστό των
δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από εμπορικούς φορείς που δεν
έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση & κατάρτιση επί του συνολικού πλήθους των παρεχόμενων
δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά 33,3% (ή κατά 2,1 ποσ. μονάδες) από 6,3% το 2011, σε
4,2% το 2016.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

12.2.2.5.4 ΜΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΚΥΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης &
κατάρτισης που παρέχονται από μη-εμπορικούς φορείς
που δεν έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση
& κατάρτιση όπως π.χ. βιβλιοθήκες, μουσεία, υπουργεία

(non-commercial institutions where education and training is not the main activity e.g. libraries, museums, ministries), ως προς το σύνολο των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης στα 26 από
τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2016.
Σημειώνεται ότι, για την Ελλάδα δεν διατίθενται στοιχεία
για τη συγκεκριμένη κατηγορία παρόχου.

Γράφημα 12.71: Ποσοστιαία αναλογία των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από μη-εμπορικούς φορείς που δεν έχουν ως
κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση & κατάρτιση, ως προς το σύνολο των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2016
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2016, το ποσοστό
των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από μη-εμπορικούς φορείς που
δεν έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση &
κατάρτιση επί του συνολικού πλήθους των παρεχόμενων
δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης
στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά
-40,4% (ή κατά 2,3 ποσ. μονάδες) από 5,7% το 2011, σε
3,4% το 2016.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2016, το ποσοστό των δραστηριοτήτων μη-τυπικής
εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από μηεμπορικούς φορείς που δεν έχουν ως κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 3,4% του συνολικού πλήθους των παρεχόμενων
δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 9,5% είναι: η Κύπρος (22,6%), η
Ισπανία (7,6%), η Ιταλία (5,9%), η Κροατία (5,9%), και το
Βέλγιο (5,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 1,2%, και συγκεκριμένα: η Γερμανία (0,9%), η Πολωνία (1,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (1,2%), η Φινλανδία
(1,4%), και η Σουηδία (1,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,7 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

12.2.2.5.5 Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης &
κατάρτισης που παρέχονται από τον εργοδότη
(employer), ως προς το σύνολο των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2016.

Γράφημα 12.72: Ποσοστιαία αναλογία των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από τον εργοδότη, ως προς το σύνολο των
παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Το 2016, το ποσοστό των δραστηριοτήτων μη-τυπικής
εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από τον εργοδότη στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 35,3% του συνολικού
πλήθους των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής

εκπαίδευσης & κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά. Την
ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των δραστηριοτήτων
μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται
από τον εργοδότη στην Ελλάδα είναι 17,0%, τιμή του δεί-
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κτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 18,3 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 26η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 52,5% είναι: η Βουλγαρία (63,5%),
η Ουγγαρία (57,9%), η Σλοβακία (48,8%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (46,9%), και η Ρουμανία (45,5%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 19,0%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (12,6%), η Σλοβενία (14,8%), η Ελλάδα
(17,0%), η Πολωνία (23,2%), και η Ισπανία (27,2%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2016, το ποσοστό
των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από τον εργοδότη επί του συνολι-

κού πλήθους των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μητυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 10,3% (ή κατά 3,3 ποσ. μονάδες) από
32,0% το 2011, σε 35,3% το 2016. Την ίδια περίοδο, το αντίστοιχο ποσοστό των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από τον εργοδότη επί του συνολικού πλήθους των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης
στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -11,5% (ή κατά 2,2
ποσ. μονάδες) από 19,2% το 2011, σε 17,0% το 2016.
12.2.2.5.6 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης &
κατάρτισης που παρέχονται από εργοδοτικούς φορείς
και εμπορικά επιμελητήρια (employers' organisations,
chambers of commerce), ως προς το σύνολο των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.

Γράφημα 12.73: Ποσοστιαία αναλογία των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από εργοδοτικούς φορείς και εμπορικά επιμελητήρια, ως προς το σύνολο των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
15,2

1,1

1,1

1,3

1,4

1,7

1,9

2,0

2,0

2,6

3,1

3,2

3,3

3,6

3,7

4,2

4,2

4,2

4,5

4,9

5,2

7,4

7,5

7,7

8,4

10,5

Πηγή: Eurostat – Distribution of non-formal education and training activities by provider [trng_aes_170]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το ποσοστό των δραστηριοτήτων μη-τυπικής
εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από εργοδοτικούς φορείς και εμπορικά επιμελητήρια στην ΕΕ-28,
αντιστοιχεί στο 4,2% του συνολικού πλήθους των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης &
κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από εργοδοτικούς φορείς και εμπορικά επιμελητήρια στην Ελλάδα είναι 4,9%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ελαφρά κατά 0,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 8η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 9,9% είναι: η Βουλγαρία (63,5%), η
Ουγγαρία (57,9%), η Σλοβακία (48,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (46,9%), και η Ρουμανία (45,5%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,3%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (12,6%), η Σλοβενία (14,8%), η Ελλάδα
(17,0%), η Πολωνία (23,2%), και η Ισπανία (27,2%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρ-
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ξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2016, το ποσοστό
των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από εργοδοτικούς φορείς και εμπορικά επιμελητήρια επί του συνολικού πλήθους των
παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης
& κατάρτισης στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 31,3% (ή κατά 1,0 ποσ. μονάδα) από 3,2% το 2011,
σε 4,2% το 2016. Την ίδια περίοδο, το αντίστοιχο ποσοστό
των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από εργοδοτικούς φορείς και εμπορικά επιμελητήρια επί του συνολικού πλήθους των
παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης
& κατάρτισης στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -39,1% (ή κατά 2,7 ποσ. μονάδες) από 6,9% το
2011, σε 4,2% το 2016.
12.2.2.5.7 ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης &
κατάρτισης που παρέχονται από τα συνδικάτα (trade unions), ως προς το σύνολο των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης στα 19 από
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τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.

Σημειώνεται ότι, για την Ελλάδα δεν διατίθενται στοιχεία
για τη συγκεκριμένη κατηγορία παρόχου.

Γράφημα 12.74: Ποσοστιαία αναλογία των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από τα συνδικάτα, ως προς το σύνολο των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 10,0% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδα) από
1,0% το 2011, σε 1,1% το 2016.
12.2.2.5.8 ΜΗ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Το 2016, το ποσοστό των δραστηριοτήτων μη-τυπικής
εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από μηκερδοσκοπικούς φορείς στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 6,7%
του συνολικού πλήθους των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.

Κεφάλαιο 12ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης &
κατάρτισης που παρέχονται από μη-κερδοσκοπικούς
φορείς όπως για παράδειγμα πολιτιστικοί φορείς, ή πολιτικά κόμματα (non-profit associations e.g. cultural society,
political party), ως προς το σύνολο των παρεχόμενων
δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης
στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2016, το ποσοστό των δραστηριοτήτων μη-τυπικής
εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από τα συνδικάτα στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 1,1% του συνολικού
πλήθους των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής
εκπαίδευσης & κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 4,4% είναι: η Εσθονία (7,4%), η
Κύπρος (4,5%), η Δανία (4,2%), η Φινλανδία (3,1%), και η
Ισπανία (2,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,4%, και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο
(0,2%), η Ιρλανδία (0,4%), η Πολωνία (0,5%), το Λουξεμβούργο (0,5%), και η Πορτογαλία (0,5%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2016, το ποσοστό
των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από τα συνδικάτα επί του συνολικού πλήθους των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-

Γράφημα 12.75: Ποσοστιαία αναλογία των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από μη-κερδοσκοπικούς φορείς, ως προς το
σύνολο των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από μη-κερδοσκοπικούς φορείς στην Ελλάδα είναι 6,9%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 7η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Το
2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)

με μέση τιμή δείκτη 11,5% είναι: η Γαλλία (17,1%), η Φινλανδία (12,3%), η Εσθονία (10,4%), το Βέλγιο (9,2%), και
η Σλοβενία (8,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 1,5%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (1,2%), η
Σλοβακία (1,2%), η Λετονία (1,5%), η Λιθουανία (1,7%),
και η Πολωνία (2,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,5 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφο-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

ροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2016, το ποσοστό
των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από μη-κερδοσκοπικούς φορείς
επί του συνολικού πλήθους των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης στην
ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 13,6% (ή κατά
0,8 ποσ. μονάδες) από 5,9% το 2011, σε 6,7% το 2016. Την
ίδια περίοδο, το αντίστοιχο ποσοστό των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από μη-κερδοσκοπικούς φορείς επί του συνολικού
πλήθους των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής
εκπαίδευσης & κατάρτισης στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 9,5% (ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες) από 6,3% το
2011, σε 6,9% το 2016.

12.2.2.5.9 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης &
κατάρτισης που παρέχονται από μεμονωμένα άτομα
όπως για παράδειγμα φοιτητές που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα (individuals e.g. students giving private lessons), ως προς το σύνολο των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
το 2016.
Το 2016, το ποσοστό των δραστηριοτήτων μη-τυπικής
εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από μεμονωμένα άτομα στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 6,1% του συνολικού πλήθους των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μητυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης τη συγκεκριμένη
χρονιά.

Γράφημα 12.76: Ποσοστιαία αναλογία των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από μεμονωμένα άτομα, ως προς το σύνολο
των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από μεμονωμένα άτομα στην Ελλάδα είναι
19,1%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα ισχυρά κατά 13,0
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 11,7% είναι: η Ελλάδα (19,1%), η
Τσεχία (12,5%), η Γερμανία (10,1%), η Λιθουανία (8,6%),
και το Ηνωμένο Βασίλειο (8,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,5%, και συγκεκριμένα: η
Σλοβενία (0,9%), η Δανία (1,3%), η Εσθονία (1,3%), η
Φινλανδία (1,8%), και η Πορτογαλία (2,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (8,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2016, το ποσοστό
των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από μεμονωμένα άτομα επί του
συνολικού πλήθους των παρεχόμενων δραστηριοτήτων
μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης στην ΕΕ-28 κατα-
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γράφει ισχυρή αύξηση κατά 19,6% (ή κατά 1,0 ποσ. μονάδα) από 5,1% το 2011, σε 6,1% το 2016. Την ίδια περίοδο, το αντίστοιχο ποσοστό των δραστηριοτήτων μητυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από
μεμονωμένα άτομα επί του συνολικού πλήθους των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης &
κατάρτισης στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 45,8% (ή κατά 6,0 ποσ. μονάδες) από
13,1% το 2011, σε 19,1% το 2016.
12.2.2.5.10 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης &
κατάρτισης που παρέχονται από διάφορους άλλους φορείς κατάρτισης (other training providers), ως προς το σύνολο των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2016.
Το 2016, το ποσοστό των δραστηριοτήτων μη-τυπικής
εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από διάφορους άλλους φορείς κατάρτισης στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί
στο 6,3% του συνολικού πλήθους των παρεχόμενων
δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης
τη συγκεκριμένη χρονιά.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.77: Ποσοστιαία αναλογία των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από διάφορους άλλους φορείς κατάρτισης, ως
προς το σύνολο των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

τισης που παρέχονται από διάφορους άλλους φορείς
κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 26,0%
(ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες) από 5,0% το 2011, σε 6,3% το
2016. Την ίδια περίοδο, το αντίστοιχο ποσοστό των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που
παρέχονται από διάφορους άλλους φορείς κατάρτισης
επί του συνολικού πλήθους των παρεχόμενων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης στην
Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -36,8% (ή
κατά 7,0 ποσ. μονάδες) από 19,0% το 2011, σε 12,0% το
2016.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
στην άτυπη μάθηση (informal learning), ως προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2016.

Κεφάλαιο 12ο

12.2.3 Ποσοστό συμμετοχής των ενηλίκων στην
άτυπη μάθηση

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρτισης που παρέχονται από διάφορους άλλους φορείς κατάρτισης στην
Ελλάδα είναι 12,0%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά
5,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 12,5% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(14,5%), το Λουξεμβούργο (13,5%), η Ελλάδα (12,0%), η
Ισπανία (11,3%), και η Σουηδία (11,2%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,1%, και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (0,3%), η Τσεχία (0,7%), η Ουγγαρία (1,0%),
η Γερμανία (1,1%), και η Κροατία (2,2%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (11,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2016, το ποσοστό
των δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης & κατάρ-

Γράφημα 12.78: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση, ως προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Το 2016, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών
που μετέχουν στην άτυπη μάθηση στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 60,3% του συνολικού πλήθους των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64
ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση, ως προς το σύνολο των ενηλίκων των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας
στην Ελλάδα είναι 47,2%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη
κατά 13,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη

της ΕΕ-28, κατέχοντας την 23η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 87,6% είναι: η Κύπρος (96,1%), η
Κροατία (91,9%), η Πορτογαλία (88,5%), η Λετονία (82,1%),
και η Εσθονία (79,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 35,9%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία
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(22,4%), η Πολωνία (31,0%), η Ουγγαρία (40,6%), η Μάλτα (42,0%), και η Γερμανία (43,5%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,4 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2016, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση, ως προς το σύνολο των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση κατά 39,6% (ή κατά 17,1 ποσ. μονάδες) από
43,2% το 2007, σε 60,3% το 2016. Την ίδια περίοδο, το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που

μετέχουν στην άτυπη μάθηση, ως προς το σύνολο των
ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας στην Ελλάδα καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 128,0% (ή κατά 26,5
ποσ. μονάδες) από 20,7% το 2007, σε 47,2% το 2016.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
στην άτυπη μάθηση (informal learning), ως προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών, ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2016.

Γράφημα 12.79: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση, ως προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών,
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat – Participation rate in informal learning by learning form and sex [trng_aes_200]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας 25-64
ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση στην ΕΕ-28
(51,5%), υπερέχει ελαφρά από τον αντίστοιχο δείκτη των
γυναικών (48,5%) κατά 3,0 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
στην άτυπη μάθηση, υπολείπεται από ικανά έως οριακά
του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), και
ελαφρότερα και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Μάλτα (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 3,8
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 3,4 ποσ. μονάδα), η Βουλγαρία (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 3,2 ποσ.
μονάδες), η Εσθονία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), και οριακά η Σλοβακία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες), και η Φινλανδία (κατά 2,2 ποσ.
μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση, υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,9 ποσ. μονάδες),
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και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθεί η Γερμανία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στην Πορτογαλία, την Κύπρο, την Ιταλία, την
Κροατία, την Αυστρία, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Τσεχία, την Ολλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Σουηδία,
το Βέλγιο, τη Ρουμανία, και το Λουξεμβούργο, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των
2,0 ποσ. μονάδων).
Στη συνέχεια αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία επί
του συνόλου των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών στις 6 ομαδοποιημένα πηγές άτυπης μάθησης (learning form)
που ανέφεραν οι ενήλικες.
12.2.3.1 Ενήλικες με πηγή άτυπης μάθησης ένα μέλος
της οικογένειας, φίλο ή συνάδελφο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση (informal learning) και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης ένα μέλος της οικογένειας, φίλο ή συνάδελφο (Learning from a family
member, friend or colleague), επί του συνόλου των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.80: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης ένα μέλος
της οικογένειας, φίλο ή συνάδελφο, επί του συνόλου των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

σης ένα μέλος της οικογένειας, φίλο ή συνάδελφο, επί
του συνόλου των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας στην ΕΕ28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 59,0%
(ή κατά 10,5 ποσ. μονάδες) από 17,8% το 2007, σε 28,3%
το 2016. Την ίδια περίοδο, το αντίστοιχο ποσοστό των
ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη
μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης ένα
μέλος της οικογένειας, φίλο ή συνάδελφο, επί του συνόλου των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας στην Ελλάδα
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 350,0% (ή
κατά 19,6 ποσ. μονάδες) από 5,6% το 2007, σε 25,2% το
2016.

ΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση (informal learning) και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης ένα μέλος της οικογένειας, φίλο ή συνάδελφο, ως προς το σύνολο των
ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών, ανά φύλο στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.

Κεφάλαιο 12ο

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕ-

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2016, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών
που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή
της άτυπης μάθησης ένα μέλος της οικογένειας, φίλο ή
συνάδελφο στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 28,3% του συνολικού πλήθους των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64
ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν
ως πηγή της άτυπης μάθησης ένα μέλος της οικογένειας,
φίλο ή συνάδελφο, επί του συνόλου των ενηλίκων των
ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας στην Ελλάδα είναι 25,2%,
τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 3,1 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
21η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 60,6% είναι: η Κύπρος (76,2%), η
Πορτογαλία (72,1%), η Λετονία (57,0%), η Εσθονία (49,3%),
και η Αυστρία (48,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 12,8%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία
(5,1%), η Μάλτα (13,1%), η Βουλγαρία (14,0%), η Πολωνία (14,2%), και η Γερμανία (17,4%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,7
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2016, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθη-

Το 2016, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας 25-64
ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν
ως πηγή της άτυπης μάθησης ένα μέλος της οικογένειας,
φίλο ή συνάδελφο στην ΕΕ-28 (49,7%), οριακά ταυτίζεται με τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (50,4%) με
απόκλιση των φύλων μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων.

Γράφημα 12.81: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης ένα μέλος
της οικογένειας, φίλο ή συνάδελφο, επί του συνόλου των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών, ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat – Participation rate in informal learning by learning form and sex [trng_aes_200]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό

των ανδρών ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

μάθησης ένα μέλος της οικογένειας, φίλο ή συνάδελφο, υπολείπεται από ισχυρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση
του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 29,4 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Δανία (κατά 9,6 ποσ. μονάδα), η Γερμανία (κατά 6,9
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η
Σλοβακία (κατά 5,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 3,9
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 3,5 ποσ. μονάδες), η
Κύπρος (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 2,7
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
2,6 ποσ. μονάδες), και οριακά η Φινλανδία (κατά 2,1
ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που
μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή
της άτυπης μάθησης ένα μέλος της οικογένειας, φίλο ή
συνάδελφο, υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ελ-

λάδα (κατά 8,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Μάλτα (κατά
8,4 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 7,0 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Ολλανδία (κατά 3,3 ποσ.
μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στην Τσεχία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία, την Κροατία, την Ισπανία,
την Πολωνία, τη Ρουμανία, και την Ιταλία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0
ποσ. μονάδων).
12.2.3.2 Ενήλικες με πηγή άτυπης μάθησης την
αξιοποίηση έντυπου υλικού
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση (informal learning) και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης την αξιοποίηση έντυπου υλικού (Learning by using printed material), επί του
συνόλου των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.

Γράφημα 12.82: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης την αξιοποίηση έντυπου υλικού, επί του συνόλου των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Το 2016, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών
που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης την αξιοποίηση έντυπου υλικού
στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 36,5% του συνολικού πλήθους των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64
ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως
πηγή της άτυπης μάθησης την αξιοποίηση έντυπου υλικού, επί του συνόλου των ενηλίκων των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας στην Ελλάδα είναι 26,4%, τιμή του δείκτη
υπολειπόμενη ισχυρά κατά 10,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 25η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 55,0% είναι: η Αυστρία (58,0%), η
Σλοβακία (56,9%), η Σουηδία (53,7%), η Εσθονία (53,3%),
και η Φινλανδία (5,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
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μέση τιμή δείκτη 20,8%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία
(11,1%), η Μάλτα (14,0%), η Πολωνία (24,8%), η Ελλάδα
(26,4%), και η Βουλγαρία (5,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2016, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης την αξιοποίηση έντυπου υλικού, επί του συνόλου
των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 12,7% (ή κατά 4,1 ποσ. μονάδες) από
32,4% το 2007, σε 36,5% το 2016. Την ίδια περίοδο, το
αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών
που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης την αξιοποίηση έντυπου υλικού,
επί του συνόλου των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας στην
Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
62,0% (ή κατά 10,1 ποσ. μονάδες) από 16,3% το 2007, σε
26,4% το 2016.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
στην άτυπη μάθηση (informal learning) και ανέφεραν ως
πηγή της άτυπης μάθησης την αξιοποίηση έντυπου υλικού, ως προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ε-

τών, ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.
Το 2016, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας 25-64
ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν
ως πηγή της άτυπης μάθησης την αξιοποίηση έντυπου
υλικού στην ΕΕ-28 (48,8%), υπολείπεται οριακά από τον
αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (51,2%) κατά 2,5 ποσ.
μονάδες.

Γράφημα 12.83: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης την αξιοποίηση έντυπου υλικού, επί του συνόλου των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών, ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat – Participation rate in informal learning by learning form and sex [trng_aes_200]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κεφάλαιο 12ο

άτυπης μάθησης την αξιοποίηση έντυπου υλικού, υπερέχει από ελαφρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθεί το Βέλγιο
(κατά 2,5 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στη Γαλλία, τη Σουηδία, την Ισπανία, την Τσεχία, την Αυστρία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Γερμανία,
και το Λουξεμβούργο, καταγράφεται οριακά μηδενική
απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης
μάθησης την αξιοποίηση έντυπου υλικού, υπολείπεται
από ισχυρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λιθουανία
(κατά 22,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά 16,6
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 15,8 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 12,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά
10,9 ποσ. μονάδα), η Εσθονία (κατά 10,9 ποσ. μονάδες),
η Κύπρος (κατά 10,7 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
10,5 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 7,9 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 7,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 6,8
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ουγγαρία (κατά 5,7
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η
Σλοβακία (κατά 5,1 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά
4,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες),
και οριακά η Ρουμανία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της

12.2.3.3 Ενήλικες με πηγή άτυπης μάθησης τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση (informal learning) και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή (Learning by using computers), επί του
συνόλου των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.

Γράφημα 12.84: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, επί του συνόλου των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat – Participation rate in informal learning by learning form and sex [trng_aes_200]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2016, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών
που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 44,9% του συνολικού πλήθους των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64
ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως
πηγή της άτυπης μάθησης τον ηλεκτρονικό υπολογιστή,
επί του συνόλου των ενηλίκων των ενηλίκων αντίστοιχης
ηλικίας στην Ελλάδα είναι 35,4%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ισχυρά κατά 9,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 24η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 66,5% είναι: η Κύπρος (73,6%), η
Πορτογαλία (66,8%), η Εσθονία (66,8%), η Λετονία (53,7%),
και η Σουηδία (5,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 24,9%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία
(19,5%), η Γερμανία (20,6%), η Μάλτα (22,9%), η Πολωνία (26,2%), και η Ελλάδα (35,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,7 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2016, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην ά-

τυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, επί του συνόλου των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 78,9% (ή κατά 19,8 ποσ. μονάδες) από 25,1% το 2007, σε 44,9% το 2016. Την ίδια περίοδο, το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64
ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως
πηγή της άτυπης μάθησης τον ηλεκτρονικό υπολογιστή,
επί του συνόλου των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας στην
Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά
200,0% (ή κατά 23,6 ποσ. μονάδες) από 11,8% το 2007, σε
35,4% το 2016.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
στην άτυπη μάθηση (informal learning) και ανέφεραν ως
πηγή της άτυπης μάθησης τον ηλεκτρονικό υπολογιστή,
ως προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών,
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.
Το 2016, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας 25-64
ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν
ως πηγή της άτυπης μάθησης τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στην ΕΕ-28 (48,8%), υπολείπεται οριακά από τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (51,2%) κατά 2,5 ποσ. μονάδες.

Γράφημα 12.85: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, επί του συνόλου των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών, ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Την ίδια χρονιά, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην
άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, υπολείπεται από ισχυρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 11,3
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Εσθονία (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
4,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες),
και οριακά η Ουγγαρία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), και η
Πολωνία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 6 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πο-
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σοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που
μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή
της άτυπης μάθησης τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, υπερέχει από ελαφρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη
Γερμανία (κατά 14,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Ηνωμένο
Βασίλειο (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το
Λουξεμβούργο (κατά 5,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ισπανία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στην Κύπρο, την Κροατία, τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, τη
Γαλλία, την Τσεχία, τη Ρουμανία, την Ιταλία, την Ολλαν-
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δία, τη Μάλτα, και τη Σουηδία, καταγράφεται οριακά
μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
12.2.3.4 Ενήλικες με πηγή άτυπης μάθησης την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα βίντεο
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
στην άτυπη μάθηση (informal learning) και ανέφεραν ως
πηγή της άτυπης μάθησης την τηλεόραση, το ραδιόφω-

νο και τα βίντεο (Learning television/radio/video), επί
του συνόλου των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.
Το 2016, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών
που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης την τηλεόραση, το ραδιόφωνο
και τα βίντεο στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 26,3% του συνολικού πλήθους των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας τη
συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 12.86: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα βίντεο, επί του συνόλου των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Κεφάλαιο 12ο

τυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης
την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα βίντεο, επί του συνόλου των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 52,0% (ή κατά 9,0 ποσ. μονάδες) από 17,3% το 2007, σε 26,3% το
2016. Την ίδια περίοδο, το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα βίντεο, επί του συνόλου
των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 71,1% (ή κατά 5,9
ποσ. μονάδες) από 8,3% το 2007, σε 14,2% το 2016.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64
ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως
πηγή της άτυπης μάθησης την τηλεόραση, το ραδιόφωνο
και τα βίντεο, επί του συνόλου των ενηλίκων των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας στην Ελλάδα είναι 14,2%, τιμή
του δείκτη υπολειπόμενη ισχυρά κατά 12,1 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 24η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 45,4% είναι: η Κύπρος (73,6%), η
Πορτογαλία (66,8%), η Εσθονία (66,8%), η Λετονία (53,7%),
και η Σουηδία (5,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 11,3%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία
(19,5%), η Γερμανία (20,6%), η Μάλτα (22,9%), η Πολωνία (26,2%), και η Ελλάδα (35,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,0
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2016, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην ά-
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
στην άτυπη μάθηση (informal learning) και ανέφεραν ως
πηγή της άτυπης μάθησης την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα βίντεο, ως προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών, ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.

Γράφημα 12.87: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα βίντεο, επί του συνόλου των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών, ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2016, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας 25-64
ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως
πηγή της άτυπης μάθησης την τηλεόραση, το ραδιόφωνο
και τα βίντεο στην ΕΕ-28 (48,5%), υπολείπεται ελαφρά
από τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (51,2%) κατά 3,0
ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην
άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα βίντεο, υπολείπεται από ισχυρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 18,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 9,5
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 8,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 8,6ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 7,7 ποσ.
μονάδες), η Κύπρος (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά
6,3 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ελλάδα (κατά 5,6
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 3,8
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 2,8 ποσ.
μονάδες), και οριακά η Πορτογαλία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), και η Κροατία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσο-

στό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα βίντεο, υπερέχει από ελαφρά έως οριακά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο
Βέλγιο (κατά 6,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά
4,7 ποσ. μονάδες), και οριακά το Λουξεμβούργο (κατά 2,7
ποσ. μονάδες), και η Γερμανία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, τη Μάλτα, την Ισπανία, τη Ρουμανία, και το Ηνωμένο Βασίλειο, καταγράφεται οριακά
μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
12.2.3.5 Ενήλικες με πηγή άτυπης μάθησης την καθοδηγούμενη περιήγηση σε μουσεία, ιστορικούςφυσικούς και βιομηχανικούς χώρους
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
στην άτυπη μάθηση (informal learning) και ανέφεραν ως
πηγή της άτυπης μάθησης την καθοδηγούμενη περιήγηση σε μουσεία, ιστορικούς-φυσικούς και βιομηχανικούς χώρους (Learning by guided tours of museums, historical/natural/industrial sites), επί του συνόλου των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.

Γράφημα 12.88: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης την καθοδηγούμενη περιήγηση σε μουσεία, ιστορικούς-φυσικούς και βιομηχανικούς χώρους, επί του συνόλου των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2016
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Το 2016, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών
που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης την καθοδηγούμενη περιήγηση
σε μουσεία, ιστορικούς-φυσικούς και βιομηχανικούς
χώρους στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 14,8% του συνολικού
πλήθους των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64
ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως
πηγή της άτυπης μάθησης την καθοδηγούμενη περιήγηση σε μουσεία, ιστορικούς-φυσικούς και βιομηχανικούς
χώρους, επί του συνόλου των ενηλίκων των ενηλίκων
αντίστοιχης ηλικίας στην Ελλάδα είναι 4,1%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ισχυρά κατά 10,7 ποσ. μονάδες της α-
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ντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 26η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 28,4% είναι: η Ολλανδία (38,3%), η
Εσθονία (31,5%), η Αυστρία (25,9%), η Πορτογαλία
(24,0%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (22,1%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,9%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (1,0%), η Κροατία (3,7%), η Ελλάδα
(4,1%), η Ρουμανία (4,6%), και η Σλοβενία (6,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ι-
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διαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2016, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην
άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης την καθοδηγούμενη περιήγηση σε μουσεία, ιστορικούς-φυσικούς και βιομηχανικούς χώρους, επί
του συνόλου των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας στην ΕΕ28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 59,1%
(ή κατά 5,5 ποσ. μονάδες) από 9,3% το 2007, σε 14,8%
το 2016. Την ίδια περίοδο, το αντίστοιχο ποσοστό των
ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη
μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης την
καθοδηγούμενη περιήγηση σε μουσεία, ιστορικούςφυσικούς και βιομηχανικούς χώρους, επί του συνόλου

των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 105,0% (ή κατά 2,1 ποσ. μονάδες) από 2,0% το 2007, σε 4,1% το
2016.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
στην άτυπη μάθηση (informal learning) και ανέφεραν ως
πηγή της άτυπης μάθησης την καθοδηγούμενη περιήγηση σε μουσεία, ιστορικούς-φυσικούς και βιομηχανικούς χώρους, ως προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας
25-64 ετών, ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.

Γράφημα 12.89: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης την καθοδηγούμενη περιήγηση σε μουσεία, ιστορικούς-φυσικούς και βιομηχανικούς χώρους, επί του συνόλου των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών, ανά φύλο στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2016
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Το 2016, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας 25-64
ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν
ως πηγή της άτυπης μάθησης την καθοδηγούμενη περιήγηση σε μουσεία, ιστορικούς-φυσικούς και βιομηχανικούς χώρους στην ΕΕ-28 (46,6%), υπολείπεται ελαφρά
από τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (53,4%) κατά 6,8
ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης
μάθησης την καθοδηγούμενη περιήγηση σε μουσεία, ιστορικούς-φυσικούς και βιομηχανικούς χώρους, υπολείπεται από σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στην Κροατία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 34,1 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 27,6
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 16,7 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 16,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά
15,1 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 14,9 ποσ. μονάδες),
η Ουγγαρία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά
14,1 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 12,8 ποσ. μονάδες),
η Ιρλανδία (κατά 11,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά
11,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 10,8 ποσ. μονάδες),
η Λιθουανία (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 8,7 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 8,7 ποσ. μονάδες),
η Γερμανία (κατά 8,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 8,2
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 7,5 ποσ. μονάδες), η

Φινλανδία (κατά 7,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά
8,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ισπανία (κατά 5,8
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η
Πορτογαλία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά
3,0 ποσ. μονάδες), και οριακά το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 2,3 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που
μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή
της άτυπης μάθησης την καθοδηγούμενη περιήγηση
σε μουσεία, ιστορικούς-φυσικούς και βιομηχανικούς
χώρους, υπερέχει από ελαφρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 3,8 ποσ. μονάδες),
και οριακά ακολουθεί η Ολλανδία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης
του δείκτη των φύλων τη συγκεκριμένη χρονιά.

Κεφάλαιο 12ο

Πηγή: Eurostat – Participation rate in informal learning by learning form and sex [trng_aes_200]

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

άνδρες

12.2.3.6 Ενήλικες με πηγή άτυπης μάθησης την επίσκεψη σε κέντρα μάθησης συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
στην άτυπη μάθηση (informal learning) και ανέφεραν ως
πηγή της άτυπης μάθησης την επίσκεψη σε κέντρα μάθησης συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών (Learn-
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ing by visiting learning centres including libraries), επί του
συνόλου των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών στα κράτη-

μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
το 2016.

Γράφημα 12.90: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης την επίσκεψη σε κέντρα μάθησης συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών, επί του συνόλου των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat – Participation rate in informal learning by learning form and sex [trng_aes_200]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών
που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή
της άτυπης μάθησης την επίσκεψη σε κέντρα μάθησης
συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών στην ΕΕ-28,
αντιστοιχεί στο 10,8% του συνολικού πλήθους των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64
ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως
πηγή της άτυπης μάθησης την επίσκεψη σε κέντρα μάθησης συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών, επί του
συνόλου των ενηλίκων των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας
στην Ελλάδα είναι 6,0%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη
ελαφρά κατά 4,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 21,0% είναι: η Φινλανδία (24,6%),
η Ολλανδία (22,8%), η Σουηδία (22,0%), η Εσθονία (18,0%),
και η Δανία (17,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 4,3%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (2,2%),
η Κροατία (3,5%), η Γερμανία (4,5%), η Ρουμανία (5,6%),
και η Ουγγαρία (5,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,9 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2016, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης την επίσκεψη σε κέντρα μάθησης συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών, επί του συνόλου των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 40,3% (ή κατά 3,1 ποσ. μονάδες) από 7,7% το 2007, σε 10,8% το 2016. Την ίδια περίοδο, το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 2564 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης την επίσκεψη σε κέντρα μάθησης συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών, επί του συνόλου των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 150,0% (ή κατά 3,6 ποσ. μονάδες) από 2,4% το
2007, σε 6,0% το 2016.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
στην άτυπη μάθηση (informal learning) και ανέφεραν ως
πηγή της άτυπης μάθησης την επίσκεψη σε κέντρα μάθησης συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών, ως
προς το σύνολο των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών, ανά
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2016.

Γράφημα 12.91: Ποσοστιαία κατανομή των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης την επίσκεψη σε κέντρα μάθησης συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών, επί του συνόλου των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών, ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2016
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Πηγή: Eurostat – Participation rate in informal learning by learning form and sex [trng_aes_200]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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(κατά 7,5 ποσ. μονάδες) και η Ισπανία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης μάθησης την επίσκεψη σε κέντρα μάθησης συμπεριλαμβανομένων
των βιβλιοθηκών, υπερέχει οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, στο Βέλγιο (κατά 2,3 ποσ. μονάδες)
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του
δείκτη των φύλων τη συγκεκριμένη χρονιά.
12.2.3.7 Μορφωτικό επίπεδο ενηλίκων που μετέχουν
στην άτυπη μάθηση
Στην παρούσα ενότητα αποτυπώνεται το ποσοστό των
ενηλίκων ηλικίας από ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
στην άτυπη μάθηση ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο
ανά ομάδα βαθμίδων της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα
με μορφωτικό επίπεδο: αποφοίτου Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση και χαμηλότερο (ISCED0-2), αποφοίτου Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευση (ISCED3-4), και αποφοίτου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8)
12.2.3.7.1 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση (informal learning) με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και χαμηλότερο (ISCED0-2) ως προς το σύνολο των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου, στα
27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2016.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2016, το ποσοστό των ανδρών ενηλίκων ηλικίας 25-64
ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν
ως πηγή της άτυπης μάθησης την επίσκεψη σε κέντρα
μάθησης συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών
στην ΕΕ-28 (41,7%), υπολείπεται ισχυρά από τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (58,3%) κατά 16,7 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν
στην άτυπη μάθηση και ανέφεραν ως πηγή της άτυπης
μάθησης την επίσκεψη σε κέντρα μάθησης συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών, υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 45,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 38,0 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 36,7 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 31,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία
(κατά 31,5 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 30,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 28,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία
(κατά 27,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 27,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 27,6 ποσ. μονάδες), η Μάλτα
(κατά 26,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 24,1ποσ.
μονάδες), η Δανία (κατά 24,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 22,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 22,2 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 20,5 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 19,8 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 18,1 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 17,3 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία
(κατά 16,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 15,0 ποσ.
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 14,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 10,7 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο
(κατά 10,4 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ολλανδία

Γράφημα 12.92: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2), επί του συνόλου των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat – Participation rate in informal learning by learning form and sex [trng_aes_200]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών
που μετέχουν στην άτυπη μάθηση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2) στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 50,7% του
συνολικού πλήθους των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας και
μορφωτικού επιπέδου τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64
ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση με μορφωτικό
επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
χαμηλότερο (ISCED0-2), επί του συνόλου των ενηλίκων
των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας και μορφωτικού επιπέ-

δου στην Ελλάδα είναι 28,8%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 21,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 24η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 80,2% είναι: η Κύπρος (89,1%), η
Κροατία (86,3%), η Πορτογαλία (82,5%), η Σουηδία (74,6%),
και η Λετονία (68,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 21,2%, και συγκεκριμένα: η Πολωνία (12,1%),
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η Ουγγαρία (18,9%), η Βουλγαρία (19,5%), η Γερμανία
(26,6%), και η Ελλάδα (28,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2016, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση με μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2), επί
του συνόλου των ενηλίκων των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 92,0% (ή κατά 24,3
ποσ. μονάδες) από 26,4% το 2007, σε 50,7% το 2016. Την
ίδια περίοδο, το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση με
μορφωτικό επίπεδο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης και χαμηλότερο (ISCED0-2), επί του συνόλου των
ενηλίκων των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 213,0% (ή κατά 19,6 ποσ. μονάδες)
από 9,2% το 2007, σε 28,8% το 2016.
12.2.3.7.2 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση (informal learning) με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) ως προς το σύνολο
των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία, το 2016.

Γράφημα 12.93: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4), επί του συνόλου των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat – Participation rate in informal learning by learning form and sex [trng_aes_200]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2016, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών
που μετέχουν στην άτυπη μάθηση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4) στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 55,9% του συνολικού πλήθους των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64
ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση με μορφωτικό
επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4), επί του συνόλου των
ενηλίκων των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου στην Ελλάδα είναι 49,0%, τιμή του δείκτη
υπολειπόμενη κατά 6,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 87,6% είναι: η Κύπρος (96,4%), η
Πορτογαλία (94,2%), η Κροατία (91,3%), η Λετονία (78,3%),
και η Σουηδία (77,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
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μέση τιμή δείκτη 31,9%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία
(13,6%), η Πολωνία (24,3%), η Ουγγαρία (36,7%), η Γερμανία (39,2%), και η Μάλτα (45,8%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,7 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2016, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση με μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED3-4), επί του συνόλου των ενηλίκων των ενηλίκων
αντίστοιχης ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28
καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 32,2% (ή κατά 13,6
ποσ. μονάδες) από 42,3% το 2007, σε 55,9% το 2016. Την
ίδια περίοδο, το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση με
μορφωτικό επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-4), επί του συνόλου των ενηλίκων των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας
και μορφωτικού επιπέδου στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 188,2% (ή κατά 32,0
ποσ. μονάδες) από 17,0% το 2007, σε 49,0% το 2016.
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12.2.3.7.3 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση (informal learning) με μορφω-

τικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) ως
προς το σύνολο των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας και
μορφωτικού επιπέδου, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
2016.

Γράφημα 12.94: Ποσοστιαία αναλογία των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8), επί του συνόλου των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016
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Πηγή: Eurostat – Participation rate in informal learning by learning form and sex [trng_aes_200]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κεφάλαιο 12ο

(36,1%), η Πολωνία (49,5%), η Γερμανία (58,6%), η Μάλτα (60,9%), και η Ουγγαρία (61,3%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2016, το ποσοστό
των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), επί του συνόλου των ενηλίκων
των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 14,5% (ή κατά
9,3 ποσ. μονάδες) από 64,2% το 2007, σε 73,5% το 2016.
Την ίδια περίοδο, το αντίστοιχο ποσοστό των ενηλίκων
ηλικίας 25-64 ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση με
μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED58), επί του συνόλου των ενηλίκων των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου στην Ελλάδα
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 51,2% (ή
κατά 21,0 ποσ. μονάδες) από 41,0% το 2007, σε 62,0% το
2016.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2016, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών
που μετέχουν στην άτυπη μάθηση με μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8) στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί στο 73,5% του συνολικού πλήθους των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-64
ετών που μετέχουν στην άτυπη μάθηση με μορφωτικό
επίπεδο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), επί του
συνόλου των ενηλίκων των ενηλίκων αντίστοιχης ηλικίας
και μορφωτικού επιπέδου στην Ελλάδα είναι 62,0%, τιμή
του δείκτη υπολειπόμενη ισχυρά κατά 11,5 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 23η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2016, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 95,1% είναι: η Κύπρος (98,7%), η
Πορτογαλία (97,5%), η Κροατία (96,7%), η Λετονία (91,9%),
και η Σλοβακία (90,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 53,3%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία
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12.3 Δείκτες αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επιχειρήσεις στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28
Η έρευνα για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση
(Continuing Vocational Training Survey - CVTS), ιστορικά
είναι η πρώτη ευρεία στατιστική μελέτη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης της Eurostat σχετικά με την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις στα
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CVTS-1, με περίοδο
αναφοράς 1993). Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μέρος των στατιστικών της Eurostat για τη Δια Βίου Μάθηση (Lifelong Learning - LLL)
Η συγκεκριμένη μελέτη συλλέγει πληροφορίες σχετικά
με την επένδυση που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις
για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεχιζόμενη
επαγγελματική κατάρτιση (CVT) αναφέρεται σε πρωτοβουλίες (measures) ή δραστηριότητες (activities) εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οι οποίες χρηματοδοτούνται είτε
συνολικά, ή εν μέρει, από την ίδια την επιχείρηση (άμεσα
ή έμμεσα)
Επιπλέον, η έρευνα για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική
κατάρτιση συλλέγει ορισμένες πληροφορίες και για την
αρχική επαγγελματική κατάρτιση (Initial Vocational
Training - ΙVT) σε επιχειρήσεις, η οποία ορίζεται ως ένα
πρόγραμμα, ή μέρος προγράμματος, της τυπικής εκπαίδευσης (formal education),όπου ο χρόνος απασχόλησης
της αμειβόμενης μαθητείας, ή της κατάρτισης, εναλλάσσεται μεταξύ περιόδων πρακτικής κατάρτισης (practical
training) στο χώρο εργασίας, και της γενικής ή θεωρητικής εκπαίδευσης (general - theoretical education) σε εκπαιδευτικό ίδρυμα (educational institution) ή κέντρο κατάρτισης (training centre). Για το 2015, που αποτελεί και
4
την πλέον πρόσφατη μελέτη , η κάλυψη αφορούσε προ4

Η επόμενη έρευνα CVTS-6 θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 20202021 και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί το 2022-23

γράμματα της Δευτεροβάθμιας Μεταδευτεροβάθμιας
και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού κύκλου σπουδών
(ISCED 2-5.) Σημειώνεται, ότι η διάρκεια της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κυμαίνεται από 6 μήνες έως
και 6 χρόνια. Δεν συμπεριλαμβάνονται, ωστόσο, στη
συλλογή οι θέσεις εθελοντικής μαθητείας, ή πρακτικής
άσκησης (voluntary apprenticeships and traineeships).
12.3.1 Επιχειρήσεις που προσέλαβαν τους
καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης (IVT) σε αυτές
Στην ενότητα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S (CVTS-4 και CVTS-5) και
οι οποίες προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικά και ως προς τρεις επιπλέον δείκτες: (α) το μέγεθος της επιχείρησης, (β) τον τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων (ή την ομάδα τομέων),
και (γ) το λόγο για τον οποίο οι επιχειρήσεις επέλεξαν την
πρόσληψή τους.
12.3.1.1 Ποσοστό επιχειρήσεων που προσέλαβαν
καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης (IVT)
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (employing
IVT participants), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.95: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2015

1,9

4,0

7,5

7,6

8,2

9,5

38,6 44,5
30,5 30,5 31,0 32,1 32,8 32,9
24,9
23,6
16,1 16,1 16,3 16,6 22,0
9,7 13,0 13,5 14,4 14,8 15,6

50,9

63,6

Πηγή: Eurostat – Enterprises employing IVT participants by size class - % of all enterprises [trng_cvt_34s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 30,5% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους
από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως
& S τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμε-
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νους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους
από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως
& S στην Ελλάδα είναι 9,7%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 20,8 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
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τήτων από Β έως & S στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση κατά 40,6% (ή κατά 2,8 ποσ. μονάδες)
από 6,9% το 2010, σε 9,7% το 2015.
12.3.1.2 Ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων
Στην ενότητα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S (CVTS-4 και CVTS-5) και
οι οποίες προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, ως προς τρεις κατηγορίες μεγέθους επιχειρήσεων: (α) τις μικρές επιχειρήσεις (από 10
έως& 49 απασχολούμενους), (β) τις μεσαίες επιχειρήσεις
(από 50 έως& 249 απασχολούμενους), και (γ) τις μεγάλες
επιχειρήσεις (από 250 & άνω απασχολούμενους).
12.3.1.2.1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γράφημα 12.96: Ποσοστιαία αναλογία των μικρών επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των μικρών επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Κεφάλαιο 12ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των μικρών επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
(employing IVT participants), επί του συνολικού πλήθους
των μικρών επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
το 2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 46,1% είναι: η Γερμανία (63,6%),
η Ολλανδία (50,9%), η Αυστρία (44,5%), η Δανία (38,6%),
και η Γαλλία (32,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 5,8%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία
(1,9%), η Ρουμανία (4,0%), η Πολωνία (7,5%), η Βουλγαρία (7,6%), και η Λετονία (8,2%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(7,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην
ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 26,0% (ή κατά 6,3
ποσ. μονάδες) από 24,2% το 2010, σε 30,5% το 2015. Την
ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριο-

Πηγή: Eurostat – Enterprises employing IVT participants by size class - % of all enterprises [trng_cvt_34s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων που
προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 27,4% του συνολικού πλήθους των μικρών επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους
των μικρών επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην
Ελλάδα είναι 8,5%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 18,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συ-

γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 42,3% είναι: η Γερμανία (59,0%), η
Ολλανδία (46,7%), η Αυστρία (40,9%), η Δανία (32,6%),
και η Σλοβακία (32,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 4,9%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία
(1,4%), η Ρουμανία (2,9%), η Λετονία (6,1%), η Βουλγαρία (7,0%), και η Πολωνία (7,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των μικρών επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης επί του συ-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

νολικού πλήθους των μικρών επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά
22,9% (ή κατά 5,1 ποσ. μονάδες) από 22,3% το 2010, σε
27,4% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των μικρών
επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των μικρών επιχειρήσεων με περισσότερους από
10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην
Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 37,1% (ή κατά 2,8 ποσ. μονάδες) από 6,2% το 2010, σε 8,5% το 2015.

12.3.1.2.2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των μεσαίων επιχειρήσεων που προσέλαβαν
καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
(employing IVT participants), επί του συνολικού πλήθους
των μεσαίων επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.97: Ποσοστιαία αναλογία των μεσαίων επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού
πλήθους των μεσαίων επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως
& S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises employing IVT participants by size class - % of all enterprises [trng_cvt_34s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των μεσαίων επιχειρήσεων που
προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 40,7% του
συνολικού πλήθους των μεσαίων επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των μεσαίων επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των μεσαίων επιχειρήσεων με περισσότερους
από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως
& S στην Ελλάδα είναι 17,5%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 18,9 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 19η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 59,3% είναι: η Γερμανία
(72,8%), η Ολλανδία (62,0%), η Αυστρία (58,9%), η
Δανία (53,9%), και η Γαλλία (49,1%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 8,1%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (3,0%), η Ρουμανία (6,2%), η
Πολωνία (7,8%), η Βουλγαρία (9,2%), και η Ισπανία
(14,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφορο-
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ποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των μεσαίων επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των μεσαίων επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά
32,6% (ή κατά 10,0 ποσ. μονάδες) από 30,7% το 2010, σε
40,7% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των μεσαίων επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού
πλήθους των μεσαίων επιχειρήσεων με περισσότερους
από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 69,9% (ή κατά 7,2 ποσ. μονάδες) από 10,3% το 2010,
σε 17,5% το 2015.
12.3.1.2.3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των μεγάλων επιχειρήσεων που προσέλαβαν
καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης,
επί του συνολικού πλήθους των μεγάλων επιχειρήσεων
με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.98: Ποσοστιαία αναλογία των μεγάλων επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού
πλήθους των μεγάλων επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως
& S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises employing IVT participants by size class - % of all enterprises [trng_cvt_34s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

ζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης επί του
συνολικού πλήθους των μεγάλων επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 49,1% (ή κατά 7,9 ποσ. μονάδες) από
16,1% το 2010, σε 24,0% το 2015.
12.3.1.3 Ανά τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων

Κεφάλαιο 12ο

Στην ενότητα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S (CVTS-4 και CVTS-5) και
οι οποίες προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, ως προς πέντε ομάδες τομέων
οικονομικών δραστηριοτήτων: (α) του τομέα δραστηριοτήτων Παραγωγή (πλην Κατασκευών-F) που περιλαμβάνει τους τομείς B, C, D & E, (β) του τομέα δραστηριοτήτων
Κατασκευές, (γ) του τομέα δραστηριοτήτων Εμπόριο
Μεταφορές και Υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης
που περιλαμβάνει τους τομείς G, H & I, (δ) του τομέα
δραστηριοτήτων Ενημέρωση & επικοινωνία και Χρηματιστηριακές & ασφαλιστικές δραστηριότητες που περιλαμβάνει τους τομείς J & K, και (ε) του τομέα δραστηριοτήτων Υπηρεσίες που περιλαμβάνει τους τομείς L, M, N,
O, P, Q, R & S.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2015, το ποσοστό των μεγάλων επιχειρήσεων που
προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 58,8% του συνολικού πλήθους των μεγάλων επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των μεγάλων επιχειρήσεων
που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των μεγάλων επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 24,0%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 34,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 19η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 79,2% είναι: η Γερμανία (93,6%),
η Γαλλία (80,9%), η Αυστρία (80,5%), η Δανία (70,6%),
και η Ολλανδία (70,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 13,8%, και συγκεκριμένα: η Πολωνία
(10,6%), η Λιθουανία (10,7%), η Ρουμανία (15,4%), η
Πορτογαλία (15,9%), και η Βουλγαρία (16,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των μεγάλων επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης επί του
συνολικού πλήθους των μεγάλων επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 33,0% (ή κατά 14,6 ποσ. μονάδες) από 44,2% το
2010, σε 58,8% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό
των μεγάλων επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτι-

12.3.1.3.1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ IVT ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Παραγωγή και
προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης (employing IVT participants), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.
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Γράφημα 12.99: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων ΠΑΡΑΓΩΓΗ και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από
Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises employing IVT participants by NACE Rev. 2 activity - % of all enterprises [trng_cvt_34n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων
Παραγωγή και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί
στο 34,0% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Παραγωγή και προσέλαβαν καταρτιζόμενους
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S στην Ελλάδα είναι 9,0%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 25,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 24η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 56,3% είναι: η Γερμανία
(69,5%), η Ολλανδία (63,3%), η Αυστρία (59,9%), η
Δανία (46,3%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (42,5%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 6,3%,
και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (2,8%), η Ρουμανία
(4,4%), η Βουλγαρία (6,8%), η Πολωνία (8,5%), και η
Ελλάδα (9,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,9 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφο-

ροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα
τομέων δραστηριοτήτων Παραγωγή και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, επί
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση
κατά 31,3% (ή κατά 8,1 ποσ. μονάδες) από 25,9% το 2010,
σε 34,0% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων
δραστηριοτήτων Παραγωγή και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, επί του
συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 30,4% (ή κατά 2,1 ποσ. μονάδες) από 6,9% το
2010, σε 9,0% το 2015.
12.3.1.3.2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ IVT ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Κατασκευές και
προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης (employing IVT participants), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.100: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises employing IVT participants by NACE Rev. 2 activity - % of all enterprises [trng_cvt_34n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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στηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 14,3% (ή κατά 5,0 ποσ. μονάδες) από 34,9% το 2010,
σε 39,9% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων
δραστηριοτήτων Κατασκευές και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, επί του
συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S στην Ελλάδα καταγράφει οριακή αύξηση
κατά 1,3% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες) από 7,9% το 2010,
σε 8,0% το 2015.
12.3.1.3.3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ IVT ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Εμπόριο
Μεταφορές και Υπηρεσίες καταλύματος & εστίασης και
προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 25,9% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.

Κεφάλαιο 12ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Εμπόριο Μεταφορές και Υπηρεσίες καταλύματος & εστίασης και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (employing IVT participants), επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Κατασκευές και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 39,9%
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων
Κατασκευές και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 8,0%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα
σημαντικά κατά 31,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 24η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 65,7% είναι: η Γερμανία (74,8%),
η Αυστρία (68,2%), η Ολλανδία (68,1%), η Δανία (67,2%),
και η Γαλλία (50,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 5,4%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία
(2,4%), η Λιθουανία (3,0%), η Βουλγαρία (6,7%), η Κύπρος (6,9%), και η Ελλάδα (8,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(12,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα
τομέων δραστηριοτήτων Κατασκευές και προσέλαβαν
καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης,
επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δρα-

Γράφημα 12.101: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises employing IVT participants by NACE Rev. 2 activity - % of all enterprises [trng_cvt_34n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Εμπόριο Μεταφορές και Υπηρεσίες καταλύματος & εστίασης και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως
& S στην Ελλάδα είναι 8,8%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη σημαντικά κατά 19,1 ποσ. μονάδες της αντί-

στοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
24η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 46,6% είναι: η Γερμανία
(58,3%), η Ολλανδία (54,2%), η Δανία (46,2%), η Αυστρία (39,3%), και η Σλοβακία (34,8%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
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δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 5,6%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (1,3%), η Ρουμανία (3,3%), η
Βουλγαρία (7,1%), η Λετονία (7,6%), και η Ελλάδα
(8,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Εμπόριο Μεταφορές
και Υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή αύξηση κατά 19,2% (ή κατά 4,5 ποσ. μονάδες) από 23,4% το 2010, σε 27,9% το 2015. Την ίδια
περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων
Εμπόριο Μεταφορές και Υπηρεσίες καταλύματος και
εστίασης και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως
& S στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά

27,5% (ή κατά 1,9 ποσ. μονάδες) από 6,9% το 2010, σε
8,8% το 2015.
12.3.1.3.4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ IVT ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Ενημέρωση & επικοινωνία και Χρηματιστηριακές & ασφαλιστικές δραστηριότητες και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης (employing IVT participants),
επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.
Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Ενημέρωση & επικοινωνία και Χρηματιστηριακές & ασφαλιστικές δραστηριότητες και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28
αντιστοιχεί στο 26,1% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 12.102: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και ΧΡΗΜΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
60,8

0,3

1,1

7,5

7,6

7,7

8,3

8,8

9,4

30,2 30,4 30,8 32,9
23,0 23,5 25,1 26,1
17,7 20,3 20,8 21,1
14,1
13,6
12,5
12,0
11,6
9,9 10,7 10,9

Πηγή: Eurostat – Enterprises employing IVT participants by NACE Rev. 2 activity - % of all enterprises [trng_cvt_34n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων
Ενημέρωση & επικοινωνία και Χρηματιστηριακές &
ασφαλιστικές δραστηριότητες και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, επί του
συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 7,5%, τιμή του δείκτη
υπολειπόμενη σημαντικά κατά 18,6 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
26η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 37,0% είναι: η Γερμανία (60,8%),
η Ιταλία (32,9%), η Αυστρία (30,8%), η Σλοβενία (30,4%),
και η Σλοβακία (30,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 4,8%, και συγκεκριμένα: η Λιθουα-
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νία (0,3%), η Πολωνία (1,1%), η Ελλάδα (7,5%), η Ρουμανία (7,6%), και το Βέλγιο (7,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,6
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα
τομέων δραστηριοτήτων Ενημέρωση & επικοινωνία και
Χρηματιστηριακές & ασφαλιστικές δραστηριότητες και
προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 38,8% (ή κατά 7,3 ποσ.
μονάδες) από 18,8% το 2010, σε 26,1% το 2015. Την ίδια
περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Ενημέ-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ρωση & επικοινωνία και Χρηματιστηριακές & ασφαλιστικές δραστηριότητες και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά
4,2% (ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες) από 7,2% το 2010, σε
7,5% το 2015.
12.3.1.3.5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ IVT ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Υπηρεσίες και

προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης (employing IVT participants), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.
Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Υπηρεσίες και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 27,2%
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 12.103: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων
Υπηρεσίες και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 14,3%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ισχυρά
κατά 12,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 39,6% είναι: η Γερμανία (58,8%),
η Ολλανδία (40,6%), η Σλοβακία (39,0%), η Σλοβενία
(30,8%), και η Ιταλία (28,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 4,3%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (1,8%), η Πολωνία (1,8%), η Ρουμανία (5,1%), το
Βέλγιο (5,9%), και η Ουγγαρία (7,1%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(9,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα
τομέων δραστηριοτήτων Υπηρεσίες και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, επί
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 53,7% (ή κατά 9,5 ποσ. μονάδες) από

17,7% το 2010, σε 27,2% το 2015. Την ίδια περίοδο, το
ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Υπηρεσίες και
προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 134,4% (ή κατά
8,2 ποσ. μονάδες) από 6,1% το 2010, σε 14,3% το 2015.
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Πηγή: Eurostat – Enterprises employing IVT participants by NACE Rev. 2 activity - % of all enterprises [trng_cvt_34n2]

12.3.1.4 Κριτήρια της απόφασης των επιχειρήσεων να
προσλάβουν καταρτιζόμενους της αρχικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης
Στην ενότητα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S (CVTS-4 και CVTS-5) και οι
οποίες προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, ως προς πέντε κριτήρια που υιοθέτησαν για την πρόσληψής τους: (α) τα προσόντα των υποψήφιων εργαζομένων ως προς τις ανάγκες της επιχείρησης (Qualification of future employees according to
the needs of the enterprise), (β) επιλέγοντας για πρόσληψη τους καλύτερους μεταξύ των καταρτιζομένων αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (Selection of the best
IVT participants for future employment), (γ) την αποφυγή
μιας αναντιστοιχίας των υποψήφιων εκτός επιχείρησης
με τις ανάγκες της επιχείρησης (Prevention of mismatch
with enterprise needs in case of external recruitment), (δ)
αξιοποιώντας τις παραγωγικές ικανότητες των καταρτιζομένων της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (Use
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

of productive capacities of IVT participants), και (ε) διάφοροι άλλοι λόγοι (Other).
12.3.1.4.1 TΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες

προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης (employing IVT participants) με κύριο λόγο τα
προσόντα των υποψήφιων εργαζομένων ως προς τις
ανάγκες της επιχείρησης, επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.104: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με κύριο λόγο τα προσόντα των υποψήφιων εργαζομένων ως
προς τις ανάγκες της επιχείρησης επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises employing IVT participants by reason and size class - % of enterprises employing IVT participants [trng_cvt_35s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες προσέλαβαν καταρτιζόμενους
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με κύριο λόγο τα
προσόντα των υποψήφιων εργαζομένων ως προς τις
ανάγκες της επιχείρησης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο
89,4% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με κύριο λόγο τα προσόντα των υποψήφιων εργαζομένων
ως προς τις ανάγκες της επιχείρησης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα είναι 59,3%,
τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά
κατά 30,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση
στην κατανομή των 27 κρατών-μελών για σχετικά
στοιχεία ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 94,3% είναι: η Λιθουανία
(95,5%), η Αυστρία (95,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(94,5%), η Ιταλία (93,4%), και η Ιρλανδία (92,9%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
67,0%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (59,3%), η Τσεχία
(60,3%), η Εσθονία (64,8%), το Βέλγιο (72,0%), και η
Λετονία (78,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, η τιμή του
συγκεκριμένου δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση
κατά 4,3% (ή κατά 3,7 ποσ. μονάδες) από 85,7% το
2010, σε 89,4% το 2015. Την ίδια περίοδο, στην Ελλάδα δεν διατίθενται στοιχεία του συγκεκριμένου δείκτη
για το 2010.
ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή συγκεκριμένου δείκτη ως προς τις 3 επιμέρους κατηγορίες μεγέθους των επιχειρήσεων (μικρές επιχειρήσεις από 10 έως&
49 απασχολούμενους, μεσαίες επιχειρήσεις από 50 έως&
249 απασχολούμενους, και μεσαίες επιχειρήσεις από 250
& άνω απασχολούμενους), και ενδεικτικά ο σταθμισμένος
δείκτης μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.105: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με κύριο λόγο τα προσόντα των υποψήφιων εργαζομένων ως
προς τις ανάγκες της επιχείρησης επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στις 3 επιμέρους κατηγορίες μεγέθους (μικρές, μεσαίες, και μεγάλες επιχειρήσεις), και ενδεικτικά το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
2,08 2,08
2,03 2,03 2,03 2,03 2,05
1,99 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,01 2,01 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02
1,95 1,97 1,98

2,13 2,14

84,2 78,5 87,1 88,0 92,0 91,3 84,4 94,2 87,0 84,6 93,1 97,4 96,7 93,1 77,9 86,0 91,3 83,2 93,7 99,2 84,4 83,3 92,3 100,0 71,9 92,7 88,2 81,8

86,9 79,9 91,2 86,8 89,7 83,0 80,4 92,9 89,5 88,3 95,1 96,2 95,3 90,3 65,9 84,6 84,5 80,5 94,6 94,5 80,8 90,2 85,1 88,0
65,8 88,9 73,8 68,7

96,3 86,9 93,7 90,5 92,7 91,9 83,5 93,5 88,1 83,9 94,4 94,7 94,8 88,8 72,8 81,2 85,1 78,2 88,9 91,7 76,9 76,2 84,4 85,3 57,1 73,0 59,1 54,0

Μικρές επιχειρήσεις

Μεσαίες επιχειρήσεις

Μεγάλες επιχειρήσεις

Μέσο μέγεθος

Πηγή: Eurostat - Participation rate in education and training (last 4 weeks) by type, sex, age and educational attainment level [trng_lfs_10]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 70,8%,
και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (65,8%), το Βέλγιο (65,9%),
η Τσεχία (68,7%), η Εσθονία (73,8%), και η Φινλανδία
(79,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 93,1% των μεγάλων επιχειρήσεων στην ΕΕ-28
προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης με το συγκεκριμένο κύριο λόγο πρόσληψης. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 71,9%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 97,5% είναι: η Κύπρος (100,0%), η Γερμανία (99,2%), η Λιθουανία
(97,4%), η Αυστρία (96,7%), και η Ιταλία (94,2%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 78,7%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (71,9%), το Βέλγιο (77,9%), η Φινλανδία (78,5%), η Τσεχία (81,8%), και η Ολλανδία
(83,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με το
συγκεκριμένο κύριο λόγο πρόσληψης ανά επιμέρους κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 88,8% των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με το συγκεκριμένο κύριο λόγο πρόσληψης.
Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 57,1%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 94,8% είναι: η Ρουμανία
(96,3%), η Αυστρία (94,8%), η Λιθουανία (94,7%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (94,4%), και η Ιρλανδία (93,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 63,2%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (54,0%), η Ελλάδα (57,1%), η Εσθονία (59,1%), το Βέλγιο (72,8%), και η Μάλτα
(73,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 90,3% των μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης με το συγκεκριμένο κύριο λόγο πρόσληψης. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 65,8%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 95,1% είναι: η Λιθουανία (96,2%), η Αυστρία (95,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (95,1%), η Σλοβακία (94,6%), και η Γερμανία
(94,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη

12.3.1.4.2 ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες
προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης (employing IVT participants) με κύριο λόγο
πρόσληψης την επιλογή των καλύτερων μεταξύ των καταρτιζομένων αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, επί
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του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής

επαγγελματικής κατάρτισης στα 27 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
το 2015.

Γράφημα 12.106: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με κύριο λόγο πρόσληψης την επιλογή των καλύτερων μεταξύ
των καταρτιζομένων αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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73,4 73,5 77,3 77,5 78,3
67,1 68,1 70,1 72,1
61,0 62,1
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57,7
56,9
54,3 55,4
48,5 49,4 51,8 52,4
43,2 44,3
34,4 39,1 39,1

89,9 92,7

Πηγή: Eurostat – Enterprises employing IVT participants by reason and size class - % of enterprises employing IVT participants [trng_cvt_35s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες προσέλαβαν καταρτιζόμενους
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με κύριο λόγο
πρόσληψης την επιλογή των καλύτερων μεταξύ των
καταρτιζομένων αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 73,5% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους
τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και
προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S και οι οποίες προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με κύριο λόγο πρόσληψης την επιλογή των καλύτερων μεταξύ των
καταρτιζομένων αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα είναι 61,0%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ισχυρά κατά 12,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 14η υψηλότερη θέση
στην κατανομή των 27 κρατών-μελών για σχετικά στοιχεία ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 83,6% είναι: η Γερμανία (92,7%),
η Αυστρία (89,9%), η Γαλλία (79,6%), η Λετονία
(78,3%), και η Μάλτα (77,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 40,0%, και συγκεκριμένα: η
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Τσεχία (34,4%), το Βέλγιο (39,1%), το Λουξεμβούργο
(39,1%), η Ισπανία (43,2%), και η Ρουμανία (44,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, η τιμή του
συγκεκριμένου δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή
αύξηση κατά 17,0% (ή κατά 10,7 ποσ. μονάδες) από
62,8% το 2010, σε 73,5% το 2015. Την ίδια περίοδο,
στην Ελλάδα δεν διατίθενται στοιχεία του συγκεκριμένου δείκτη για το 2010.
ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι
οποίες προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (employing IVT participants) με
κύριο λόγο πρόσληψης την επιλογή των καλύτερων μεταξύ των καταρτιζομένων αρχικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και προσέλαβαν
καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης,
ως προς τις 3 επιμέρους κατηγορίες μεγέθους των επιχειρήσεων (μικρές επιχειρήσεις από 10 έως& 49 απασχολούμενους, μεσαίες επιχειρήσεις από 50 έως& 249
απασχολούμενους, και μεσαίες επιχειρήσεις από 250 &
άνω απασχολούμενους), και ενδεικτικά ο σταθμισμένος
δείκτης μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το
2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.107: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με κύριο λόγο πρόσληψης την επιλογή των καλύτερων μεταξύ
των καταρτιζομένων αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στις 3 επιμέρους κατηγορίες μεγέθους (μικρές, μεσαίες, και μεγάλες επιχειρήσεις), και ενδεικτικά το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat - Participation rate in education and training (last 4 weeks) by type, sex, age and educational attainment level [trng_lfs_10]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κεφάλαιο 12ο



τερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 44,1%, και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (37,6%), η Τσεχία (40,5%), η Ρουμανία
(45,8%), το Λουξεμβούργο (46,0%), και η Λιθουανία
(50,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 78,9% των μεγάλων επιχειρήσεων στην ΕΕ-28
προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης με το συγκεκριμένο κύριο λόγο πρόσληψης. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 65,0%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 85,3% είναι: η Γερμανία (90,9%), η Αυστρία (89,2%), η Ουγγαρία (82,8%),
η Μάλτα (82,4%), και η Γαλλία (81,1%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 52,0%, και συγκεκριμένα:
η Κύπρος (38,6%), η Φινλανδία (53,8%), η Ρουμανία
(54,1%), η Ιταλία (55,7%), και το Βέλγιο (57,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με κύριο
λόγο πρόσληψης την επιλογή των καλύτερων μεταξύ
των καταρτιζομένων αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, ανά επιμέρους κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 71,7% των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με το συγκεκριμένο κύριο λόγο πρόσληψης.
Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 60,5%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 83,8% είναι: η Γερμανία
(92,6%), η Αυστρία (90,7%), η Λετονία (79,1%), η Μάλτα (78,4%), και η Γαλλία (78,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 36,7%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία
(28,5%), το Λουξεμβούργο (35,0%), το Βέλγιο (38,5%), η
Ισπανία (40,3%), και η Ρουμανία (45,8%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,3
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28,
 το 78,5% των μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης με το συγκεκριμένο κύριο λόγο πρόσληψης. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 62,5%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 85,0% είναι: η Γερμανία (93,5%), η Αυστρία (86,9%), η Γαλλία (83,9%), η
Ουγγαρία (80,6%), και η Βουλγαρία (80,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλό-

12.3.1.4.3 ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες
προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης (employing IVT participants) με κύριο λόγο
πρόσληψης την αποφυγή μιας αναντιστοιχίας των υποψήφιων εκτός επιχείρησης με τις ανάγκες της επιχείρη-
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σης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμε-

νους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στα 27 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.108: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με κύριο λόγο πρόσληψης την αποφυγή μιας αναντιστοιχίας
των υποψήφιων εκτός επιχείρησης με τις ανάγκες της επιχείρησης επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises employing IVT participants by reason and size class - % of enterprises employing IVT participants [trng_cvt_35s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες προσέλαβαν καταρτιζόμενους
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με κύριο λόγο
πρόσληψης την αποφυγή μιας αναντιστοιχίας των υποψήφιων εκτός επιχείρησης με τις ανάγκες της επιχείρησης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 41,2% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S και οι οποίες προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με κύριο λόγο πρόσληψης την αποφυγή μιας αναντιστοιχίας των
υποψήφιων εκτός επιχείρησης με τις ανάγκες της επιχείρησης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στην
Ελλάδα είναι 16,1%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ισχυρά κατά 12,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 23η υψηλότερη
θέση στην κατανομή των 27 κρατών-μελών για σχετικά
στοιχεία ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 58,5% είναι: η Λιθουανία
(71,6%), η Πορτογαλία (60,9%), η Λετονία (54,2%), η
Βουλγαρία (53,9%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (52,5%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
11,1%, και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (6,1%), η Τσεχία
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(8,7%), το Λουξεμβούργο (8,7%), η Εσθονία (14,8%),
και η Ελλάδα (16,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,3 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, η τιμή του
συγκεκριμένου δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση
κατά -5,9% (ή κατά 2,6 ποσ. μονάδες) από 43,8% το
2010, σε 41,2% το 2015. Την ίδια περίοδο, στην Ελλάδα
δεν διατίθενται στοιχεία του συγκεκριμένου δείκτη για
το 2010.
ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι
οποίες προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (employing IVT participants) με
κύριο λόγο πρόσληψης την αποφυγή μιας αναντιστοιχίας των υποψήφιων εκτός επιχείρησης με τις ανάγκες
της επιχείρησης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, ως προς τις 3 επιμέρους κατηγορίες μεγέθους
των επιχειρήσεων (μικρές επιχειρήσεις από 10 έως& 49
απασχολούμενους, μεσαίες επιχειρήσεις από 50 έως&
249 απασχολούμενους, και μεσαίες επιχειρήσεις από
250 & άνω απασχολούμενους), και ενδεικτικά ο σταθμισμένος δείκτης μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων
της συγκεκριμένης κατηγορίας στα 27 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.109: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με κύριο λόγο πρόσληψης την αποφυγή μιας αναντιστοιχίας
των υποψήφιων εκτός επιχείρησης με τις ανάγκες της επιχείρησης επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στις 3 επιμέρους κατηγορίες μεγέθους (μικρές, μεσαίες, και μεγάλες επιχειρήσεις), και ενδεικτικά το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat - Participation rate in education and training (last 4 weeks) by type, sex, age and educational attainment level [trng_lfs_10]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κεφάλαιο 12ο



με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 13,0%,
και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (6,5%), η Τσεχία (8,8%), η
Ελλάδα (13,6%), το Λουξεμβούργο (14,3%), και η Εσθονία (21,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
και το 38,9% των μεγάλων επιχειρήσεων στην ΕΕ-28
προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης με το συγκεκριμένο κύριο λόγο πρόσληψης. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 31,4%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 62,0% είναι: η Λιθουανία (71,9%), η Πορτογαλία (63,7%), η Ουγγαρία
(63,3%), η Βουλγαρία (59,0%), και η Λετονία (52,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 17,9%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (11,5%), το Βέλγιο
(14,3%), η Τσεχία (17,9%), η Ιταλία (22,3%), και η Φινλανδία (23,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,5 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με κύριο
λόγο πρόσληψης την αποφυγή μιας αναντιστοιχίας των
υποψήφιων εκτός επιχείρησης με τις ανάγκες της επιχείρησης, ανά επιμέρους κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 41,0% των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με το συγκεκριμένο κύριο λόγο πρόσληψης.
Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 16,0%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 58,9% είναι: η Λιθουανία
(68,5%), η Πορτογαλία (60,6%), η Λετονία (58,5%), η
Βουλγαρία (53,6%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (53,3%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 9,6%, και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (5,7%), το Λουξεμβούργο (6,4%),
η Τσεχία (7,4%), η Εσθονία (12,4%), και η Ελλάδα
(16,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 42,4% των μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης με το συγκεκριμένο κύριο λόγο πρόσληψης. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 13,6%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 59,3% είναι: η Λιθουανία (79,0%), η Πορτογαλία (61,8%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (53,8%), η Βουλγαρία (53,6%), και η Γερμανία
(48,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη

12.3.1.4.4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και
οι οποίες προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής ε-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

παγγελματικής κατάρτισης (employing IVT participants) με κύριο λόγο πρόσληψης την αξιοποίηση των
παραγωγικών ικανοτήτων των καταρτιζομένων της
αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιού-

νται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης στα 27 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.110: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με κύριο λόγο πρόσληψης την αξιοποίηση των παραγωγικών
ικανοτήτων των καταρτιζομένων της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises employing IVT participants by reason and size class - % of enterprises employing IVT participants [trng_cvt_35s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες προσέλαβαν καταρτιζόμενους
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με κύριο λόγο
πρόσληψης την αξιοποίηση των παραγωγικών ικανοτήτων των καταρτιζομένων της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 47,2% του
συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S και οι οποίες προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με κύριο λόγο πρόσληψης την αξιοποίηση των παραγωγικών ικανοτήτων των καταρτιζομένων της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα είναι 62,2%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα σημαντικά κατά 15,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
7η υψηλότερη θέση στην κατανομή των 27 κρατώνμελών για σχετικά στοιχεία ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 69,8% είναι: η Ουγγαρία (76,7%),
η Γαλλία (69,5%), η Πορτογαλία (68,6%), η Δανία
(68,5%), και η Μάλτα (65,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 26,5%, και συγκεκριμένα: το

1356

Λουξεμβούργο (22,2%), η Τσεχία (23,8%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (28,0%), το Βέλγιο (28,9%), και η Κροατία
(29,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, η τιμή του
συγκεκριμένου δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 4,2% (ή κατά 1,9 ποσ. μονάδες) από 45,3% το
2010, σε 47,2% το 2015. Την ίδια περίοδο, στην Ελλάδα
δεν διατίθενται στοιχεία του συγκεκριμένου δείκτη για το
2010.
ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι
οποίες προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (employing IVT participants) με κύριο λόγο πρόσληψης την αξιοποίηση των παραγωγικών
ικανοτήτων των καταρτιζομένων της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, ως προς τις 3 επιμέρους κατηγορίες μεγέθους
των επιχειρήσεων (μικρές επιχειρήσεις από 10 έως& 49
απασχολούμενους, μεσαίες επιχειρήσεις από 50 έως&
249 απασχολούμενους, και μεσαίες επιχειρήσεις από
250 & άνω απασχολούμενους), και ενδεικτικά ο σταθμισμένος δείκτης μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων της
συγκεκριμένης κατηγορίας στα 27 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.111: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με κύριο λόγο πρόσληψης την αξιοποίηση των παραγωγικών
ικανοτήτων των καταρτιζομένων της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στις 3 επιμέρους κατηγορίες μεγέθους (μικρές, μεσαίες, και μεγάλες επιχειρήσεις), και ενδεικτικά το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
26,1%, και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (6,5%), η Τσεχία
(8,8%), η Ελλάδα (13,6%), το Λουξεμβούργο (14,3%),
και η Εσθονία (21,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 41,3% των μεγάλων επιχειρήσεων στην ΕΕ-28
προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με το συγκεκριμένο κύριο λόγο πρόσληψης. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό στην
Ελλάδα είναι 63,8%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 69,5% είναι: η Λιθουανία (71,9%), η Πορτογαλία (63,7%), η Ουγγαρία
(63,3%), η Βουλγαρία (59,0%), και η Λετονία (52,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 26,0%, και
συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (11,5%), το Βέλγιο
(14,3%), η Τσεχία (17,9%), η Ιταλία (22,3%), και η Φινλανδία (23,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες προσέλαβαν
καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
με κύριο λόγο πρόσληψης την αξιοποίηση των παραγωγικών ικανοτήτων των καταρτιζομένων της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, ανά επιμέρους κατηγορία
μεγέθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα,
σημειώνεται ότι:
 το 48,7% των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με το συγκεκριμένο κύριο λόγο πρόσληψης.
Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα
είναι 62,1%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 71,1% είναι: η Λιθουανία (68,5%), η Πορτογαλία (60,6%), η Λετονία
(58,5%), η Βουλγαρία (53,6%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (53,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 24,8%, και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (5,7%), το Λουξεμβούργο (6,4%), η Τσεχία (7,4%), η Εσθονία (12,4%),
και η Ελλάδα (16,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 43,8% των μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης με το συγκεκριμένο κύριο λόγο πρόσληψης. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 62,3%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 69,6% είναι: η Λιθουανία (79,0%), η Πορτογαλία (61,8%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (53,8%), η Βουλγαρία (53,6%), και η Γερμανία (48,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-

12.3.1.4.5 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες
προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης (employing IVT participants) με κύριο λόγο
πρόσληψης διάφορους άλλους λόγους, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
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και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.
Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής ε-

παγγελματικής κατάρτισης με κύριο λόγο πρόσληψης
διάφορους άλλους λόγους στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο
36,9% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 12.112: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με κύριο λόγο πρόσληψης διάφορους άλλους λόγους επί του
συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με κύριο λόγο πρόσληψης διάφορους άλλους λόγους, επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα είναι 31,3%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ελαφρά κατά 5,6 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
9η υψηλότερη θέση στην κατανομή των 27 κρατώνμελών για σχετικά στοιχεία ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 52,8% είναι: η Γερμανία (68,9%), η
Λετονία (63,6%), η Σλοβενία (49,0%), η Αυστρία (43,1%),
και η Δανία (39,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 5,0%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία
(0,4%), η Ισπανία (2,6%), η Βουλγαρία (5,4%), το Λουξεμβούργο (7,4%), και η Εσθονία (9,1%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, η τιμή του
συγκεκριμένου δείκτη στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 6,0% (ή κατά 2,1 ποσ. μονάδες) από 34,8% το
2010, σε 36,9% το 2015. Την ίδια περίοδο, στην Ελλάδα
δεν διατίθενται στοιχεία του συγκεκριμένου δείκτη για το
2010.
ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες
προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης (employing IVT participants) με κύριο λόγο
πρόσληψης διάφορους άλλους λόγους, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, ως προς τις 3 επιμέρους κατηγορίες μεγέθους των επιχειρήσεων (μικρές επιχειρήσεις από 10
έως& 49 απασχολούμενους, μεσαίες επιχειρήσεις από 50
έως& 249 απασχολούμενους, και μεσαίες επιχειρήσεις
από 250 & άνω απασχολούμενους), και ενδεικτικά ο
σταθμισμένος δείκτης μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων
της συγκεκριμένης κατηγορίας στα 27 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία,
το 2019.

Γράφημα 12.113: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με κύριο λόγο πρόσληψης διάφορους άλλους λόγους επί του
συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στις 3 επιμέρους κατηγορίες μεγέθους (μικρές,
μεσαίες, και μεγάλες επιχειρήσεις), και ενδεικτικά το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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ψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 56,5% είναι: η Γερμανία (70,5%), η Λετονία (67,2%), η Σλοβενία (59,8%),
η Αυστρία (49,8%), και η Δανία (40,4%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 5,5%, και συγκεκριμένα: η
Ρουμανία (0,6%), η Βουλγαρία (3,8%), η Ισπανία (6,1%),
η Εσθονία (6,1%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (10,9%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 49,1% των μεγάλων επιχειρήσεων στην ΕΕ-28
προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης με το συγκεκριμένο κύριο λόγο πρόσληψης. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 63,8%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 67,9% είναι: η Λετονία (73,2%), η Σλοβενία (72,1%), η Γερμανία (66,8%), η
Αυστρία (66,1%), και η Δανία (61,2%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 7,2%, και συγκεκριμένα: η
Ρουμανία (1,9%), η Ισπανία (3,6%), το Λουξεμβούργο
(8,2%), η Λιθουανία (10,1%), και η Βουλγαρία (12,0%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (9,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με κύριο
λόγο πρόσληψης διάφορους άλλους λόγους, ανά επιμέρους κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28
και στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 35,3% των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με το συγκεκριμένο κύριο λόγο πρόσληψης.
Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 32,7%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 50,5% είναι: η Γερμανία
(68,6%), η Λετονία (62,9%), η Σλοβενία (44,5%), η Αυστρία (40,0%), και η Πορτογαλία (37,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 6,2%, και συγκεκριμένα: η
Ισπανία (2,0%), η Βουλγαρία (5,3%), το Λουξεμβούργο
(6,0%), η Λιθουανία (7,9%), και το Βέλγιο (9,6%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 41,0% των μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 προσέλαβαν καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης με το συγκεκριμένο κύριο λόγο πρόσληψης. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 22,1%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υ-
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12.4 Δείκτες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτιση σε επιχειρήσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Η έρευνα για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (Continuing Vocational Training Survey - CVTS), συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την επένδυση που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (CVT)
αναφέρεται σε πρωτοβουλίες (measures) ή δραστηριότητες (activities) εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οι οποίες χρηματοδοτούνται είτε συνολικά, ή εν μέρει, από την ίδια
την επιχείρηση (άμεσα ή έμμεσα). Η μερική χρηματοδότηση της δράσης θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη χρήση
χρόνου εργασίας για την ανάπτυξη της κατάρτισης αλλά
και τη χρηματοδότηση για τον αναγκαίο εξοπλισμό για
την κατάρτιση.
Πιο συγκεκριμένα, στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (CVT) περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες ή δραστηριότητες κατάρτισης, που έχουν ως κύριο στόχο την
απόκτηση νέων ικανοτήτων (competences), ή την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση υφιστάμενων ικανοτήτων,
οι οποίες χρηματοδοτούνται τουλάχιστον εν μέρει από τις
επιχειρήσεις και αφορούν στους απασχολούμενους σε
αυτές, είτε απασχολούνται με σύμβαση εργασίας, είτε
άτομα που άμεσα επωφελούνται από την εργασία τους
στην επιχείρηση, όπως οι μη-αμειβόμενα συμβοηθούντα
οικογενειακά μέλη, και οι περιστασιακά απασχολούμενοι. Διευκρινίζεται ότι άτομα που απασχολούνται στις επιχειρήσεις με σύμβαση μαθητείας (apprenticeship) ή
σύμβαση κατάρτισης (training contract) δεν θεωρούνται
ως συμμετέχοντα στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (CVT).
Επιπλέον, και στο πλαίσιο της συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, οι πρωτοβουλίες ή δραστηριότητες κατάρτισης, θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί εκ των προτέρων, και να οργανώνονται ή να στηρίζονται στην κατεύθυνση του ειδικού στόχου της μάθησης. Η περιστασιακή
μάθηση (random learning), όπως και η αρχική επαγγελματική εκπαίδευση (ΙVT) εξαιρούνται ρητά της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CVT).
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CVT) οι πρωτοβουλίες ή δραστηριότητες κατάρτισης,
αφορούν τόσο στην υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης (CVΤ courses), όσο και άλλων μορφών
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (other forms
of CVT). Ως επιχειρήσεις που παρέχουν κατάρτιση (training enterprises) ορίζονται οι επιχειρήσεις που παρείχαν
προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης ή/και άλλες
μορφές συνεχιζόμενης κατάρτισης στους απασχολούμενους σε αυτές, κατά το έτος αναφοράς.
Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης κατά τη λειτουργία τους συνήθως διαχωρίζονται
από τον ενεργό χώρο εργασίας (active workplace), που
σημαίνει ότι η διαδικασία μάθησης πραγματοποιείται σε
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χώρο που έχει διαμορφωθεί ειδικά, σε αίθουσα διδασκαλίας, ή σε κέντρο κατάρτισης.
Ευρύτερα, τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης απαιτούν υψηλό βαθμό οργάνωσης ως
προς το χρόνο, τον χώρο, και το περιεχόμενο της παρεχόμενης κατάρτισης, είτε τα προγράμματα από έναν μόνο
εκπαιδευτή, είτε από ένα φορέα κατάρτισης. Το περιεχόμενο της κατάρτισης σχεδιάζεται ώστε να υλοποιηθεί σε
ομάδα καταρτιζομένων (για παράδειγμα, υπάρχει πρόγραμμα σπουδών).
Στην πράξη αναγνωρίζονται δύο διαφορετικοί τύποι προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης:
τα εσωτερικά (εντός της επιχείρησης) και τα εξωτερικά
(εκτός της επιχείρησης) προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
Τέλος, το περιεχόμενο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης συχνά προσαρμόζεται σύμφωνα στις ατομικές ανάγκες των καταρτιζομένων στο χώρο εργασίας. Πιο
συγκεκριμένα αυτές οι άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (εκτός των προγραμμάτων)
συνδέονται συνήθως με την ενεργό εργασία και τον ενεργό χώρο εργασίας, αλλά μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν συμμετοχή (διδασκαλία) σε συνέδρια, εμπορικές
εκθέσεις κ.λπ. για σκοπούς μάθησης. Αυτές οι άλλες
μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης συχνά
χαρακτηρίζονται από έναν βαθμό αυτοοργάνωσης (ως
προς το χρόνο, το χώρο και περιεχόμενο τους) είτε από
έναν καταρτιζόμενο, είτε από ομάδα καταρτιζομένων. Το
περιεχόμενο αυτών των άλλων μορφών κατάρτισης συχνά προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες
των καταρτιζομένων στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας,
και ομαδοποιημένες διακρίνονται στις ακόλουθες πέντε
κατηγορίες:
 προσχεδιασμένη κατάρτιση με καθοδηγούμενη κατάρτιση επί της εργασίας (planned training through
guided-on-the-job training),
 προσχεδιασμένη κατάρτιση με εναλλαγή θέσεων
εργασίας, ανταλλαγών, αποσπάσεων, ή επισκέψεις
μελέτης (planned training through job rotation, exchanges, secondments or study visits),
 προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή (με λαμβανόμενες οδηγίες) σε συνδιασκέψεις, εργαστήρια,
εμπορικές εκθέσεις και διαλέξεις (planned training
through participation -instruction received- in conferences, workshops, trade fairs and lectures),
 προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή σε κύκλους μάθησης, ή κύκλους ποιότητας (planned training through participation in learning or quality circles),
 και προσχεδιασμένη κατάρτιση με αυτόνομη μάθηση ή ψηφιακή μάθηση (planned training through selfdirected learning/e-learning).
Πηγή: Eurostat reference metadata 2022 - Continuing Vocational Training
in enterprises – CVT

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

12.4.1 Ποσοστό επιχειρήσεων που παρέχουν προγράμματα ή άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και
οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CVT

courses and/or other forms of CVT), επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.114: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises providing training by type of training and NACE Rev. 2 activity - % of all enterprises [trng_cvt_01n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κεφάλαιο 12ο

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που παρέχουν προγράμματα ή/ και
άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην
ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 10,5% (ή κατά 6,9 ποσ.
μονάδες) από 65,7% το 2010, σε 72,6% το 2015. Την ίδια
περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέχουν
προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση
κατά -21,9% (ή κατά 6,1 ποσ. μονάδες) από 27,8% το
2010, σε 21,7% το 2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ28 αντιστοιχεί στο 72,6% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους
από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
στην Ελλάδα είναι 21,7%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη
ιδιαίτερα σημαντικά κατά 50,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η
υψηλότερη θέση στην κατανομή των 28 κρατών-μελών
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 91,7% είναι: η Λετονία (99,9%), η
Σουηδία (93,1%), η Τσεχία (90,6%), η Αυστρία (88,1%),
και η Δανία (86,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 35,8%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (21,7%), η
Ρουμανία (26,7%), η Βουλγαρία (42,2%), η Ουγγαρία
(43,8%), και η Πολωνία (44,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

12.4.1.1

Ποσοστό επιχειρήσεων που παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
(CVΤ courses), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.
Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο
61,2% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
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Γράφημα 12.115: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises providing training by type of training and NACE Rev. 2 activity - % of all enterprises [trng_cvt_01n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 12,7%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα
σημαντικά κατά 48,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή των 28 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 82,3% είναι: η Λετονία (99,9%), η
Σουηδία (93,1%), η Τσεχία (90,6%), η Αυστρία (88,1%),
και η Δανία (86,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 25,2%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (21,7%), η
Ρουμανία (26,7%), η Βουλγαρία (42,2%), η Ουγγαρία
(43,8%), και η Πολωνία (44,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει
αύξηση κατά 10,1% (ή κατά 5,6 ποσ. μονάδες) από
55,6% το 2010, σε 61,2% το 2015. Την ίδια περίοδο, το
ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του
συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -38,9% (ή κατά 8,1
ποσ. μονάδες) από 20,8% το 2010, σε 12,7% το 2015.
12.4.1.1.1 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία με περισσότερους από 10 απασχολούμενους
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες παρέχουν εσωτερικά προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης (CVΤ courses - internal), επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.116: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες παρέχουν εσωτερικά προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises providing training by type of training and NACE Rev. 2 activity - % of all enterprises [trng_cvt_01n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
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S και οι οποίες παρέχουν εσωτερικά προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 35,7% του συνολικού πλήθους των επιχει-
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ρα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που παρέχουν εσωτερικά προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28
καταγράφει ικανή αύξηση κατά 17,0% (ή κατά 5,2 ποσ.
μονάδες) από 30,5% το 2010, σε 35,7% το 2015. Την ίδια
περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέχουν
εσωτερικά προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά 24,8% (ή κατά 2,6 ποσ. μονάδες) από 10,5% το 2010, σε
7,9% το 2015.
12.4.1.1.2 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Γράφημα 12.117: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες παρέχουν εξωτερικά προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2015
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία με περισσότερους από 10 απασχολούμενους
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες παρέχουν εξωτερικά προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης (CVΤ courses - external), επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες παρέχουν εσωτερικά προγράμματα
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους
από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S στην Ελλάδα είναι 7,9%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη
ιδιαίτερα σημαντικά κατά 27,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η
υψηλότερη θέση στην κατανομή των 28 κρατών-μελών
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 56,3% είναι: η Σουηδία (66,8%), η
Αυστρία (56,1%), το Βέλγιο (54,5%), το Λουξεμβούργο
(53,1%), και η Τσεχία (51,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 13,9%, και συγκεκριμένα: η
Ελλάδα (7,9%), η Ρουμανία (12,6%), η Ισπανία (13,6%),
η Κύπρος (17,5%), και η Πολωνία (18,0%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτε-
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Πηγή: Eurostat – Enterprises providing training by type of training and NACE Rev. 2 activity - % of all enterprises [trng_cvt_01n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S και οι οποίες παρέχουν εξωτερικά προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 54,6% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά. Την
ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες παρέχουν εξωτερικά προγράμματα
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους

από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S στην Ελλάδα είναι 9,4%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη
ιδιαίτερα σημαντικά κατά 45,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η
υψηλότερη θέση στην κατανομή των 28 κρατών-μελών
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 75,3% είναι: η Τσεχία (79,4%), η
Ισπανία (78,6%), η Σουηδία (74,8%), η Φινλανδία (73,5%),
και το Βέλγιο (70,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 18,8%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (9,4%), η
Ρουμανία (14,9%), η Βουλγαρία (20,2%), η Λετονία
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

(24,7%), και η Πολωνία (24,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που παρέχουν εξωτερικά προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του
συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -1,8% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδα) από 55,6% το 2010, σε 54,6% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέχουν εξωτερικά προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση

κατά -54,8% (ή κατά 11,4 ποσ. μονάδες) από 20,8% το
2010, σε 9,4% το 2015.
12.4.1.2

Ποσοστό επιχειρήσεων που παρέχουν άλλες
μορφές συνεχιζόμενης κατάρτισης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία με περισσότερους από 10 απασχολούμενους
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες παρέχουν άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
(other forms of CVT), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.118: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες παρέχουν άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises providing training by type of training and NACE Rev. 2 activity - % of all enterprises [trng_cvt_01n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S και οι οποίες παρέχουν άλλες μορφές συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο
59,9% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες παρέχουν άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην
Ελλάδα είναι 18,0%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 41,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή των 28 κρατών-μελών για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
12.4.1.2.1 ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία με περισσότερους από 10 απασχολούμενους
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Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 85,4% είναι: η Λετονία (99,9%), η
Σουηδία (86,7%), η Εσθονία (80,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (80,2%), και η Αυστρία (79,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 30,7%, και συγκεκριμένα:
η Ελλάδα (18,0%), η Ρουμανία (22,1%), η Βουλγαρία
(37,3%), η Ουγγαρία (37,3%), και η Τσεχία (38,6%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που παρέχουν άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 13,9% (ή κατά 7,3 ποσ. μονάδες) από 52,6% το
2010, σε 59,9% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που παρέχουν άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -21,4% (ή κατά 4,9 ποσ. μονάδες) από
22,9% το 2010, σε 18,0% το 2015.
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με καθοδηγούμενη κατάρτιση
επί της εργασίας (planned training through guided-onthe-job training), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.
Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &

S και οι οποίες παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με
καθοδηγούμενη κατάρτιση επί της εργασίας στην ΕΕ-28
αντιστοιχεί στο 44,2% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 12.119: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με καθοδηγούμενη κατάρτιση επί της εργασίας, επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises providing training by type of training and NACE Rev. 2 activity - % of all enterprises [trng_cvt_01n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

χουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με καθοδηγούμενη
κατάρτιση επί της εργασίας επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά
-5,4% (ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες) από 11,1% το 2010, σε
10,5% το 2015.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ, Η
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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12.4.1.2.2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με καθοδηγούμενη κατάρτιση επί της εργασίας επί
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S στην Ελλάδα είναι 10,3%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 33,7 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή των 28 κρατώνμελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 73,1% είναι: η Λετονία (99,9%), η
Σουηδία (73,1%), η Εσθονία (65,7%), η Γερμανία (64,3%),
και το Ηνωμένο Βασίλειο (62,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 19,0%, και συγκεκριμένα:
η Ελλάδα (10,5%), η Ρουμανία (13,0%), η Γαλλία (23,5%),
η Τσεχία (26,6%), και η Κροατία (27,8%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με καθοδηγούμενη κατάρτιση επί της εργασίας
επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 29,2% (ή κατά 10,0
ποσ. μονάδα) από 34,2% το 2010, σε 44,2% το 2015. Την
ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέ-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία με περισσότερους από 10 απασχολούμενους
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με εναλλαγή θέσεων εργασίας,
ανταλλαγών, αποσπάσεων, ή επισκέψεις μελέτης
(planned training through job rotation, exchanges, secondments or study visits), επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2015.
Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S και οι οποίες παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με
εναλλαγή θέσεων εργασίας, ανταλλαγών, αποσπάσεων, ή επισκέψεις μελέτης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο
12,5% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
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Γράφημα 12.120: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με εναλλαγή θέσεων εργασίας, ανταλλαγών, αποσπάσεων, ή επισκέψεις μελέτης,
επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises providing training by type of training and NACE Rev. 2 activity - % of all enterprises [trng_cvt_01n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με εναλλαγή θέσεων εργασίας, ανταλλαγών, αποσπάσεων, ή επισκέψεις μελέτης επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα
είναι 2,0%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 10,5 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή των
28 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 25,5% είναι: η Σουηδία (38,6%), το
Λουξεμβούργο (26,9%), η Ολλανδία (24,7%), το Βέλγιο
(19,0%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (18,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 4,1%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (2,0%), η Ουγγαρία (3,3%), η Λιθουανία (3,9%), η Ρουμανία (4,8%), και η Τσεχία (6,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κα-

τάρτιση με εναλλαγή θέσεων εργασίας, ανταλλαγών,
αποσπάσεων, ή επισκέψεις μελέτης επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 28,9% (ή κατά 2,8 ποσ. μονάδα) από
9,7% το 2010, σε 12,5% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με εναλλαγή θέσεων εργασίας, ανταλλαγών, αποσπάσεων, ή επισκέψεις μελέτης επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ικανή μείωση κατά -16,7% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες) από 2,4% το 2010, σε 2,0% το 2015.
12.4.1.2.3

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΜΕ

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ) ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ,

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή (με λαμβανόμενες
οδηγίες) σε συνδιασκέψεις, εργαστήρια, εμπορικές εκθέσεις και διαλέξεις (planned training through participation (instruction received) in conferences, workshops,
trade fairs and lectures), επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.121: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή (με λαμβανόμενες οδηγίες) σε συνδιασκέψεις, εργαστήρια, εμπορικές εκθέσεις και διαλέξεις, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises providing training by type of training and NACE Rev. 2 activity - % of all enterprises [trng_cvt_01n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
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στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S και οι οποίες παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με
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διαίτερα υψηλή (3,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή (με λαμβανόμενες οδηγίες) σε
συνδιασκέψεις, εργαστήρια, εμπορικές εκθέσεις και
διαλέξεις επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 14,2% (ή κατά 4,9
ποσ. μονάδα) από 34,4% το 2010, σε 39,3% το 2015. Την
ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή (με
λαμβανόμενες οδηγίες) σε συνδιασκέψεις, εργαστήρια,
εμπορικές εκθέσεις και διαλέξεις επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -51,4% (ή κατά 7,3 ποσ.
μονάδες) από 14,2% το 2010, σε 6,9% το 2015.
12.4.1.2.4

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ Η ΚΥΚΛΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 12ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή σε κύκλους μάθησης,
ή κύκλους ποιότητας (planned training through participation in learning or quality circles), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
το 2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

συμμετοχή (με λαμβανόμενες οδηγίες) σε συνδιασκέψεις, εργαστήρια, εμπορικές εκθέσεις και διαλέξεις
στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 39,3% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή (με λαμβανόμενες οδηγίες) σε συνδιασκέψεις, εργαστήρια, εμπορικές εκθέσεις και διαλέξεις επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 6,9%, τιμή του δείκτη
υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 32,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή των 28
κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 60,3% είναι: η Αυστρία (65,4%), η
Σουηδία (60,5%), η Γερμανία (59,3%), η Ολλανδία
(59,1%), και η Δανία (57,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 15,8%, και συγκεκριμένα: η
Ελλάδα (6,9%), η Ρουμανία (10,1%), η Βουλγαρία
(16,5%), η Τσεχία (21,5%), και η Πολωνία (24,2%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ι-

Γράφημα 12.122: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή σε κύκλους μάθησης, ή κύκλους ποιότητας, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises providing training by type of training and NACE Rev. 2 activity - % of all enterprises [trng_cvt_01n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S και οι οποίες παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με
συμμετοχή σε κύκλους μάθησης, ή κύκλους ποιότητας
στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 12,4% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που

δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή σε κύκλους μάθησης, ή κύκλους ποιότητας επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 6,6%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 5,8 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην κατανομή των
28 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-
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χεία ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 24,6% είναι: η Ολλανδία (29,2%),
η Αυστρία (26,5%), το Λουξεμβούργο (26,1%), η Λιθουανία (21,7%), και η Σλοβενία (19,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,7%, και συγκεκριμένα: η
Πολωνία (1,9%), η Τσεχία (3,5%), η Ιταλία (3,6%),η Ρουμανία (4,2%), και η Ουγγαρία (5,3%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(6,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή σε κύκλους μάθησης, ή κύκλους
ποιότητας επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 31,9% (ή
κατά 3,0 ποσ. μονάδα) από 9,4% το 2010, σε 12,4% το

2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων
που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή σε κύκλους μάθησης, ή κύκλους ποιότητας επί του
συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -10,8% (ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες)
από 7,4% το 2010, σε 6,6% το 2015.
12.4.1.2.5

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ

ΜΑΘΗΣΗ ‘Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με αυτόνομη μάθηση ή ψηφιακή
μάθηση (planned training through self-directed learning/
e-learning), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.123: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση αυτόνομη με μάθηση ή ψηφιακή μάθηση, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises providing training by type of training and NACE Rev. 2 activity - % of all enterprises [trng_cvt_01n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με
αυτόνομη μάθηση ή ψηφιακή μάθηση στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 21,5% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με αυτόνομη μάθηση ή ψηφιακή μάθηση επί του
συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους
από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
στην Ελλάδα είναι 3,9%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη
ικανά κατά 17,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση
στην κατανομή των 28 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 38,2% είναι: η Σουηδία (47,0%), η
Ολλανδία (42,5%), η Ιρλανδία (36,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (33,9%), και η Φινλανδία (31,2%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 7,9%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (3,9%), η Βουλγαρία (8,3%), η Ουγγαρία
(8,8%), η Λετονία (9,1%), και η Πολωνία (9,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με αυτόνομη μάθηση ή ψηφιακή μάθηση επί
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 52,5% (ή κατά 7,4 ποσ. μονάδα) από 14,1% το 2010, σε 21,5% το
2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων
που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με αυτόνομη
μάθηση ή ψηφιακή μάθηση επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μεί-
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ωση κατά -27,8% (ή κατά 1,5 ποσ. μονάδες) από 5,4% το
2010, σε 3,9% το 2015.
12.4.1.3 Δείκτης επιχειρήσεων με CVT ανά τομέα
οικονομικών δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων
Στην ενότητα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S (CVTS-4 και CVTS-5) και οι
οποίες παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CVT courses
and/or other forms of CVT), ως προς πέντε ομάδες τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων: (α) του τομέα δραστηριοτήτων Παραγωγή (πλην Κατασκευών-F) που περιλαμβάνει τους τομείς B, C, D & E, (β) του τομέα δραστηριοτήτων Κατασκευές, (γ) του τομέα δραστηριοτήτων Εμπόριο
Μεταφορές και Υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης
που περιλαμβάνει τους τομείς G, H & I, (δ) του τομέα

δραστηριοτήτων Ενημέρωση & επικοινωνία και Χρηματιστηριακές & ασφαλιστικές δραστηριότητες που περιλαμβάνει τους τομείς J & K, και (ε) του τομέα δραστηριοτήτων Υπηρεσίες που περιλαμβάνει τους τομείς L, M, N,
O, P, Q, R & S.
12.4.1.3.1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ CVT ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Παραγωγή και οι οποίες
παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CVT courses and/ or
other forms of CVT), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2015.

Γράφημα 12.124: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων ΠΑΡΑΓΩΓΗ και οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015

Κεφάλαιο 12ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
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Πηγή: Eurostat – Enterprises providing training by type of training and NACE Rev. 2 activity - % of all enterprises [trng_cvt_01n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Παραγωγή και οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες
μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην
ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 70,6% του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Παραγωγή και οι οποίες παρέχουν προγράμματα
ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα είναι
23,5%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 47,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 91,9% είναι: η Λετονία (99,9%), η
Τσεχία (92,1%), η Σουηδία (91,9%), η Αυστρία (88,6%),
και η Ισπανία (87,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με

μέση τιμή δείκτη 37,0%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα
(23,5%), η Ρουμανία (27,3%), η Βουλγαρία (41,8%), η
Πολωνία (45,5%), και η Ουγγαρία (9,0%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,5
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα
τομέων δραστηριοτήτων Παραγωγή και οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους
τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην
ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 13,0% (ή κατά 8,1 ποσ.
μονάδες) από 62,5% το 2010, σε 70,6% το 2015. Την ίδια
περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Παραγωγή και οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες
μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -12,6% (ή κατά 3,4 ποσ. μονάδες) από 26,9% το 2010,
σε 23,5% το 2015.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

12.4.1.3.2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ CVT ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
το 2015.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Κατασκευές και οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CVT courses and/
or other forms of CVT), επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Κατασκευές και οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 71,5% του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 12.125: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ και οι οποίες παρέχουν
προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises providing training by type of training and NACE Rev. 2 activity - % of all enterprises [trng_cvt_01n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων
Κατασκευές και οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και
άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 18,1%, τιμή
του δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 53,4
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 92,8% είναι: η Λετονία (100,0%),
η Τσεχία (92,5%), η Σουηδία (91,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (90,2%), και η Ισπανία (89,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 34,2%, και συγκεκριμένα:
η Ελλάδα (18,1%), η Ρουμανία (26,2%), η Πολωνία
(39,0%), η Μάλτα (41,7%), και η Ουγγαρία (46,1%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα
τομέων δραστηριοτήτων Κατασκευές και οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού
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πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 8,1% (ή κατά 12,8
ποσ. μονάδες) από 63,4% το 2010, σε 71,5% το 2015. Την
ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων
Κατασκευές και οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και
άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα καταγράφει ικανή
μείωση κατά -14,6% (ή κατά 3,1 ποσ. μονάδες) από 21,2%
το 2010, σε 18,1% το 2015.
12.4.1.3.3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ CVT ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
& ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Εμπόριο Μεταφορές και Υπηρεσίες καταλύματος & εστίασης και οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CVT courses
and/ or other forms of CVT), επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
το 2015.
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Γράφημα 12.126: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ και οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises providing training by type of training and NACE Rev. 2 activity - % of all enterprises [trng_cvt_01n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

12.4.1.3.4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ CVT ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ &
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επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 10,6% (ή κατά 6,6 ποσ. μονάδες)
από 62,0% το 2010, σε 68,6% το 2015. Την ίδια περίοδο,
το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Εμπόριο Μεταφορές και Υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης και οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -23,2% (ή
κατά 5,7 ποσ. μονάδες) από 24,6% το 2010, σε 18,9% το
2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Εμπόριο
Μεταφορές και Υπηρεσίες καταλύματος & και οι οποίες
παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί
στο 68,6% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων
Εμπόριο Μεταφορές και Υπηρεσίες καταλύματος & εστίασης και οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 18,9%, τιμή του
δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 49,7 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 90,4% είναι: η Λετονία (99,9%), η
Σουηδία (91,2%), η Τσεχία (88,6%), η Εσθονία (86,8%),
και η Αυστρία (85,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 30,9%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα
(18,9%), η Ρουμανία (21,9%), η Βουλγαρία (36,1%), η
Ουγγαρία (38,6%), και η Πολωνία (39,2%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα
τομέων δραστηριοτήτων Εμπόριο Μεταφορές και Υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης και οι οποίες παρέχουν
προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Ενημέρωση & επικοινωνία και Χρηματιστηριακές & ασφαλιστικές και οι οποίες
παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CVT courses and/ or
other forms of CVT), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2015.
Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Ενημέρωση & επικοινωνία και Χρηματιστηριακές & ασφαλιστικές δραστηριότητες και οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 85,5% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
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Γράφημα 12.127: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και ΧΡΗΜΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του
συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises providing training by type of training and NACE Rev. 2 activity - % of all enterprises [trng_cvt_01n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων
Ενημέρωση & επικοινωνία και Χρηματιστηριακές & ασφαλιστικές δραστηριότητες και οι οποίες παρέχουν
προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα
είναι 41,8%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη σημαντικά κατά 43,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 96,5% είναι: η Λετονία (99,4%), η
Σουηδία (97,1%), το Βέλγιο (95,9%), η Τσεχία (95,0%),
και η Αυστρία (94,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 55,2%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα
(41,8%), η Ρουμανία (42,1%), η Βουλγαρία (61,2%), η
Ουγγαρία (65,3%), και η Κροατία (65,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Ενημέρωση & επικοινωνία
και Χρηματιστηριακές & ασφαλιστικές δραστηριότητες και οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες

μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 6,9% (ή κατά 5,5 ποσ. μονάδες) από 800% το
2010, σε 85,5% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα
τομέων δραστηριοτήτων Ενημέρωση & επικοινωνία και
Χρηματιστηριακές & ασφαλιστικές δραστηριότητες και
οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες μορφές
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -10,7% (ή
κατά 5,0 ποσ. μονάδες) από 46,8% το 2010, σε 41,8% το
2015.
12.4.1.3.5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ CVT ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Υπηρεσίες και οι οποίες
παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CVT courses and/ or
other forms of CVT), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2015.

Γράφημα 12.128: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015

25,2

32,8

43,1

50,1 56,0

96,6 100,0
89,5 89,8 90,2 92,3 94,1
81,6 82,1 83,4 83,9 84,3 85,0 85,3 85,4 86,1 88,2
79,2
76,5
75,0
73,0
64,6 65,3 70,3

Πηγή: Eurostat – Enterprises providing training by type of training and NACE Rev. 2 activity - % of all enterprises [trng_cvt_01n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην ΕΕ-28
καταγράφει αύξηση κατά 6,3% (ή κατά 4,7 ποσ. μονάδες)
από 74,5% το 2010, σε 79,2% το 2015. Την ίδια περίοδο,
το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Υπηρεσίες και οι
οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -37,3% (ή κατά 15,0 ποσ. μονάδες) από 40,2% το 2010,
σε 25,2% το 2015.
12.4.1.4 Ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων
Στην ενότητα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S (CVTS-4 και CVTS-5 και οι
οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ως προς τρεις
κατηγορίες μεγέθους επιχειρήσεων: (α) τις μικρές επιχειρήσεις (από 10 έως& 49 απασχολούμενους), (β) τις μεσαίες επιχειρήσεις (από 50 έως& 249 απασχολούμενους),
και (γ) τις μεγάλες επιχειρήσεις (από 250 & άνω απασχολούμενους).
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των μικρών επιχειρήσεων που παρέχουν
προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CVT courses and/ or other
forms of CVT), επί του συνολικού πλήθους των μικρών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.
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12.4.1.4.1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ CVT ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Υπηρεσίες και οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες
μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην
ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 79,2% του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων
Υπηρεσίες και οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και
άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 25,2%, τιμή
του δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 54,0
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 94,6% είναι: η Λετονία (100,0%),
η Σουηδία (96,6%), η Δανία (94,1%), η Αυστρία (92,3%),
και η Σλοβενία (90,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 41,4%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα
(25,2%), η Ρουμανία (32,8%), η Ουγγαρία (43,1%), η
Βουλγαρία (50,1%), και η Πολωνία (56,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,3
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ομάδα
τομέων δραστηριοτήτων Υπηρεσίες και οι οποίες παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς

Γράφημα 12.129: Ποσοστιαία αναλογία των μικρών επιχειρήσεων που παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
επί του συνολικού πλήθους των μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises providing training by type of training and size class - % of all enterprises [trng_cvt_01s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων που παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο
69,3% του συνολικού πλήθους των μικρών επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων
που παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού
πλήθους των μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S στην Ελλάδα είναι 18,6%, τιμή του δείκτη υπο-

1373

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

λειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 50,7 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 90,4% είναι: η Λετονία (99,9%), η
Σουηδία (92,0%), η Τσεχία (89,0%), η Αυστρία (86,6%),
και η Εσθονία (84,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 31,0%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα
(18,6%), η Ρουμανία (21,7%), η Ουγγαρία (38,0%), η
Βουλγαρία (38,2%), και η Πολωνία (38,7%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των μικρών επιχειρήσεων που παρέχουν προγράμματα
ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 11,6% (ή κατά 7,2 ποσ. μονάδες) από
62,1% το 2010, σε 69,3% το 2015. Την ίδια περίοδο, το
ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων που παρέχουν προ-

γράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην
Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -23,1% (ή κατά
5,6 ποσ. μονάδες) από 24,2% το 2010, σε 18,6% το 2015.
12.4.1.4.2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ CVT ΣΤΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των μεσαίων επιχειρήσεων που παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CVT courses and/ or other forms of
CVT), επί του συνολικού πλήθους των μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.
Το 2015, το ποσοστό των μεσαίων επιχειρήσεων που
παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί
στο 85,6% του συνολικού πλήθους των μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη
χρονιά.

Γράφημα 12.130: Ποσοστιαία αναλογία των μεσαίων επιχειρήσεων που παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
επί του συνολικού πλήθους των μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises providing training by type of training and size class - % of all enterprises [trng_cvt_01s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των μεσαίων επιχειρήσεων
που παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού
πλήθους των μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S στην Ελλάδα είναι 40,2%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 45,4 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 27η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 97,5% είναι: η Λετονία (100,0%), η
Σουηδία (98,1%), η Γαλλία (97,5%), η Ισπανία (96,7%), και
η Φινλανδία (95,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 52,9%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (38,0%),
η Ελλάδα (40,2%), η Βουλγαρία (56,2%), η Ουγγαρία
(64,7%), και η Πολωνία (65,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές), που
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υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των μεσαίων επιχειρήσεων που παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των μεσαίων
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην ΕΕ-28
καταγράφει αύξηση κατά 6,6% (ή κατά 5,3 ποσ. μονάδες) από 80,3% το 2010, σε 85,6% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των μεσαίων επιχειρήσεων που παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού
πλήθους των μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά 11,6% (ή κατά 5,4 ποσ. μονάδες) από 45,5% το 2010, σε
40,2% το 2015.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

12.4.1.4.3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ CVT ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των μεγάλων επιχειρήσεων που παρέχουν
προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CVT courses and/ or other
forms of CVT), επί του συνολικού πλήθους των μεγάλων
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κρά-

τη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2015.
Το 2015, το ποσοστό των μεγάλων επιχειρήσεων που
παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί
στο 95,3% του συνολικού πλήθους των μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη
χρονιά.

Γράφημα 12.131: Ποσοστιαία αναλογία των μεγάλων επιχειρήσεων που παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
επί του συνολικού πλήθους των μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2015

78,0

99,5 99,5 99,6 99,7 99,7 100,0 100,0
96,2 96,9 97,1 98,1 98,2 98,3 98,5 98,6 98,7 98,7 98,9
92,6 93,3 94,9 95,3 95,3
90,9
85,6 88,3

67,4 68,2

Πηγή: Eurostat – Enterprises providing training by type of training and size class - % of all enterprises [trng_cvt_01s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

12.4.1.5 Ένταση της συμμετοχής των απασχολουμένων
στην παρεχόμενη από τις επιχειρήσεις τους
συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση
Σύμφωνα με τη Eurostat, ως συμμετέχων σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (participant in CVT courses) προσδιορίζεται ο απασχολούμενος
που έχει λάβει μέρος σε ένα ή περισσότερα προγράμματα
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης κατά τη
διάρκεια του έτους αναφοράς. Σημειώνεται ότι κάθε άτομο θα πρέπει να προσμετράται μόνο μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προγραμμάτων CVT στα οποία έχει συμμετάσχει. Επομένως, εάν ένα απασχολούμενος έχει συμμετάσχει σε 2 εξωτερικά (ως προς την επιχείρηση)
προγράμματα CVT και σε ένα εσωτερικό (της επιχείρησης)
πρόγραμμα CVT υπολογίζεται ως ένας συμμετέχων απασχολούμενος.
Ο δείκτης ένταση της συμμετοχής (participation intensity)
των απασχολουμένων σε μια επιχείρηση που παρέχει
προγράμματα ή/και άλλες μορφές κατάρτισης, ορίζεται
ως το ποσοστό των καταρτιζομένων επί του συνόλου των
απασχολουμένων στην επιχείρηση, και ομαδοποιείται σε
τρεις κατηγορίες: (α) επιχειρήσεις με χαμηλή ένταση
συμμετοχής καταρτιζομένων (λιγότερο από 10,0% του
συνόλου των απασχολουμένων), (β) επιχειρήσεις με ενδιάμεση ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων (από 10,0%
έως 49,0% του συνόλου των απασχολουμένων στην επιχείρηση), και (γ) επιχειρήσεις με υψηλή ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων (από 50,0% & άνω του συνόλου των
απασχολουμένων στην επιχείρηση).

Κεφάλαιο 12ο

τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην
Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -17,6% (ή κατά 14,6
ποσ. μονάδες) από 82,8% το 2010, σε 68,2% το 2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των μεγάλων επιχειρήσεων
που παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού
πλήθους των μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S στην Ελλάδα είναι 68,2%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ισχυρά κατά 27,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 99,8% είναι: η Λετονία (100,0%), η
Κύπρος (100,0%), η Γαλλία (99,7%), το Βέλγιο (99,7%), και
η Τσεχία (99,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 77,5%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (67,4%),
η Ελλάδα (68,2%), η Βουλγαρία (78,0%), η Πολωνία
(85,6%), και η Κροατία (88,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των μεγάλων επιχειρήσεων που παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 2,4% (ή κατά 2,2 ποσ. μονάδες) από
93,1% το 2010, σε 95,3% το 2015. Την ίδια περίοδο, το
ποσοστό των μεγάλων επιχειρήσεων που παρέχουν
προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των
μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους
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12.4.1.5.1 ΈΝΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των καταρτιζομένων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CVT courses) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από
Β έως & S, επί του συνόλου των απασχολουμένων σε
αυτές, στις 3 επιμέρους κατηγορίες έντασης συμμετοχής των καταρτιζομένων (επιχειρήσεις με χαμηλή, ενδιάμεση, και υψηλή ένταση συμμετοχής καταρτιζομέ-

νων), και η σταθμισμένη μέση ένταση συμμετοχής των
καταρτιζομένων επί του συνόλου των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2015.
Το 2019, η μέση σταθμισμένη ανά κατηγορία έντασης
συμμετοχής των καταρτιζομένων σε προγράμματα
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του
συνόλου των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
συγκεκριμένης κατηγορίας στην ΕΕ-28 είναι 41,8% των
απασχολουμένων στις επιχειρήσεις.

Γράφημα 12.132: Ποσοστιαία κατανομή των καταρτιζομένων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, επί του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτές, στις 3 επιμέρους κατηγορίες ένταση
συμμετοχής των καταρτιζομένων (επιχειρήσεις με χαμηλή, ενδιάμεση, και υψηλή ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων), και η σταθμισμένη μέση ένταση συμμετοχής των καταρτιζομένων επί του συνόλου των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat - Enterprises providing training by participation intensity, type of training and size class - % of training enterprises [trng_cvt_04s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η μέση σταθμισμένη ανά κατηγορία έντασης συμμετοχής των καταρτιζομένων σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί
του συνόλου των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις
της συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα είναι 36,7%
των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 5,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 49,5% είναι: η
Τσεχία (59,2%), η Σλοβακία (48,9%), η Σλοβενία (47,0%),
η Πορτογαλία (46,5%), και η Σουηδία (45,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 33,4% και συγκεκριμένα: η Ουγγαρία (29,9%), η Λιθουανία (32,8%), η Εσθονία (33,8%), η Κροατία (34,3%), και η Δανία (36,2%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιχειρήσεων που παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης ανά κατηγορία έντασης
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συμμετοχής των καταρτιζομένων στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 9,6% των επιχειρήσεων που παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην
ΕΕ-28 είναι επιχειρήσεις με χαμηλή ένταση συμμετοχής
καταρτιζομένων. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας
στην Ελλάδα είναι 11,3%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 18,1% είναι: η
Ουγγαρία (23,7%), η Λιθουανία (19,3%), η Ρουμανία
(16,0%), η Γαλλία (15,9%), και η Κροατία (15,5%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 4,2%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (1,1%), η Λετονία (4,2%), η Ιρλανδία
(4,8%), το Λουξεμβούργο (5,4%), και η Πολωνία (5,7%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (4,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 35,9% των επιχειρήσεων που παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην
ΕΕ-28 είναι επιχειρήσεις με ενδιάμεση ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο
ποσοστό των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγο-
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επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 19,9%, και συγκεκριμένα: η Λετονία (16,6%), η Ουγγαρία (18,9%), η Εσθονία (20,9%), η Ελλάδα (21,3%), και η Λιθουανία (21,8%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (3,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28).
12.4.1.5.2 ΈΝΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των καταρτιζομένων που μετέχουν σε προσχεδιασμένη κατάρτιση με καθοδηγούμενη κατάρτιση
επί της εργασίας (planned training through guided-onthe-job training), σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S, επί του συνόλου των απασχολουμένων σε
αυτές, στις 3 επιμέρους κατηγορίες έντασης συμμετοχής
των καταρτιζομένων (επιχειρήσεις με χαμηλή, ενδιάμεση,
και υψηλή ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων), και η
σταθμισμένη μέση ένταση συμμετοχής των καταρτιζομένων επί του συνόλου των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας στα 26 από 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.
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Γράφημα 12.133: Ποσοστιαία κατανομή των καταρτιζομένων που μετέχουν σε προσχεδιασμένη κατάρτιση με καθοδηγούμενη κατάρτιση επί της εργασίας, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, επί του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτές, στις 3 επιμέρους κατηγορίες ένταση συμμετοχής των καταρτιζομένων (επιχειρήσεις με χαμηλή, ενδιάμεση, και υψηλή ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων), και η σταθμισμένη μέση ένταση
συμμετοχής των καταρτιζομένων επί του συνόλου των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ρίας στην Ελλάδα είναι 26,0%. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 43,6%
είναι: η Γαλλία (47,6%), η Αυστρία (44,6%), η Ολλανδία
(43,0%), η Ισπανία (42,0%), και η Φινλανδία (40,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 18,1%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (7,9%), η Λετονία (10,5%), η Πορτογαλία (21,8%), η Πολωνία (25,1%), και η Σλοβακία
(25,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 38,7% των επιχειρήσεων που παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
στην ΕΕ-28 είναι επιχειρήσεις με υψηλή ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο
ποσοστό των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα είναι 21,3%. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 59,8%
είναι: η Τσεχία (89,7%), η Σλοβακία (58,7%), η Σλοβενία
(51,1%), η Σουηδία (50,0%), και το Βέλγιο (49,4%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία
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Πηγή: Eurostat - Enterprises providing training by participation intensity, type of training and size class - % of training enterprises [trng_cvt_04s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η μέση σταθμισμένη ανά κατηγορία έντασης
συμμετοχής των καταρτιζομένων σε προσχεδιασμένη
κατάρτιση με καθοδηγούμενη κατάρτιση επί της εργασίας επί του συνόλου των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας στην ΕΕ-28 είναι
34,8% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις.
Την ίδια χρονιά, η μέση σταθμισμένη ανά κατηγορία έντασης συμμετοχής των καταρτιζομένων σε προσχεδιασμένη κατάρτιση με καθοδηγούμενη κατάρτιση επί της
εργασίας επί του συνόλου των απασχολουμένων στις
επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα είναι 34,2% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις,

τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 0,6 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 43,9% είναι: η Λετονία (54,5%), η Βουλγαρία (46,5%), η Ουγγαρία (40,4%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (39,1%), και η Τσεχία (38,7%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 25,5% και συγκεκριμένα: η Δανία (19,8%), η Ολλανδία (25,1%), το
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Λουξεμβούργο (26,2%), το Βέλγιο (27,4%), και η Γαλλία
(28,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με
καθοδηγούμενη κατάρτιση επί της εργασίας ανά κατηγορία έντασης συμμετοχής των καταρτιζομένων στην ΕΕ28 και στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 13,7% των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με καθοδηγούμενη κατάρτιση επί
της εργασίας στην ΕΕ-28 είναι επιχειρήσεις με χαμηλή
ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων. Την ίδια χρονιά,
το αντίστοιχο ποσοστό των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα είναι 7,3%. Το 2019,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 24,5% είναι: το Λουξεμβούργο (28,6%), η Ολλανδία (27,5%), η Δανία (25,1%), η Μάλτα (21,3%), και
το Βέλγιο (20,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 6,5%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (4,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (6,6%), η Βουλγαρία (6,8%), η Ουγγαρία (7,3%), και η Ελλάδα (7,3%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(3,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 26,3% των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με καθοδηγούμενη κατάρτιση επί
της εργασίας στην ΕΕ-28 είναι επιχειρήσεις με ενδιάμεση ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων. Την ίδια
χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των επιχειρήσεων της
συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα είναι 28,9%.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 35,5% είναι: η Εσθονία (40,4%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (40,1%), η Γερμανία (36,1%), η Μάλτα
(31,3%), και η Πορτογαλία (29,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 14,1%, και συγκεκριμένα: η
Λετονία (8,7%), η Τσεχία (13,1%), η Γαλλία (14,4%), η

Σλοβακία (15,5%), και η Ιταλία (18,6%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
 και το 19,9% των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με καθοδηγούμενη κατάρτιση
επί της εργασίας στην ΕΕ-28 είναι επιχειρήσεις με υψηλή ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων. Την ίδια
χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των επιχειρήσεων της
συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα είναι 12,4%.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 42,1% είναι: η Λετονία (82,6%), η Βουλγαρία
(40,3%), η Πορτογαλία (30,7%), η Γερμανία (29,1%), και
η Μάλτα (28,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 9,1%, και συγκεκριμένα: η Δανία (3,7%), η Γαλλία
(6,3%), το Βέλγιο (11,6%), η Τσεχία (11,7%), και η Κροατία
(12,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28).
12.4.1.5.3 ΈΝΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ,
ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ, Η ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των καταρτιζομένων που μετέχουν σε προσχεδιασμένη κατάρτιση με εναλλαγή θέσεων εργασίας,
ανταλλαγών, αποσπάσεων, ή επισκέψεις μελέτης
(planned training through job rotation, exchanges, secondments or study visits), σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, επί του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτές, στις 3 επιμέρους κατηγορίες έντασης
συμμετοχής των καταρτιζομένων (επιχειρήσεις με χαμηλή, ενδιάμεση, και υψηλή ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων), και η σταθμισμένη μέση ένταση συμμετοχής των
καταρτιζομένων επί του συνόλου των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας στα 27
από 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.134: Ποσοστιαία κατανομή των καταρτιζομένων που μετέχουν σε προσχεδιασμένη κατάρτιση με εναλλαγή θέσεων εργασίας, ανταλλαγών, αποσπάσεων, ή επισκέψεις μελέτης, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, επί του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτές, στις 3 επιμέρους κατηγορίες ένταση συμμετοχής των καταρτιζομένων (επιχειρήσεις με χαμηλή, ενδιάμεση, και υψηλή ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων), και η σταθμισμένη μέση ένταση συμμετοχής των καταρτιζομένων επί του συνόλου των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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γορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 17,8% είναι:
το Λουξεμβούργο (22,7%), η Ολλανδία (21,4%), η Μάλτα (16,9%), η Ιρλανδία (14,4%), και η Πολωνία (13,5%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 2,7%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (1,8%), η Τσεχία (2,1%), η Λιθουανία (3,1%), η Ουγγαρία (3,2%), και η Γαλλία (7,3%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 6,7% των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με εναλλαγή θέσεων εργασίας, ανταλλαγών, αποσπάσεων, ή επισκέψεις μελέτης στην
ΕΕ-28 είναι επιχειρήσεις με ενδιάμεση ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο
ποσοστό των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα είναι 6,7%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 10,6% είναι:
η Βουλγαρία (12,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (11,2%), το
Λουξεμβούργο (10,8%), η Εσθονία (10,0%), και η Κροατία (8,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
2,7%, και συγκεκριμένα: η Λετονία (2,0%), η Λιθουανία
(2,5%), η Δανία (2,5%), η Ουγγαρία (3,2%), και η Τσεχία
(3,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5
είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,9 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 1,9% των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με εναλλαγή θέσεων εργασίας,
ανταλλαγών, αποσπάσεων, ή επισκέψεις μελέτης
στην ΕΕ-28 είναι επιχειρήσεις με υψηλή ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο
ποσοστό των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα είναι 0,7%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 2,8% είναι:
η Εσθονία (3,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο(2,9%), η Βουλγαρία (2,7%), η Πορτογαλία (2,4%), και η Ισπανία
(2,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, η μέση σταθμισμένη ανά κατηγορία έντασης
συμμετοχής των καταρτιζομένων σε προσχεδιασμένη
κατάρτιση με εναλλαγή θέσεων εργασίας, ανταλλαγών,
αποσπάσεων, ή επισκέψεις μελέτης επί του συνόλου
των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας στην ΕΕ-28 είναι 21,0% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις.
Την ίδια χρονιά, η μέση σταθμισμένη ανά κατηγορία έντασης συμμετοχής των καταρτιζομένων σε προσχεδιασμένη κατάρτιση με εναλλαγή θέσεων εργασίας, ανταλλαγών, αποσπάσεων, ή επισκέψεις μελέτης επί του
συνόλου των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της
συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα είναι 27,1%
των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις, τιμή υπερέχουσα κατά 6,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 27,5% είναι: η Εσθονία (29,4%), η Τσεχία (28,1%), η Ελλάδα (27,1%), η
Γαλλία (26,8%), και η Βουλγαρία (26,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 11,9% και συγκεκριμένα: η Σλοβενία (9,7%), η Δανία (10,8%), η Ολλανδία
(12,0%), η Αυστρία (12,8%), και η Μάλτα (14,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με
εναλλαγή θέσεων εργασίας, ανταλλαγών, αποσπάσεων,
ή επισκέψεις μελέτης ανά κατηγορία έντασης συμμετοχής των καταρτιζομένων στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα,
σημειώνεται ότι:
 το 8,2% των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με εναλλαγή θέσεων εργασίας, ανταλλαγών, αποσπάσεων, ή επισκέψεις μελέτης στην
ΕΕ-28 είναι επιχειρήσεις με χαμηλή ένταση συμμετοχής
καταρτιζομένων. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας
στην Ελλάδα είναι 1,8%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατη-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 0,5%, και
συγκεκριμένα: η Αυστρία (0,2%), η Δανία (0,3%), η Γερμανία (0,5%), η Λιθουανία (0,6%), και η Ελλάδα (0,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28).

μενες οδηγίες) σε συνδιασκέψεις, εργαστήρια, εμπορικές εκθέσεις και διαλέξεις (planned training through
participation (instruction received) in conferences,
workshops, trade fairs and lectures), σε επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S, επί του συνόλου των
απασχολουμένων σε αυτές, στις 3 επιμέρους κατηγορίες έντασης συμμετοχής των καταρτιζομένων (επιχειρήσεις με χαμηλή, ενδιάμεση, και υψηλή ένταση
συμμετοχής καταρτιζομένων), και η σταθμισμένη μέση
ένταση συμμετοχής των καταρτιζομένων επί του συνόλου των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας στα 26 από 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2015.

12.4.1.5.4 ΈΝΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΜΕ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ) ΣΕ
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των καταρτιζομένων που μετέχουν σε προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή (με λαμβανό-

Γράφημα 12.135: Ποσοστιαία κατανομή των καταρτιζομένων που μετέχουν σε προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή (με λαμβανόμενες οδηγίες) σε συνδιασκέψεις, εργαστήρια, εμπορικές εκθέσεις και διαλέξεις, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, επί
του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτές, στις 3 επιμέρους κατηγορίες ένταση συμμετοχής των καταρτιζομένων (επιχειρήσεις με χαμηλή, ενδιάμεση, και υψηλή ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων), και η σταθμισμένη μέση ένταση συμμετοχής των καταρτιζομένων επί του συνόλου των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat - Enterprises providing training by participation intensity, type of training and size class - % of training enterprises [trng_cvt_04s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, η μέση σταθμισμένη ανά κατηγορία έντασης
συμμετοχής των καταρτιζομένων σε προσχεδιασμένη
κατάρτιση με συμμετοχή (με λαμβανόμενες οδηγίες) σε
συνδιασκέψεις, εργαστήρια, εμπορικές εκθέσεις και
διαλέξεις επί του συνόλου των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας στην ΕΕ-28 είναι 22,5% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις.
Την ίδια χρονιά, η μέση σταθμισμένη ανά κατηγορία έντασης συμμετοχής των καταρτιζομένων σε προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή (με λαμβανόμενες οδηγίες) σε συνδιασκέψεις, εργαστήρια, εμπορικές εκθέσεις και διαλέξεις επί του συνόλου των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας
στην Ελλάδα είναι 30,0% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις, τιμή υπερέχουσα κατά 7,8 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 27,7% είναι: η
Ελλάδα (30,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (29,2%), η Εσθο-
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νία (27,6%), η Φινλανδία (26,9%), και η Τσεχία (24,7%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 16,0%
και συγκεκριμένα: η Ιταλία (15,3%), η Λετονία (15,8%), η
Λιθουανία (15,9%), η Κύπρος (16,2%), και η Ολλανδία
(16,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με
συμμετοχή (με λαμβανόμενες οδηγίες) σε συνδιασκέψεις, εργαστήρια, εμπορικές εκθέσεις και διαλέξεις ανά
κατηγορία έντασης συμμετοχής των καταρτιζομένων
στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 23,4% των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή (με λαμβανόμενες
οδηγίες) σε συνδιασκέψεις, εργαστήρια, εμπορικές
εκθέσεις και διαλέξεις στην ΕΕ-28 είναι επιχειρήσεις με
χαμηλή ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων. Την ίδια
χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των επιχειρήσεων της
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οδηγίες) σε συνδιασκέψεις, εργαστήρια, εμπορικές
εκθέσεις και διαλέξεις στην ΕΕ-28 είναι επιχειρήσεις με
υψηλή ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων. Την ίδια
χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των επιχειρήσεων της
συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα είναι 6,8%. Το
2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 9,0% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (9,9%), η
Γερμανία (9,3%), η Φινλανδία (9,1%), η Αυστρία (8,6%),
και η Ιρλανδία (8,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 2,8%, και συγκεκριμένα: η Γαλλία (2,3%), η
Λετονία (2,4%), η Ιταλία (2,8%), η Τσεχία (3,2%), και η
Κύπρος (3,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28).
12.4.1.5.5

ΈΝΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡ-

ΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, Η
ΚΥΚΛΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 12ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των καταρτιζομένων που μετέχουν σε προσχεδιασμένη με συμμετοχή σε κύκλους μάθησης, ή κύκλους ποιότητας (planned training through participation
in learning or quality circles), σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, επί του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτές, στις 3 επιμέρους κατηγορίες έντασης συμμετοχής των καταρτιζομένων (επιχειρήσεις με
χαμηλή, ενδιάμεση, και υψηλή ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων), και η σταθμισμένη μέση ένταση συμμετοχής των καταρτιζομένων επί του συνόλου των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας στα 26 από 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.
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συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα είναι 8,0%. Το
2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 38,8% είναι: η Λιθουανία (42,7%), η Ολλανδία (42,3%), το Λουξεμβούργο (40,5%), η Κροατία
(35,7%), και το Βέλγιο (32,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 11,8%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα
(8,0%), η Τσεχία (8,8%), η Εσθονία (12,6%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (13,9%), και η Γαλλία (15,9%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 23,6% των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή (με λαμβανόμενες
οδηγίες) σε συνδιασκέψεις, εργαστήρια, εμπορικές
εκθέσεις και διαλέξεις στην ΕΕ-28 είναι επιχειρήσεις με
ενδιάμεση ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των επιχειρήσεων
της συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα είναι
17,3%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 33,8% είναι: η Αυστρία
(39,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (37,8%), η Γερμανία
(34,9%), η Φινλανδία (29,1%), και η Ουγγαρία (28,0%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 10,7%, και συγκεκριμένα: η Λετονία (8,0%), η Ισπανία (11,1%), η Κύπρος (11,1%), η Μάλτα (11,4%), και η Τσεχία (11,7%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (3,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 6,4% των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή (με λαμβανόμενες

Γράφημα 12.136: Ποσοστιαία κατανομή των καταρτιζομένων που μετέχουν σε προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή σε κύκλους μάθησης, ή κύκλους ποιότητας, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, επί του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτές, στις 3
επιμέρους κατηγορίες ένταση συμμετοχής των καταρτιζομένων (επιχειρήσεις με χαμηλή, ενδιάμεση, και υψηλή ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων), και η σταθμισμένη μέση ένταση συμμετοχής των καταρτιζομένων επί του συνόλου των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2015
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Το 2019, η μέση σταθμισμένη ανά κατηγορία έντασης
συμμετοχής των καταρτιζομένων σε προσχεδιασμένη
κατάρτιση με συμμετοχή σε κύκλους μάθησης, ή κύκλους ποιότητας επί του συνόλου των απασχολουμένων
στις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας στην ΕΕ28 είναι 25,6% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις.
Την ίδια χρονιά, η μέση σταθμισμένη ανά κατηγορία έντασης συμμετοχής των καταρτιζομένων σε προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή σε κύκλους μάθησης, ή
κύκλους ποιότητας επί του συνόλου των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας
στην Ελλάδα είναι 39,8% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις, τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 14,2 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 36,7% είναι: η Ελλάδα (39,8%), η Κύπρος (37,1%), η Εσθονία (36,7%), η
Βουλγαρία (36,5%), και η Ουγγαρία (33,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 17,6% και συγκεκριμένα: η Πολωνία (14,2%), το Λουξεμβούργο (17,3%), η
Γαλλία (17,7%), η Ολλανδία (19,0%), και η Ρουμανία
(20,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με
συμμετοχή σε κύκλους μάθησης, ή κύκλους ποιότητας
ανά κατηγορία έντασης συμμετοχής των καταρτιζομένων
στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 6,7% των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή σε κύκλους μάθησης,
ή κύκλους ποιότητας στην ΕΕ-28 είναι επιχειρήσεις με
χαμηλή ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων. Την ίδια
χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των επιχειρήσεων της
συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα είναι 4,8%. Το
2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 14,8% είναι: το Λουξεμβούργο (21,1%), η Ολλανδία (19,8%), η Σλοβακία (12,0%), το Βέλγιο (11,1%),
και η Λιθουανία (10,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 2,2%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία
(1,2%), η Εσθονία (1,7%), η Λετονία (2,5%), η Ουγγαρία
(2,8%), και η Πολωνία (2,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,7
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 7,1% των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή σε κύκλους μάθησης,
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ή κύκλους ποιότητας στην ΕΕ-28 είναι επιχειρήσεις με
ενδιάμεση ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των επιχειρήσεων
της συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα είναι
12,4%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 12,9% είναι: η Λιθουανία
(15,4%), η Αυστρία (14,8%), η Ελλάδα (12,4%), η Μάλτα (11,1%), και η Βουλγαρία (10,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 2,2%, και συγκεκριμένα: η
Πολωνία (1,2%), η Τσεχία (1,6%), η Ιταλία (1,8%), η Εσθονία (2,8%), και η Λετονία (3,4%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(6,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 3,1% των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με συμμετοχή σε κύκλους μάθησης, ή κύκλους ποιότητας στην ΕΕ-28 είναι επιχειρήσεις
με υψηλή ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των επιχειρήσεων
της συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα είναι
13,1%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 9,9% είναι: η Ελλάδα (13,1%),
η Κύπρος (10,1%), η Λιθουανία (9,8%), η Βουλγαρία
(9,2%), και η Αυστρία (7,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 0,8%, και συγκεκριμένα: η Πολωνία
(0,2%), η Γαλλία (0,3%), η Τσεχία (1,0%), η Ιταλία
(1,0%), και η Φινλανδία (1,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (12,3
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28).

12.4.1.5.6 ΈΝΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΗ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των καταρτιζομένων που μετέχουν σε προσχεδιασμένη κατάρτιση με αυτόνομη μάθηση ή ψηφιακή μάθηση (planned training through self-directed
learning/ e-learning), σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S, επί του συνόλου των απασχολουμένων
σε αυτές, στις 3 επιμέρους κατηγορίες έντασης συμμετοχής των καταρτιζομένων (επιχειρήσεις με χαμηλή, ενδιάμεση, και υψηλή ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων),
και η σταθμισμένη μέση ένταση συμμετοχής των καταρτιζομένων επί του συνόλου των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας στα 27 από 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2015.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.137: Ποσοστιαία κατανομή των καταρτιζομένων που μετέχουν σε προσχεδιασμένη κατάρτιση με αυτόνομη μάθηση ή ψηφιακή μάθηση, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, επί του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτές, στις 3 επιμέρους κατηγορίες ένταση συμμετοχής των καταρτιζομένων (επιχειρήσεις με χαμηλή, ενδιάμεση, και υψηλή ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων), και η σταθμισμένη μέση ένταση συμμετοχής των καταρτιζομένων επί του συνόλου των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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ντίστοιχο ποσοστό των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα είναι 7,1%. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 22,5% είναι: η Ολλανδία (28,7%), το Λουξεμβούργο
(25,0%), η Δανία (21,1%), η Ιρλανδία (19,8%), και η
Γερμανία (17,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 5,1%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (3,2%), η Λετονία (4,1%), η Γαλλία (5,9%), η Βουλγαρία (6,1%), και η
Εσθονία (6,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,4 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
το 10,5% των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με αυτόνομη μάθηση ή ψηφιακή
μάθηση στην ΕΕ-28 είναι επιχειρήσεις με ενδιάμεση
ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων. Την ίδια χρονιά,
το αντίστοιχο ποσοστό των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα είναι 7,4%. Το 2019,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή
δείκτη 16,4% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (19,6%), η Ιρλανδία (16,9%), η Ρουμανία (16,1%), η Ολλανδία
(15,4%), και η Φινλανδία (14,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 4,7%, και συγκεκριμένα: η Λετονία
(2,7%), η Κύπρος (4,2%), η Τσεχία (5,2%), η Πολωνία
(5,5%), και η Ιταλία (5,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28,
και το 5,8% των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με αυτόνομη μάθηση ή ψηφια-

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, η μέση σταθμισμένη ανά κατηγορία έντασης
συμμετοχής των καταρτιζομένων σε προσχεδιασμένη
κατάρτιση με αυτόνομη μάθηση ή ψηφιακή μάθηση
επί του συνόλου των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις
της συγκεκριμένης κατηγορίας στην ΕΕ-28 είναι 25,2%
των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις.
Την ίδια χρονιά, η μέση σταθμισμένη ανά κατηγορία έντασης συμμετοχής των καταρτιζομένων σε προσχεδιασμένη κατάρτιση με αυτόνομη μάθηση ή ψηφιακή
μάθηση επί του συνόλου των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα
είναι 25,7% των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις, τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 0,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 14η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 32,5% είναι: η
Τσεχία (34,6%), η Ρουμανία (33,5%), η Εσθονία (32,3%), η
Αυστρία (31,3%), και η Φινλανδία (31,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 18,8% και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (17,9%), η Δανία (18,0%), η Πολωνία (18,9%), η Ολλανδία (19,1%), και το Βέλγιο (19,8%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση
αυτόνομη μάθηση ή ψηφιακή μάθηση ανά κατηγορία
έντασης συμμετοχής των καταρτιζομένων στην ΕΕ-28 και
στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 12,6% των επιχειρήσεων που παρέχουν προσχεδιασμένη κατάρτιση με αυτόνομη μάθηση ή ψηφιακή
μάθηση στην ΕΕ-28 είναι επιχειρήσεις με χαμηλή ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων. Την ίδια χρονιά, το α-
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κή μάθηση στην ΕΕ-28 είναι επιχειρήσεις με υψηλή ένταση συμμετοχής καταρτιζομένων. Την ίδια χρονιά, το
αντίστοιχο ποσοστό των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα είναι 3,3%. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 10,7% είναι: η Ρουμανία (15,0%), η Φινλανδία
(11,1%), η Ιρλανδία (2,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(8,9%), και η Σλοβακία (7,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 2,8%, και συγκεκριμένα: η Λετονία
(2,4%), η Κύπρος (2,8%), η Πολωνία (2,8%), η Γαλλία
(2,8%), και η Ελλάδα (3,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,8
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28).
12.4.1.6 Δείκτης καταρτιζόμενων σε προγράμματα CVT
ανά τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων
Στην ενότητα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των
καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ως προς το σύνολο
των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις με περισσότερους
από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S

(CVTS-4 και CVTS-5) και οι οποίες παρέχουν προγράμματα
ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CVT courses), ως προς πέντε ομάδες τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων: (α) την ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Παραγωγή (πλην Κατασκευών-F) που περιλαμβάνει τους τομείς B, C, D & E, (β) την ομάδα τομέων
δραστηριοτήτων Κατασκευές, (γ) την ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Εμπόριο Μεταφορές και Υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης που περιλαμβάνει τους τομείς G, H
& I, (δ) την ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Ενημέρωση &
επικοινωνία και Χρηματιστηριακές & ασφαλιστικές
δραστηριότητες που περιλαμβάνει τους τομείς J & K, και
(ε) την ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Υπηρεσίες που
περιλαμβάνει τους τομείς L, M, N, O, P, Q, R & S.
12.4.1.6.1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ CVT ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CVT
courses), σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Παραγωγή, ως προς το
σύνολο των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και οι οποίες παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
το 2015.

Γράφημα 12.138: Ποσοστιαία αναλογία των καταρτιζομένων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Παραγωγή, ως προς το σύνολο των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη
ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Participants in CVT courses by sex and NACE Rev. 2 activity - % of persons employed in enterprises providing CVT courses [trng_cvt_13n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Παραγωγή στην
ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 52,8% του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των καταρτιζόμενων στην Ελλάδα είναι 38,9%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ισχυρά κατά 13,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 23η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 73,4% είναι: η Τσεχία (88,9%), το
Λουξεμβούργο (72,7%), η Σλοβακία (71,2%), η Σλοβενία (67,2%), και το Βέλγιο (66,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 30,3%, και συγκεκριμένα: η Ουγγαρία (24,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (28,8%),
η Κροατία (29,5%), η Εσθονία (32,7%), και η Δανία
(35,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

δραστηριοτήτων Παραγωγή, επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων
δραστηριοτήτων και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 9,5% (ή κατά 4,6 ποσ. μονάδες)
από 48,2% το 2010, σε 52,8% το 2015. Την ίδια περίοδο,
το αντίστοιχο ποσοστό των καταρτιζομένων στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 16,1% (ή κατά
5,4 ποσ. μονάδες) από 33,5% το 2010, σε 38,9% το
2015.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
CVT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
(CVT courses), σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Παραγωγή, ως προς
το σύνολο των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων
δραστηριοτήτων και οι οποίες παρέχουν προγράμματα
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ανά φύλο
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015.

Γράφημα 12.139: Ποσοστιαία κατανομή των καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Παραγωγή, ως προς το σύνολο των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και οι οποίες παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2015
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Πηγή: Eurostat – Participants in CVT courses by sex and NACE Rev. 2 activity - % of persons employed in enterprises providing CVT courses [trng_cvt_13n2]

σοστό των ανδρών καταρτιζόμενων που μετέχουν σε
προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων, υπολείπεται
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Δανία (κατά 3,4 ποσ. μονάδα), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθεί η Κύπρος (κατά 3,1 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στη Γερμανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Σουηδία, την Ισπανία, την Εσθονία, τη
Φινλανδία, και τη Σλοβενία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

Κεφάλαιο 12ο

Το 2015, το ποσοστό των ανδρών καταρτιζόμενων που
μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων στην
ΕΕ-28 (51,5%), υπερέχει ελαφρά από τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (48,5%) κατά 3,0 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη
ομάδα τομέων δραστηριοτήτων, υπερέχει από ελαφρά
έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 8,6 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Βουλγαρία (κατά 9,5 ποσ. μονάδες),
η Ουγγαρία (κατά 8,9 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 8,6
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 6,3 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σλοβακία (κατά 5,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία
(κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 4,9 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία
(κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά
2,9 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες),
και οριακά η Ρουμανία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), και η
Τσεχία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πο-

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

12.4.1.6.2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ CVT ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CVT
courses), σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Κατασκευές, ως προς το
σύνολο των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και οι οποίες παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
το 2015.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 12.140: Ποσοστιαία αναλογία των καταρτιζομένων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Κατασκευές, ως προς το σύνολο των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Participants in CVT courses by sex and NACE Rev. 2 activity - % of persons employed in enterprises providing CVT courses [trng_cvt_13n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των καταρτιζόμενων που μετέχουν
σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Κατασκευές στην ΕΕ-28
αντιστοιχεί στο 50,2% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και
παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των καταρτιζόμενων στην Ελλάδα είναι 48,4%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ελαφρά κατά 1,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 14η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 68,4% είναι: η Τσεχία (93,7%), η
Σλοβακία (67,2%), η Πορτογαλία (65,3%), η Ιταλία
(59,9%), και η Πολωνία (56,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 24,2%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (18,6%), η Κύπρος (22,0%), η Κροατία
(22,3%), η Ρουμανία (27,4%), και η Δανία (30,9%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Κατασκευές, επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και
παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 9,5% (ή
κατά 4,6 ποσ. μονάδες) από 48,2% το 2010, σε 52,8% το
2015. Την ίδια περίοδο, το αντίστοιχο ποσοστό των καταρτιζομένων στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση
κατά 16,1% (ή κατά 5,4 ποσ. μονάδες) από 33,5% το
2010, σε 38,9% το 2015.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
CVT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
(CVT courses), σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Κατασκευές, ως
προς το σύνολο των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και οι οποίες παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015.

Γράφημα 12.141: Ποσοστιαία κατανομή των καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Κατασκευές, ως προς το σύνολο των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη
συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και οι οποίες παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ανά φύλο στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Participants in CVT courses by sex and NACE Rev. 2 activity - % of persons employed in enterprises providing CVT courses [trng_cvt_13n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των ανδρών καταρτιζόμενων που
μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματι-
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κής κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων στην
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ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κροατία
(κατά 3,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 3,6 ποσ.
μονάδες), και η Κύπρος (κατά 2,7 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στη Μάλτα, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία,
την Τσεχία, τη Δανία, τη Ρουμανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Σουηδία, την Ισπανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, και τη Σλοβενία, καταγράφεται
οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ.
μονάδων).
12.4.1.6.3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ CVT ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Γράφημα 12.142: Ποσοστιαία αναλογία των καταρτιζομένων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Εμπόριο Μεταφορές και Υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης, ως προς το σύνολο των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015

Κεφάλαιο 12ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CVT
courses), σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Εμπόριο Μεταφορές και
Υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης, ως προς το σύνολο των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και οι οποίες παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ΕΕ-28 (52,1%), υπερέχει ελαφρά από τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (47,9%) κατά 4,2 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη
ομάδα τομέων δραστηριοτήτων, υπερέχει από ελαφρά
έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
6,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης
των φύλων ακολουθούν: η Ιρλανδία (κατά 8,3 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Σλοβακία (κατά 5,1 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), και οριακά η Λετονία (κατά
2,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), και
η Πολωνία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 3 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών καταρτιζόμενων που μετέχουν σε
προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων, υπολείπεται
από ελαφρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
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Πηγή: Eurostat – Participants in CVT courses by sex and NACE Rev. 2 activity - % of persons employed in enterprises providing CVT courses [trng_cvt_13n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των καταρτιζόμενων που μετέχουν
σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Εμπόριο Μεταφορές και
Υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 46,7% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη
συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των καταρτιζόμενων στην Ελλάδα είναι 37,8%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 8,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 25η υψηλότερη θέση

στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 67,7% είναι: η Τσεχία (85,5%), η
Σλοβενία (66,6%), η Πορτογαλία (64,4%), το Βέλγιο
(61,1%), και η Πολωνία (60,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 36,1%, και συγκεκριμένα: το
Ηνωμένο Βασίλειο (30,2%), η Λιθουανία (35,5%), η Ουγγαρία (37,4%), η Ελλάδα (37,8%), και η Ολλανδία (39,5%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Εμπόριο Μεταφορές και Υπηρεσίες καταλύματος
και εστίασης, επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη
συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή αύξηση κατά
0,9% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες) από 46,3% το 2010, σε
46,7% το 2015. Την ίδια περίοδο, το αντίστοιχο ποσοστό
των καταρτιζομένων στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή
αύξηση κατά 29,1% (ή κατά 8,7 ποσ. μονάδες) από
29,1% το 2010, σε 37,8% το 2015.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
CVT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
(CVT courses), σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Εμπόριο Μεταφορές και Υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης, ως προς το
σύνολο των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και οι οποίες παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015.

Γράφημα 12.143: Ποσοστιαία κατανομή των καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Εμπόριο Μεταφορές και Υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης , ως προς το σύνολο των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και οι οποίες παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Participants in CVT courses by sex and NACE Rev. 2 activity - % of persons employed in enterprises providing CVT courses [trng_cvt_13n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των ανδρών καταρτιζόμενων που
μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων
στην ΕΕ-28 (51,1%), υπερέχει οριακά από τον αντίστοιχο
δείκτη των γυναικών (48,9%) κατά 2,1 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων, υπερέχει από
ελαφρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ιρλανδία
(κατά 2,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Δανία (κατά 9,5 ποσ.
μονάδες), η Ελλάδα (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 7,0 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα η Τσεχία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία
(κατά 5,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 4,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 4,8 ποσ. μονάδες), η
Αυστρία (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 4,1
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), η
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Σλοβακία (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ιταλία
(κατά 2,3 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 9 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών καταρτιζόμενων που μετέχουν σε
προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων, υπολείπεται
από ελαφρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία
(κατά 5,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κροατία (κατά 6,5
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Βουλγαρία (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 3,7 ποσ.
μονάδες), και οριακά η Μάλτα (κατά 2,4 ποσ. μονάδες),
και η Ισπανία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στη Φινλανδία, τη Λετονία, τη Γερμανία, και τη
Σλοβενία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της
τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση
μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

12.4.1.6.4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ CVT ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CVT
courses), σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Ενημέρωση & επικοινωνία και Χρηματιστηριακές & ασφαλιστικές δραστηριότητες, ως προς το σύνολο των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και οι οποίες παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.144: Ποσοστιαία αναλογία των καταρτιζομένων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Ενημέρωση & επικοινωνία και Χρηματιστηριακές & ασφαλιστικές δραστηριότητες, ως προς το σύνολο των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κεφάλαιο 12ο

Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 82,6% είναι: η Τσεχία (87,6%), η
Ιρλανδία (83,6%), το Λουξεμβούργο (82,6%), η Σλοβενία
(79,6%), και η Ιταλία (79,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 45,8%, και συγκεκριμένα: η Ουγγαρία (32,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (45,7%), η Φινλανδία (47,2%), η Γερμανία (48,0%), και η Δανία (55,8%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Ενημέρωση & επικοινωνία και Χρηματιστηριακές
& ασφαλιστικές δραστηριότητες, επί του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων
δραστηριοτήτων και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,3% (ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες)
από 60,4% το 2010, σε 61,2% το 2015. Την ίδια περίοδο,
το αντίστοιχο ποσοστό των καταρτιζομένων στην Ελλάδα
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 50,2% (ή
κατά 24,1 ποσ. μονάδες) από 48,0% το 2010, σε 72,1% το
2015.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
CVT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2015, το ποσοστό των καταρτιζόμενων που μετέχουν
σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Ενημέρωση & επικοινωνία και Χρηματιστηριακές & ασφαλιστικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 61,2% του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων
δραστηριοτήτων και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των καταρτιζόμενων στην Ελλάδα είναι 72,1%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα ισχυρά κατά 10,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 11η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CVT
courses), σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Ενημέρωση & επικοινωνία και Χρηματιστηριακές & ασφαλιστικές δραστηριότητες, ως προς το σύνολο των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και οι οποίες παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015.
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Γράφημα 12.145: Ποσοστιαία κατανομή των καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Ενημέρωση & επικοινωνία και Χρηματιστηριακές & ασφαλιστικές δραστηριότητες, ως προς το σύνολο
των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και οι οποίες παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Participants in CVT courses by sex and NACE Rev. 2 activity - % of persons employed in enterprises providing CVT courses [trng_cvt_13n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των ανδρών καταρτιζόμενων που
μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων στην
ΕΕ-28 (48,5%), υπολείπεται ελαφρά από τον αντίστοιχο
δείκτη των γυναικών (51,6%) κατά 3,1 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων, υπολείπεται από
ελαφρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 13,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά
11,1 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 7,9 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα
η Κροατία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 5,6
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 3,9
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η
Μάλτα (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά
2,4 ποσ. μονάδες), και οριακά η Φινλανδία (κατά 2,1
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες), και η Πολωνία (κατά 2,0
ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προ-

γράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων, υπερέχει από ελαφρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και
γυναικών να καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 7,2 ποσ.
μονάδες), και ελαφρότερα και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 3,0 ποσ.
μονάδες), και οριακά η Βουλγαρία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), και η Κύπρος (κατά 2,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στη Λετονία, την Ιρλανδία, το Βέλγιο, τη Σουηδία, την Τσεχία, την Ιταλία, την Ολλανδία, και τη Σλοβακία,
καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη
των 2,0 ποσ. μονάδων.
12.4.1.6.5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ CVT ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CVT
courses), σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Υπηρεσίες, ως προς το
σύνολο των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και οι οποίες παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
το 2015.

Γράφημα 12.146: Ποσοστιαία αναλογία των καταρτιζομένων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Υπηρεσίες, ως προς το σύνολο των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη
ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Participants in CVT courses by sex and NACE Rev. 2 activity - % of persons employed in enterprises providing CVT courses [trng_cvt_13n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Υπηρεσίες, επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και
παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 7,0% (ή
κατά 2,9 ποσ. μονάδες) από 41,2% το 2010, σε 44,1% το
2015. Την ίδια περίοδο, το αντίστοιχο ποσοστό των καταρτιζομένων στην Ελλάδα καταγράφει ικανή μείωση
κατά -14,2% (ή κατά 4,7 ποσ. μονάδες) από 33,1% το
2010, σε 28,4% το 2015.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
CVT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ

Γράφημα 12.147: Ποσοστιαία κατανομή των καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Υπηρεσίες, ως προς το σύνολο των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και οι οποίες παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
το 2015
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Κεφάλαιο 12ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CVT
courses), σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Υπηρεσίες, ως προς το
σύνολο των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και οι οποίες παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ανά φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2015, το ποσοστό των καταρτιζόμενων που μετέχουν
σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
ομάδα τομέων δραστηριοτήτων Υπηρεσίες στην ΕΕ-28
αντιστοιχεί στο 44,1% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων και
παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των καταρτιζόμενων στην Ελλάδα είναι 28,4%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα σημαντικά κατά 15,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 73,4% είναι: η Σλοβακία (84,8%),
η Τσεχία (82,9%), το Λουξεμβούργο (75,3%), η Ιρλανδία
(63,0%), και η Μάλτα (60,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 32,7%, και συγκεκριμένα: η
Ελλάδα (28,4%), η Ουγγαρία (29,8%), η Γερμανία (32,7%),
η Λιθουανία (36,0%), και η Κροατία (36,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,2
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
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Πηγή: Eurostat – Participants in CVT courses by sex and NACE Rev. 2 activity - % of persons employed in enterprises providing CVT courses [trng_cvt_13n2]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των ανδρών καταρτιζόμενων που
μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων στην
ΕΕ-28 (50,0%), τιμή δείκτη ταυτόσημη του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών (50,0%).
Την ίδια χρονιά, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
ανδρών καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα
τομέων δραστηριοτήτων, υπολείπεται από ελαφρά έως
οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών
να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 9,2 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των

φύλων ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία
(κατά 4,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 4,2 ποσ.
μονάδες), η Σουηδία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), και η Ιρλανδία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ανδρών καταρτιζόμενων που μετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη ομάδα τομέων δραστηριοτήτων, υπερέχει από ισχυρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών,
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 24,4
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ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των
φύλων ακολουθούν: η Κύπρος (κατά 20,0 ποσ. μονάδες),
η Ισπανία (κατά 18,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 12,5
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 12,1 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 11,7 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Ιταλία (κατά 5,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
5,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 4,8 ποσ. μονάδες),
και οριακά η Ουγγαρία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 2,2
ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 6 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στην Κροατία, τη Σλοβενία, την Τσεχία, την Ελλάδα, τη Μάλτα, και τη Σλοβακία, καταγράφεται οριακά
μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων.
12.4.1.7 Στρατηγικό σχέδιο δραστηριοτήτων
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
στις επιχειρήσεις
Στη συγκεκριμένη ενότητα αποτυπώνεται η αναλογία των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες διαθέτουν
συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο για τη συμμετοχή των
απασχολουμένων σε αυτές στη συνεχιζόμενη επαγγελμα-

τική κατάρτιση, είτε παρείχαν τη συγκεκριμένη χρονιά
προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, είτε όχι, ανά τύπο στρατηγικού
σχεδίου (type of CVT planning).
12.4.1.7.1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες
έχουν στρατηγικό σχέδιο (CVT planning in place), επί του
συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους
από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους
τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, συνολικά, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.
Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S και οι οποίες έχουν στρατηγικό σχέδιο, είτε παρέχουν
προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης είτε όχι στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί
στο 52,4% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 12.148: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες έχουν στρατηγικό σχέδιο είτε παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
είτε όχι, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises with CVT planning by type of planning, type of training provided and size class - % of all enterprises [trng_cvt_07s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S και οι οποίες έχουν στρατηγικό σχέδιο,
είτε παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης είτε όχι, επί του
συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S στην Ελλάδα είναι 25,8%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 26,6 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 64,4% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
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(73,5%), η Ισπανία (67,5%), η Γαλλία (63,2%), το Βέλγιο
(53,1%), και η Ολλανδία (58,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 17,7%, και συγκεκριμένα: η
Ρουμανία (15,7%), η Λετονία (16,4%), η Πολωνία (17,0%),
η Λιθουανία (19,1%), και η Βουλγαρία (20,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που έχουν στρατηγικό σχέδιο, είτε
παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης είτε όχι, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 0,6% (ή κατά 0,3

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ποσ. μονάδες) από 52,1% το 2010, σε 52,4% το 2015. Την
ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν
στρατηγικό σχέδιο, είτε παρέχουν προγράμματα ή/και
άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης είτε όχι, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ικανή αύξηση κατά 16,2% (ή
κατά 3,6 ποσ. μονάδες) από 22,2% το 2010, σε 25,8% το
2015.
12.4.1.7.2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ
ΣΧΕΔΙΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες
έχουν ορίσει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ή τμήμα της
επιχείρησης, υπεύθυνο για την οργάνωση των δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
(having a specific person or unit responsible for organising
CVT), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.149: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες έχουν ορίσει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ή τμήμα της επιχείρησης, υπεύθυνο για την οργάνωση των δραστηριοτήτων
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S και οι οποίες έχουν ορίσει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ή τμήμα της επιχείρησης, υπεύθυνο για την οργάνωση των δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 39,3% του
συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους
από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S τη συγκεκριμένη χρονιά.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στη συγκεκριμένη ενότητα αποτυπώνονται η αναλογία
των επιχειρήσεων που έχουν στρατηγικό σχέδιο, είτε παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης είτε όχι, ως προς τους
τρεις τύπους στρατηγικού σχεδίου (type of CVT planning)
των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα: (α) επιχειρήσεις
που έχουν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ή τμήμα της επιχείρησης, υπεύθυνο για την οργάνωση των δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, (β) επιχειρήσεις που έχουν συγκεκριμένο σχέδιο κατάρτισης, ή
πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει και τις δραστηριότητες της συνεχιζόμενης επαγγελματική κατάρτιση, και (γ)
έχουν συγκεκριμένο προϋπολογισμό για την κατάρτιση
στον οποίο περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες της
συνεχιζόμενης επαγγελματική κατάρτιση.

(Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΕΙ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, Η ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ CVT

Πηγή: Eurostat – Enterprises with CVT planning by type of planning, type of training provided and size class - % of all enterprises [trng_cvt_07s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες έχουν ορίσει ένα συγκεκριμένο
πρόσωπο, ή τμήμα της επιχείρησης, υπεύθυνο για την
οργάνωση των δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 20,0%,
τιμή του δείκτη υπολειπόμενη σημαντικά κατά 19,3 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 21η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς

το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28. Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 49,1% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (55,7%), η Ολλανδία (48,9%), η Αυστρία (47,9%), η
Γερμανία (47,2%), και η Πορτογαλία (45,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 12,1%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (10,9%), η Λετονία (11,0%), η Πολωνία (11,5%), η Λιθουανία (11,8%), και η Βουλγαρία
(15,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που έχουν ορίσει ένα συγκεκριμένο
πρόσωπο, ή τμήμα της επιχείρησης, υπεύθυνο για την
οργάνωση των δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά
3,4% (ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες) από 38,0% το 2010, σε
39,3% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν ορίσει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ή
τμήμα της επιχείρησης, υπεύθυνο για την οργάνωση
των δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά
37,0% (ή κατά 5,4 ποσ. μονάδες) από 14,6% το 2010, σε
20,0% το 2015.
(Β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ‘Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,
ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CVT
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους το-

μείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και έχουν συγκεκριμένο σχέδιο κατάρτισης, ή πρόγραμμα,
στο οποίο περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (having a training plan or programme including CVT), επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2015.
Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S και έχουν συγκεκριμένο σχέδιο κατάρτισης, ή πρόγραμμα, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην
ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 27,9% του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 12.150: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και έχουν συγκεκριμένο σχέδιο κατάρτισης, ή πρόγραμμα, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises with CVT planning by type of planning, type of training provided and size class - % of all enterprises [trng_cvt_07s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και έχουν συγκεκριμένο σχέδιο κατάρτισης, ή
πρόγραμμα, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 13,6%, τιμή του δείκτη
υπολειπόμενη σημαντικά κατά 14,3 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
21η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 40,8% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(47,5%), η Γαλλία (41,7%), η Πορτογαλία (40,2%), η Φινλανδία (38,2%), και η Ισπανία (36,4%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 9,4%, και συγκεκρι-

1394

μένα: η Ρουμανία (10,9%), η Λετονία (11,0%), η Πολωνία
(11,5%), η Λιθουανία (11,8%), και η Βουλγαρία (15,5%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (4,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που έχουν συγκεκριμένο σχέδιο
κατάρτισης, ή πρόγραμμα, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει μηδενική μεταβολή του δείκτη. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν συγκεκριμένο σχέδιο κατάρτισης, ή πρόγραμμα, στο οποίο περιλαμβάνονται και
οι δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά
3,0% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες) από 13,2% το 2010, σε
13,6% το 2015.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

(Γ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CVT

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και
έχουν συγκεκριμένο προϋπολογισμό κατάρτισης στον

οποίο περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (having a training
budget including CVT), επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2015.

Γράφημα 12.151: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και έχουν συγκεκριμένο προϋπολογισμό κατάρτισης, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises with CVT planning by type of planning, type of training provided and size class - % of all enterprises [trng_cvt_07s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

12.4.1.7.3

Κεφάλαιο 12ο

λή (4,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που έχουν συγκεκριμένο προϋπολογισμό κατάρτισης στον οποίο περιλαμβάνονται και οι
δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,6% (ή κατά
0,7 ποσ. μονάδες) από 27,1% το 2010, σε 26,4% το 2015.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν συγκεκριμένο προϋπολογισμό κατάρτισης στον
οποίο περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 6,5% (ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες) από 10,8% το
2010, σε 11,5% το 2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S και έχουν συγκεκριμένο προϋπολογισμό κατάρτισης
στον οποίο περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28
αντιστοιχεί στο 26,4% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S και έχουν συγκεκριμένο προϋπολογισμό
κατάρτισης στον οποίο περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 11,5%, τιμή του
δείκτη υπολειπόμενη σημαντικά κατά 14,9 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 39,8% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(47,6%), η Τσεχία (42,2%), η Γαλλία (40,2%), το Βέλγιο
(35,9%), και το Λουξεμβούργο (32,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 8,8%, και συγκεκριμένα: η
Βουλγαρία (8,5%), η Πολωνία (8,5%), η Ρουμανία (8,5%),
η Λετονία (8,6%), και η Λιθουανία (10,0%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψη-

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες
έχουν στρατηγικό σχέδιο (CVT planning in place), αλλά
δεν παρείχαν δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, συνολικά, στα 27 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2015.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 12.152: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες έχουν στρατηγικό σχέδιο, αλλά δεν παρείχαν δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises with CVT planning by type of planning, type of training provided and size class - % of all enterprises [trng_cvt_07s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S και οι οποίες έχουν στρατηγικό σχέδιο, αλλά δεν παρείχαν δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 5,4% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από
10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους
τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S και οι οποίες έχουν στρατηγικό σχέδιο,
αλλά δεν παρείχαν δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα
είναι 10,5%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 5,1 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 8,2% είναι: η Ιταλία (11,9%), η Ελλάδα (10,5%), η Γαλλία (6,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(6,2%), και η Γερμανία (5,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 0,9%, και συγκεκριμένα: η Εσθονία
(0,4%), η Σουηδία (9,4%), η Τσεχία (0,9%), η Λιθουανία
(1,3%), και η Αυστρία (1,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,5 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που έχουν στρατηγικό σχέδιο, αλλά
δεν παρείχαν δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των
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επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή μείωση
κατά -19,4% (ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες) από 6,7% το 2010,
σε 5,4% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν στρατηγικό σχέδιο, αλλά δεν παρείχαν δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 84,2% (ή κατά 4,8 ποσ. μονάδες) από 5,7% το 2010,
σε 10,5% το 2015.
12.4.1.8 Συλλογικές συμφωνίες για τη συνεχιζόμενη
επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις
Στη συγκεκριμένη ενότητα αποτυπώνεται η αναλογία των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες καλύπτονται
από συλλογικές συμφωνίες για τη συμμετοχή των απασχολουμένων σε αυτές σε δραστηριότητες της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, είτε παρείχαν τη συγκεκριμένη χρονιά προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης είτε όχι, συνολικά και ανά τύπο συλλογικής συμφωνίας (type of CVT
agreement).
12.4.1.8.1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι
οποίες καλύπτονται από συλλογική συμφωνία (CVT
agreement in place), είτε παρέχουν προγράμματα ή/και
άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης είτε όχι, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, συνολικά, στα 27 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2015.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.153: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες καλύπτονται από συλλογική συμφωνία είτε παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης είτε όχι, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises with CVT planning by type of planning, type of training provided and size class - % of all enterprises [trng_cvt_07s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,4% (ή κατά 0,7
ποσ. μονάδες) από 29,3% το 2010, σε 30,0% το 2015. Την
ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που καλύπτονται από συλλογική συμφωνία, είτε παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης είτε όχι, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση κατά 108,5% (ή κατά 7,7 ποσ. μονάδες) από 7,1% το 2010, σε 14,8% το 2015.
12.4.1.8.2

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στη συγκεκριμένη ενότητα αποτυπώνονται η αναλογία
των επιχειρήσεων που καλύπτονται από συλλογική
συμφωνία, είτε παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες
μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης είτε
όχι, ως προς τις δύο κατηγορίες συλλογικής συμφωνίας
(type of CVT agreement) των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα: (α) επιχειρήσεις που καλύπτονται από συλλογική
σύμβαση των κοινωνικών εταίρων για τη συνεχιζόμενη
επαγγελματική κατάρτιση, και (β) επιχειρήσεις που καλύπτονται από επιχειρησιακή συμφωνία για τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων ή της επιτροπής
προσωπικού στη διαχείριση της συνεχιζόμενης επαγγελματική κατάρτιση στην επιχείρηση.
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S και οι οποίες καλύπτονται από συλλογική συμφωνία,
είτε παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης είτε όχι, στην ΕΕ-28
αντιστοιχεί στο 30,0% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S και οι οποίες καλύπτονται από συλλογική
συμφωνία, είτε παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες
μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης είτε
όχι, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 14,8%, τιμή του
δείκτη υπολειπόμενη ισχυρά κατά 15,2 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 12η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 52,0% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(73,5%), η Ισπανία (67,5%), η Γαλλία (63,2%), το Βέλγιο
(53,1%), και η Ολλανδία (58,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 3,6%, και συγκεκριμένα: η
Ρουμανία (15,7%), η Λετονία (16,4%), η Πολωνία (17,0%),
η Λιθουανία (19,1%), και η Βουλγαρία (20,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (14,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που καλύπτονται από συλλογική
συμφωνία, είτε παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες
μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης είτε
όχι, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην

(Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ CVT
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες
καλύπτονται από συλλογική σύμβαση των κοινωνικών
εταίρων για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση
(collective agreement between social partners on CVT), επί
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.
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Γράφημα 12.154: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες καλύπτονται από συλλογική σύμβαση των κοινωνικών εταίρων για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως
& S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises with CVT planning by type of planning, type of training provided and size class - % of all enterprises [trng_cvt_07s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες καλύπτονται από συλλογική σύμβαση των κοινωνικών εταίρων για τη συνεχιζόμενη
επαγγελματική κατάρτιση στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο
23,0% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες καλύπτονται από συλλογική σύμβαση των κοινωνικών εταίρων για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 5,9%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη σημαντικά κατά
17,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 46,5% είναι: η Γαλλία (100,0%), η
Ισπανία (44,8%), το Βέλγιο (39,9%), η Ολλανδία (31,8%),
και η Αυστρία (16,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 1,9%, και συγκεκριμένα: η Πολωνία
(1,0%), η Λετονία (1,3%), η Ρουμανία (2,3%), η Λιθουανία (2,4%), και η Εσθονία (2,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (24,5
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που καλύπτονται από συλλογική
σύμβαση των κοινωνικών εταίρων για τη συνεχιζόμενη
επαγγελματική κατάρτιση, επί του συνολικού πλήθους
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των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση
κατά 2,2% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες) από 22,5% το 2010,
σε 23,0% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που καλύπτονται από συλλογική σύμβαση
των κοινωνικών εταίρων για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 20,4% (ή κατά 1,0 ποσ. μονάδα) από 4,9% το 2010, σε
5,9% το 2015.
(Β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ CVT

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες
καλύπτονται από επιχειρησιακή συμφωνία για τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων (ή της επιτροπής προσωπικού) στη διαχείριση των δραστηριοτήτων της συνεχιζόμενης επαγγελματική κατάρτιση στην
επιχείρηση (involvement of staff representatives/ committees in the management of CVT at enterprise level), επί
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.
Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες καλύπτονται από επιχειρησιακή συμφωνία
για τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων (ή
της επιτροπής προσωπικού) στη διαχείριση των δραστηριοτήτων της συνεχιζόμενης επαγγελματική κατάρτιση στην επιχείρηση στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 12,2%
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
τη συγκεκριμένη χρονιά.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.155: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και έχουν συγκεκριμένο σχέδιο κατάρτισης, ή πρόγραμμα, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Enterprises with CVT planning by type of planning, type of training provided and size class - % of all enterprises [trng_cvt_07s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

12.4.1.8.3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΙΧΑΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-

Κεφάλαιο 12ο

των εργαζομένων (ή της επιτροπής προσωπικού) στη
διαχείριση των δραστηριοτήτων της συνεχιζόμενης επαγγελματική κατάρτιση στην επιχείρηση, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -6,9% (ή κατά 0,9 ποσ. μονάδες)
από 13,1% το 2010, σε 12,2% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων οι οποίες καλύπτονται από επιχειρησιακή συμφωνία για τη συμμετοχή
των εκπροσώπων των εργαζομένων (ή της επιτροπής
προσωπικού) στη διαχείριση των δραστηριοτήτων της
συνεχιζόμενης επαγγελματική κατάρτιση στην επιχείρηση, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 165,8% (ή κατά 6,3 ποσ. μονάδες) από 3,8% το
2010, σε 10,1% το 2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S οι οποίες καλύπτονται από επιχειρησιακή συμφωνία για τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων (ή της επιτροπής προσωπικού) στη διαχείριση
των δραστηριοτήτων της συνεχιζόμενης επαγγελματική
κατάρτιση στην επιχείρηση, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 10,1%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ελαφρά κατά
2,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 11η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 20,2% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(26,2%), το Λουξεμβούργο (23,2%), η Ιταλία (18,3%), η
Φινλανδία (17,0%), και η Γαλλία (16,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,0%, και συγκεκριμένα: η Λετονία (0,7%), η Πολωνία (1,1%), η Λιθουανία
(2,6%), η Ρουμανία (2,7%), και η Κροατία (3,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων οι οποίες καλύπτονται από επιχειρησιακή συμφωνία για τη συμμετοχή των εκπροσώπων

ΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες
καλύπτονται από συλλογική συμφωνία (CVT agreement
in place), αλλά δεν παρείχαν δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, συνολικά,
στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.156: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες έχουν στρατηγικό σχέδιο, αλλά δεν παρείχαν δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες καλύπτονται από συλλογική συμφωνία,
αλλά δεν παρείχαν δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο
4,4% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες καλύπτονται από συλλογική συμφωνία, αλλά δεν παρείχαν δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα
είναι 6,6%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα ελαφρά κατά 2,2
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 8,3% είναι: η Γαλλία (21,1%), η Ελλάδα (6,6%), η Ισπανία (5,5%), η Ιταλία (4,6%), και το
Βέλγιο (3,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (0,1%), η Κύπρος
(0,1%), η Λιθουανία (0,2%), η Πολωνία (0,2%), και η Δανία (0,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (46,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων και οι οποίες καλύπτονται από συλλογική συμφωνία, αλλά δεν παρείχαν δραστηριότητες
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -10,2% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες) από
4,9% το 2010, σε 4,4% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων και οι οποίες καλύπτονται από
συλλογική συμφωνία, αλλά δεν παρείχαν δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του
συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 200,0% (ή
κατά 4,4 ποσ. μονάδες) από 2,2% το 2010, σε 6,6% το
2015.
12.4.1.9 Δείκτες ζήτησης δεξιοτήτων - Βασικές
δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη
των επιχειρήσεων
Στην ενότητα αυτή αποτυπώνεται η αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
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δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S , ως προς 12 τύπους (type of skill)
βασικών δεξιοτήτων (main skills,) που, κατά τη γνώμη
των εργοδοτών, απαιτούνται (needed) για την ανάπτυξη
της επιχείρησής τους. Με αυτή την έννοια οι συγκεκριμένοι δείκτες προσδιορίζονται από την Eurostat ως δείκτες
ζήτησης δεξιοτήτων (skills demand - skills needed by employers).
Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην κατηγοριοποίηση των δεξιοτήτων της Eurostat, ως δείκτες προσφοράς δεξιοτήτων
(skills supply) θεωρούνται οι υφιστάμενες δεξιότητες του
εργατικού δυναμικού (the existing skills of the labour
force), όπως αυτές έχουν ήδη κατακτηθεί από τη φοίτηση
στην εκπαίδευση και κατάρτιση (τυπική, μη-τυπική, και
άτυπη), αλλά και από την εργασιακή εμπειρία
Οι 12 βασικές δεξιότητες για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία είναι:
 (01) γενικές δεξιότητες πληροφορικής (General IT
skills),
 (02) επαγγελματικές δεξιότητες πληροφορικής (Professional IT skills),
 (03) δεξιότητες άσκησης διοίκησης (Management
skills),
 (04) δεξιότητες εργασίας σε ομάδα (Team-working
skills),
 (05) δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών (Customer
handling skills),
 (06) δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων (Problem solving skills),
 (07) δεξιότητες διοίκησης γραφείου (Office administration skills),
 (08) δεξιότητες χρήσης ξένων γλωσσών (Foreign language skills),
 (09) τεχνικές και πρακτικές δεξιότητες, ή δεξιότητες
που συνδέονται ειδικά με τη θέση εργασίας (Technical,
practical or job-specific skills),
 (10) δεξιότητες προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας
(Oral or written communication skills),
 (11) δεξιότητες αριθμητικής ή/ και γραφής (Numeracy
and/or literacy skills),
 (12) άλλες δεξιότητες ή ικανότητες (Other skills and
competences).
12.4.1.9.1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες
ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους
τις γενικές δεξιότητες πληροφορικής (General IT skills),
επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.157: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις γενικές δεξιότητες πληροφορικής, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Main skills needed for the development of the enterprise by type of skill and size class - % of all enterprises [trng_cvt_10s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κεφάλαιο 12ο

Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις γενικές δεξιότητες πληροφορικής, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
κατά -54,8% (ή κατά 25,2 ποσ. μονάδες) από 46,0% το
2010, σε 20,8% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό
των επιχειρήσεων οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις γενικές δεξιότητες πληροφορικής, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά 35,1% (ή κατά 15,8 ποσ. μονάδες) από 45,0% το 2010, σε
29,2% το 2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την
ανάπτυξή τους τις γενικές δεξιότητες πληροφορικής,
στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 20,8% του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες
για την ανάπτυξή τους τις γενικές δεξιότητες πληροφορικής, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 29,2%, τιμή του δείκτη
υπερέχουσα κατά 8,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 33,3% είναι: η Κροατία (40,9%), η
Λιθουανία (34,7%), η Γερμανία (31,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (30,1%), και η Ελλάδα (29,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 12,0%, και συγκεκριμένα:
η Ρουμανία (15,7%), η Λετονία (16,4%), η Πολωνία
(17,0%), η Λιθουανία (19,1%), και η Βουλγαρία (20,2%).

12.4.1.9.2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι
οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις επαγγελματικές δεξιότητες πληροφορικής
(Professional IT skills), επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα 27 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
το 2015.

Γράφημα 12.158: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις επαγγελματικές δεξιότητες πληροφορικής, επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Main skills needed for the development of the enterprise by type of skill and size class - % of all enterprises [trng_cvt_10s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την
ανάπτυξή τους τις επαγγελματικές δεξιότητες πληροφορικής, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 11,5% του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες
για την ανάπτυξή τους τις επαγγελματικές δεξιότητες
πληροφορικής, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 18,0%, τιμή
του δείκτη υπερέχουσα κατά 6,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 4η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 18,0% είναι: η Ιταλία (19,6%), η
Πορτογαλία (19,5%), η Ουγγαρία (18,5%), η Ελλάδα
(19,1%), και η Σλοβακία (14,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 6,5%, και συγκεκριμένα: η
Τσεχία (4,8%), το Βέλγιο (6,0%), η Ισπανία (6,5%), η Μάλτα

(7,5%), και η Κροατία (7,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις επαγγελματικές δεξιότητες πληροφορικής, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -49,6% (ή κατά 11,3 ποσ. μονάδες) από
22,8% το 2010, σε 11,5% το 2015. Την ίδια περίοδο, το
ποσοστό των επιχειρήσεων οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις επαγγελματικές
δεξιότητες πληροφορικής, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική μείωση κατά -42,3% (ή κατά 15,8 ποσ. μονάδες) από 31,2% το 2010, σε 18,0% το 2015.
12.4.1.9.3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι
οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες άσκησης διοίκησης (Management
skills), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.159: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες άσκησης διοίκησης, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες άσκησης
διοίκησης, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 25,1% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους
από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως
& S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποι-
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ούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες
για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες άσκησης διοίκησης,
επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S στην Ελλάδα είναι 14,8%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 6,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 38,7% είναι: η Ισπανία (49,6%), η
Φινλανδία (41,5%), η Ιρλανδία (36,4%), η Μάλτα (34,2%),
και η Ρουμανία (31,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 10,0%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία
(6,5%), η Ουγγαρία (8,2%), η Λετονία (9,6%), η Τσεχία
(12,5%), και η Γερμανία (13,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες άσκησης διοίκησης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά
-40,0% (ή κατά 16,7 ποσ. μονάδες) από 41,8% το 2010, σε
25,1% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχει-

ρήσεων οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για
την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες άσκησης διοίκησης, επί
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -56,9% (ή
κατά 19,5 ποσ. μονάδες) από 34,3% το 2010, σε 36,4% το
2015.
12.4.1.9.4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ
ΟΜΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες
ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους
τις δεξιότητες εργασίας σε ομάδα (Team working skills),
επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.160: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες εργασίας σε ομάδα, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2015
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
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Πηγή: Eurostat – Main skills needed for the development of the enterprise by type of skill and size class - % of all enterprises [trng_cvt_10s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες
για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες εργασίας σε ομάδα, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 40,9% του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη
συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις
δεξιότητες εργασίας σε ομάδα, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 33,2%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά
6,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 21η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.

Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 62,5% είναι: η Ρουμανία (72,9%), η
Βουλγαρία (62,0%), η Αυστρία (61,1%), η Κύπρος (58,7%),
και η Ισπανία (57,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 26,8%, και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (23,2%), η
Λετονία (24,5%), η Ολλανδία (24,8%), η Πολωνία (30,7%),
και η Κροατία (31,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες εργασίας σε
ομάδα, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση κατά -32,7%
(ή κατά 19,9 ποσ. μονάδες) από 60,8% το 2010, σε 40,9%
το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων
οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες εργασίας σε ομάδα, επί του
συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -41,7% (ή κατά 23,7 ποσ. μονάδες) από 56,9% το 2010, σε 33,2% το
2015.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

12.4.1.9.5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΕΛΑΤΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες
ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους
τις δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών (Customer handling skills), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη

της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2015.
Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την
ανάπτυξή τους τις δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών,
στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 48,0% του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη
χρονιά.

Γράφημα 12.161: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Main skills needed for the development of the enterprise by type of skill and size class - % of all enterprises [trng_cvt_10s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες
για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 48,0%, τιμή του δείκτη
υπερέχουσα κατά 7,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 21η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 57,3% είναι: η Κύπρος (68,3%), η
Ιρλανδία (56,1%), η Φινλανδία (55,2%), η Αυστρία (55,1%),
και η Μάλτα (51,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 29,0%, και συγκεκριμένα: η Κροατία (21,7%), η
Ουγγαρία (26,0%), η Γαλλία (31,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(32,5%), και η Τσεχία (33,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες εξυπηρέτησης
πελατών, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση κατά 34,4% (ή κατά 21,5 ποσ. μονάδες) από 62,5% το 2010, σε
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41,0% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για
την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην
Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -32,4% (ή
κατά 23,0 ποσ. μονάδες) από 71,0% το 2010, σε 48,0% το
2015.
12.4.1.9.6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες
ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους
τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων (Problem solving
skills), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.
Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την
ανάπτυξή τους τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων,
στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 26,3% του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη
χρονιά.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.162: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Main skills needed for the development of the enterprise by type of skill and size class - % of all enterprises [trng_cvt_10s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

12.4.1.9.7 ΔΕΙΚΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες
ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους
τις δεξιότητες διοίκησης γραφείου (Office administration
skills), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Κεφάλαιο 12ο

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -49,2% (ή κατά 25,5 ποσ. μονάδες) από
51,8% το 2010, σε 26,3% το 2015. Την ίδια περίοδο, το
ποσοστό των επιχειρήσεων οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -59,2% (ή κατά 31,8 ποσ. μονάδες)
από 53,7% το 2010, σε 21,9% το 2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα είναι
21,9%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 4,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 33,4% είναι: η Ρουμανία
(40,8%), η Ουγγαρία (32,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(31,4%), η Σλοβενία (31,1%), και η Κύπρος (30,9%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
16,2%, και συγκεκριμένα: η Πολωνία (12,3%), η Ιρλανδία (16,4%), η Λετονία (16,4%), το Λουξεμβούργο
(17,1%), και η Μάλτα (18,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,1 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Γράφημα 12.163: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες διοίκησης γραφείου, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Main skills needed for the development of the enterprise by type of skill and size class - % of all enterprises [trng_cvt_10s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S

και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την
ανάπτυξή τους τις δεξιότητες διοίκησης γραφείου, στην
ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 13,7% του συνολικού πλήθους των
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επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες
για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες διοίκησης γραφείου, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 6,2%, τιμή του δείκτη
υπολειπόμενη κατά 7,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 21η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 17,4% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(26,6%), η Ισπανία (16,0%), η Κροατία (15,3%), η Ιταλία
(14,5%), και η Γαλλία (14,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 3,6%, και συγκεκριμένα: η Λετονία
(1,6%), η Λιθουανία (1,9%), η Εσθονία (4,2%), η Βουλγαρία
(4,7%), και η Κύπρος (5,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,8 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες διοίκησης

γραφείου, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
κατά -63,0% (ή κατά 23,3 ποσ. μονάδες) από 37,0% το
2010, σε 13,7% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό
των επιχειρήσεων οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες διοίκησης
γραφείου, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
κατά -72,8% (ή κατά 16,6 ποσ. μονάδες) από 22,8% το
2010, σε 6,2% το 2015.
12.4.1.9.8 ΔΕΙΚΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες
ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους
τις δεξιότητες ξένων γλωσσών (Foreign language skills),
επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.
Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την
ανάπτυξή τους τις δεξιότητες ξένων γλωσσών, στην ΕΕ28 αντιστοιχεί στο 10,5% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 12.164: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες ξένων γλωσσών, επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Main skills needed for the development of the enterprise by type of skill and size class - % of all enterprises [trng_cvt_10s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες
για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες ξένων γλωσσών, επί
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
στην Ελλάδα είναι 19,9%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα
κατά 9,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-
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τών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 20,0% είναι: η Σλοβακία (23,6%), η
Ελλάδα (19,9%), η Κροατία (19,1%), το Λουξεμβούργο
(18,9%), και η Λιθουανία (18,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 4,5%, και συγκεκριμένα: η
Ιρλανδία (1,7%), η Ολλανδία (4,7%), η Φινλανδία (5,0%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (5,4%), και η Δανία (5,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (4,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτε-
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ρα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες ξένων γλωσσών, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
κατά -57,0% (ή κατά 13,9 ποσ. μονάδες) από 24,4% το
2010, σε 10,5% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό
των επιχειρήσεων οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες ξένων
γλωσσών, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση κατά -34,8%
(ή κατά 10,6 ποσ. μονάδες) από 30,5% το 2010, σε 19,9%
το 2015.
12.4.1.9.9 ΔΕΙΚΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ‘Η ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕ
ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς

οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες
ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους
τις τεχνικές και πρακτικές δεξιότητες ή δεξιότητες που
συνδέονται ειδικά με τη θέση εργασίας (Technical, practical or job-specific skills), επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα 27 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
το 2015.
Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την
ανάπτυξή τους τις τεχνικές και πρακτικές δεξιότητες ή
δεξιότητες που συνδέονται ειδικά με τη θέση εργασίας,
στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 46,2% του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη
χρονιά.

Γράφημα 12.165: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις τεχνικές και πρακτικές δεξιότητες ή δεξιότητες που συνδέονται ειδικά με τη θέση εργασίας, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Main skills needed for the development of the enterprise by type of skill and size class - % of all enterprises [trng_cvt_10s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες
για την ανάπτυξή τους τις τεχνικές και πρακτικές δεξιότητες ή δεξιότητες που συνδέονται ειδικά με τη θέση εργασίας, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 49,5%, τιμή του δείκτη
υπερέχουσα ελαφρά κατά 3,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 8η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 60,9% είναι: η Γαλλία (65,1%), η
Βουλγαρία (63,5%), το Βέλγιο (60,7%), η Εσθονία (58,1%),
και η Ρουμανία (57,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 34,8%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία
(21,4%), η Ουγγαρία (33,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(35,7%), η Λετονία (41,2%), και η Πορτογαλία (41,6%). Ας

σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις τεχνικές και πρακτικές
δεξιότητες ή δεξιότητες που συνδέονται ειδικά με τη θέση εργασίας, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -24,6%
(ή κατά 15,1 ποσ. μονάδες) από 61,3% το 2010, σε 46,2%
το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων
οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις τεχνικές και πρακτικές δεξιότητες ή δεξιότητες που συνδέονται ειδικά με τη θέση εργασίας, επί
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα
καταγράφει μείωση κατά -7,0% (ή κατά 3,7 ποσ. μονάδες) από 53,2% το 2010, σε 49,5% το 2015.
12.4.1.9.10 ΔΕΙΚΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η
ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 α-
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πασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες
ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους
τις δεξιότητες προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας (Oral
or written communication skills), επί του συνολικού πλή-

θους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα 27 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.166: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως
& S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες προφορικής
ή γραπτής επικοινωνίας, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο
8,4% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 8,6%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα οριακά
κατά 0,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 10η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 17,0% είναι: το Ηνωμένο
Βασίλειο (25,4%), η Τσεχία (18,5%), η Αυστρία
(17,5%), η Σλοβακία (12,8%), και η Ιρλανδία (10,8%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
2,9%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία (2,0%), η Ιταλία
(2,4%), η Πολωνία (3,0%), η Πορτογαλία (3,2%), και η
Λιθουανία (3,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,9 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες προφορικής ή
γραπτής επικοινωνίας, επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -73,2% (ή κατά 23,0 ποσ. μονάδες) από
31,4% το 2010, σε 8,4% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων οι οποίες ανάφεραν ως βασικές
δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -58,3% (ή κατά 12,0 ποσ.
μονάδες) από 20,6% το 2010, σε 8,6% το 2015.
12.4.1.9.11 ΔΕΙΚΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ Η/
ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες
ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους
τις δεξιότητες αριθμητικής ή/και γραφής (Numeracy
and/or literacy skills), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα 26 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
το 2015.
Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την
ανάπτυξή τους τις δεξιότητες αριθμητικής ή/και γραφής,
στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 5,6% του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη
χρονιά.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.167: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες αριθμητικής ή/και γραφής, επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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12.4.1.9.12 ΔΕΙΚΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ: ΆΛΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ &
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες
ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους
άλλες δεξιότητες & ικανότητες (Other skills and competences), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S, στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Κεφάλαιο 12ο

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες αριθμητικής
ή/και γραφής, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -76,5% (ή κατά 18,2 ποσ. μονάδες) από 23,8% το
2010, σε 5,6% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των
επιχειρήσεων οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες αριθμητικής
ή/και γραφής, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -89,1% (ή κατά 8,2 ποσ. μονάδες) από 9,2%
το 2010, σε 1,0% το 2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους τις δεξιότητες αριθμητικής ή/και γραφής, επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα είναι
1,0%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ελαφρά κατά 4,6
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 10,9% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (23,9%), η Τσεχία (11,8%), η Βουλγαρία (7,7%), η
Γαλλία (5,9%), και η Ουγγαρία (5,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,6%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία (0,4%), η Πορτογαλία (0,5%), η
Ρουμανία (0,6%), η Ιταλία (0,7%), και η Ελλάδα (1,0%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
ιδιαίτερα υψηλή (17,1 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Γράφημα 12.168: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους άλλες δεξιότητες & ικανότητες, επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2015
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Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται

στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

ανάπτυξή τους άλλες δεξιότητες & ικανότητες, στην ΕΕ28 αντιστοιχεί στο 3,9% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες
για την ανάπτυξή τους άλλες δεξιότητες & ικανότητες,
επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S στην Ελλάδα είναι 1,0%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ελαφρά κατά 2,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 20η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 9,9% είναι: η Πολωνία (10,4%), η
Ολλανδία (10,4%), η Ιρλανδία (9,6%), η Σλοβενία (9,5%),
και η Πορτογαλία (9,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 0,6%, και συγκεκριμένα: το Ηνωμένο Βασίλειο (0,1%), η Ρουμανία (0,2%), η Λιθουανία (0,9%), η
Βουλγαρία (1,0%), και η Ελλάδα (1,0%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(15,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων οι οποίες ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους άλλες δεξιότητες & ικανότητες, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην
ΕΕ-28 καταγράφει ικανή μείωση κατά -15,2% (ή κατά 0,7
ποσ. μονάδες) από 4,6% το 2010, σε 3,9% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων οι οποίες
ανάφεραν ως βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξή τους
άλλες δεξιότητες & ικανότητες, επί του συνολικού πλή-

θους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 150,0% (ή κατά 0,6 ποσ.
μονάδες) από 0,4% το 2010, σε 1,0% το 2015.
12.4.1.10 Βασικές δεξιότητες στις οποίες στοχεύουν τα
προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
Στην ενότητα αυτή αποτυπώνεται η αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες για τα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν (CVT courses) ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη των 12 τύπων βασικών δεξιότητες (main skills) που
στην προηγούμενη ενότητα αναλύθηκαν ως δεξιότητες
ζήτησης στην αγορά εργασίας.
Με αυτή την έννοια οι συγκεκριμένοι δείκτες συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία της Eurostat δείκτες ανάπτυξης δεξιοτήτων (skills development), στην οποία ευρύτερα περιλαμβάνονται και όλες οι δεξιότητες που αναπτύσσονται λόγω συμμετοχής σε δραστηριότητες εκπαίδευσης & κατάρτισης (the skills developed by participation in education and training activities).
12.4.1.10.1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής
κατάρτισης που παρέχουν (CVT courses) ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων γενικές
δεξιότητες πληροφορικής (General IT skills), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους
από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους
τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και
παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής
κατάρτισης, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.169: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη
του τύπου δεξιοτήτων γενικές δεξιότητες πληροφορικής, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015

6,9

7,0

7,5

8,1

8,3

8,4

8,5

12,7 12,8 12,9 13,0 13,3
11,0 11,7 12,0 12,4
9,3 10,1 10,6

16,0 16,8

20,2 20,4 21,0
18,4 19,6 19,7

24,0

Πηγή: Eurostat – Main skills targeted by CVT courses by type of skill and size class - % of enterprises providing CVT courses [trng_cvt_29s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδι-
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καλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων γενικές δεξιότητες πληροφορικής, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο
12,8% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με πε-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που στα προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων γενικές
δεξιότητες πληροφορικής, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -53,1% (ή κατά 14,5 ποσ. μονάδες)
από 27,3% το 2010, σε 12,8% το 2015. Την ίδια περίοδο,
το ποσοστό των επιχειρήσεων που στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν
ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων γενικές δεξιότητες πληροφορικής, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -49,1% (ή κατά 10,6
ποσ. μονάδες) από 21,6% το 2010, σε 11,0% το 2015.
12.4.1.10.2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κεφάλαιο 12ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής
κατάρτισης που παρέχουν (CVT courses) ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων επαγγελματικές δεξιότητες πληροφορικής (Professional IT
skills), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S, και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ρισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S, και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων γενικές
δεξιότητες πληροφορικής, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης
στην Ελλάδα είναι 11,0%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη
ελαφρά κατά 1,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 17η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 21,1% είναι: το Βέλγιο (24,0%), το
Λουξεμβούργο (21,0%), η Γερμανία (20,4%), η Πορτογαλία (20,2%), και η Δανία (19,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 7,6%, και συγκεκριμένα:
η Κύπρος (6,9%), η Λετονία (7,0%), η Γαλλία (7,5%), η Ιταλία (8,1%), και η Σουηδία (8,3%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Γράφημα 12.170: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη
του τύπου δεξιοτήτων επαγγελματικές δεξιότητες πληροφορικής, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Main skills targeted by CVT courses by type of skill and size class - % of enterprises providing CVT courses [trng_cvt_29s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων επαγγελματικές δεξιότητες πληροφορικής, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί
στο 10,2% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S, και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμε-

νης συνδικαλιστικής κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων επαγγελματικές δεξιότητες πληροφορικής, επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και παρέ-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

χουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης στην Ελλάδα είναι 16,3%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά 6,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 19,5% είναι: η Σλοβακία (22,8%), η
Ουγγαρία (21,9%), η Ρουμανία (19,4%), η Πορτογαλία
(17,3%), και η Ελλάδα (16,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 7,0%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία (6,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (6,5%), το Βέλγιο
(6,7%), η Αυστρία (7,5%), και η Ολλανδία (8,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που στα προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων επαγγελματικές δεξιότητες πληροφορικής, επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -39,6% (ή κατά 6,7 ποσ. μο-

νάδες) από 16,9% το 2010, σε 10,2% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που
παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του
τύπου δεξιοτήτων επαγγελματικές δεξιότητες πληροφορικής, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση
κατά -39,4% (ή κατά 10,6 ποσ. μονάδες) από 26,9% το
2010, σε 16,3% το 2015.
12.4.1.10.3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής
κατάρτισης που παρέχουν (CVT courses) ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες άσκησης διοίκησης (Management skills), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους
από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους
τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και
παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής
κατάρτισης, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.171: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη
του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες άσκησης διοίκησης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Main skills targeted by CVT courses by type of skill and size class - % of enterprises providing CVT courses [trng_cvt_29s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες
άσκησης διοίκησης, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 23,4% του
συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους
από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους
τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και
παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής
κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά, το
ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες
στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην
ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες άσκησης

1412

διοίκησης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης στην Ελλάδα είναι
17,5%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 5,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 23η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 37,9% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(43,9%), η Φινλανδία (40,8%), η Μάλτα (37,7%), η Ιρλανδία (34,9%), και η Ρουμανία (32,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 13,3%, και συγκεκριμένα:
η Βουλγαρία (9,8%), η Ουγγαρία (10,7%), η Λετονία
(14,7%), η Ιταλία (14,9%), και η Ισπανία (16,3%). Ας ση-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

μειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που στα προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες άσκησης διοίκησης, επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -26,9% (ή κατά 8,6 ποσ. μονάδες) από 32,0% το 2010,
σε 23,4% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες
άσκησης διοίκησης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση
κατά -38,2% (ή κατά 10,8 ποσ. μονάδες) από 28,3% το
2010, σε 17,5% το 2015.
12.4.1.10.4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ
ΟΜΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 α-

πασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής
κατάρτισης που παρέχουν (CVT courses) ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες εργασίας σε ομάδα (Team working skills), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους
από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους
τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και
παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής
κατάρτισης, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.
Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες
εργασίας σε ομάδα, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 19,6%
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S, και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.
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Γράφημα 12.172: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη
του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες εργασίας σε ομάδα, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015

Πηγή: Eurostat – Main skills targeted by CVT courses by type of skill and size class - % of enterprises providing CVT courses [trng_cvt_29s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες εργασίας σε ομάδα, επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης στην
Ελλάδα είναι 16,6%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά
3,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 19η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 39,8% είναι: η Ρουμανία (51,2%), η

Εσθονία (44,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (37,2%), η Βουλγαρία (35,1%), και η Ιρλανδία (31,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 11,2%, και συγκεκριμένα:
η Γαλλία (8,3%), η Λετονία (10,2%), η Σλοβακία (11,7%), η
Ουγγαρία (12,7%), και η Ολλανδία (13,3%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που στα προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες εργασίας σε ομάδα, επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -39,7% (ή κατά 12,9 ποσ. μονάδες) από
32,5% το 2010, σε 19,6% το 2015. Την ίδια περίοδο, το
ποσοστό των επιχειρήσεων που στα προγράμματα συνε-
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χιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν
ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες εργασίας σε ομάδα, επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -40,7% (ή κατά 11,4
ποσ. μονάδες) από 28,0% το 2010, σε 16,6% το 2015.
12.4.1.10.5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΕΛΑΤΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής
κατάρτισης που παρέχουν (CVT courses) ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών (Customer handling skills), επί
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότε-

ρους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S, και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.
Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες
εξυπηρέτησης πελατών, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο
25,6% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S, και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 12.173: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη
του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Main skills targeted by CVT courses by type of skill and size class - % of enterprises providing CVT courses [trng_cvt_29s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης
στην Ελλάδα είναι 38,1%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα ισχυρά κατά 12,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 4η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 39,1% είναι: η Ιρλανδία (43,2%), η
Κύπρος (39,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (39,1%), η Ελλάδα
(38,1%), και η Εσθονία (36,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 16,8%, και συγκεκριμένα: η
Ουγγαρία (14,7%), η Ιταλία (15,3%), η Γαλλία (17,3%), η
Κροατία (17,6%), και η Σουηδία (18,9%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές),

1414

που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που στα προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική
μείωση κατά -33,5% (ή κατά 12,9 ποσ. μονάδες) από
38,5% το 2010, σε 25,6% το 2015. Την ίδια περίοδο, το
ποσοστό των επιχειρήσεων που στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν
ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -20,8% (ή κατά 10,0 ποσ. μονάδες) από 48,1% το 2010, σε 38,1% το 2015.
12.4.1.10.6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής
κατάρτισης που παρέχουν (CVT courses) ανέφεραν ότι
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στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων (Problem solving skills), επί
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται

στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S, και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.174: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη
του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Main skills targeted by CVT courses by type of skill and size class - % of enterprises providing CVT courses [trng_cvt_29s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κεφάλαιο 12ο

λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,0 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που στα προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -55,1% (ή κατά 16,6 ποσ. μονάδες)
από 30,1% το 2010, σε 13,5% το 2015. Την ίδια περίοδο,
το ποσοστό των επιχειρήσεων που στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν
ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -40,1% (ή κατά 13,9
ποσ. μονάδες) από 34,7% το 2010, σε 20,8% το 2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες
επίλυσης προβλημάτων, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 13,5%
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S, και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης
στην Ελλάδα είναι 20,8%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα
κατά 7,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 8η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 29,7% είναι: η Ρουμανία (47,0%), η
Εσθονία (28,0%), η Δανία (24,7%), η Βουλγαρία (24,7%),
και η Κύπρος (24,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 7,4%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία (6,1%), η
Γαλλία (6,5%), η Φινλανδία (7,5%), η Ολλανδία (7,6%),
και το Λουξεμβούργο (9,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του

12.4.1.10.7 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και οι
οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν (CVT courses) ανέφεραν
ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες διοίκησης γραφείου (Office administration skills),
επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S, και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης, στα 27 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
το 2015.
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Γράφημα 12.175: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη
του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες διοίκησης γραφείου, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες
διοίκησης γραφείου, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 13,4%
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S, και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες διοίκησης γραφείου, επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης στην
Ελλάδα είναι 5,1%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά
8,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 24η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 20,8% είναι: η Φινλανδία (25,8%),
η Πολωνία (20,2%), η Γαλλία (19,9%), η Αυστρία (19,8%),
και η Σλοβακία (18,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 4,7%, και συγκεκριμένα: η Λετονία
(3,6%), η Λιθουανία (4,7%), η Μάλτα (4,9%), η Βουλγαρία (5,0%), και η Ελλάδα (5,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που στα προγράμματα συνεχιζόμενης
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συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες διοίκησης γραφείου, επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -50,2% (ή κατά 13,5 ποσ. μονάδες) από
26,9% το 2010, σε 13,4% το 2015. Την ίδια περίοδο, το
ποσοστό των επιχειρήσεων που στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν
ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες διοίκησης γραφείου, επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -68,9% (ή κατά 11,3
ποσ. μονάδες) από 16,4% το 2010, σε 5,1% το 2015.
12.4.1.10.8 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής
κατάρτισης που παρέχουν (CVT courses) ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες ξένων γλωσσών (Foreign language skills), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους
από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S, και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.
Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες
ξένων γλωσσών, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 7,9% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους
από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους
τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και
παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής
κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.176: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη
του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες ξένων γλωσσών, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Main skills targeted by CVT courses by type of skill and size class - % of enterprises providing CVT courses [trng_cvt_29s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες ξένων γλωσσών, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά
-24,6% (ή κατά 3,4 ποσ. μονάδες) από 13,8% το 2010, σε
10,4% το 2015.
12.4.1.10.9 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ‘Η ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κεφάλαιο 12ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής
κατάρτισης που παρέχουν (CVT courses) ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων τεχνικές
και πρακτικές δεξιότητες ή δεξιότητες που συνδέονται
ειδικά με τη θέση εργασίας (Technical, practical or jobspecific skills), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης, στα 27 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες ξένων γλωσσών, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και παρέχουν προγράμματα
συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης στην Ελλάδα
είναι 10,4%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα ελαφρά κατά
2,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 8η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 17,3% είναι: η Σλοβακία (22,1%), η
Ουγγαρία (17,8%), το Λουξεμβούργο (16,6%), η Ισπανία
(15,9%), και η Πολωνία (14,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 1,4%, και συγκεκριμένα: η Ιρλανδία (0,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,7%), η Σουηδία
(1,2%), η Κύπρος (2,1%), και η Φινλανδία (2,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (12,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που στα προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες ξένων γλωσσών, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική
μείωση κατά -48,4% (ή κατά 7,4 ποσ. μονάδες) από 15,3%
το 2010, σε 7,9% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που στα προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων τεχνικές και
πρακτικές δεξιότητες ή δεξιότητες που συνδέονται ειδικά με τη θέση εργασίας, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 64,6%
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S, και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 12.177: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη
του τύπου δεξιοτήτων τεχνικές και πρακτικές δεξιότητες ή δεξιότητες που συνδέονται ειδικά με τη θέση εργασίας, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων
με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2015
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Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων τεχνικές
και πρακτικές δεξιότητες ή δεξιότητες που συνδέονται
ειδικά με τη θέση εργασίας, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης
στην Ελλάδα είναι 65,3%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα
οριακά κατά 0,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 9η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 75,9% είναι: το Βέλγιο (79,1%), η
Βουλγαρία (77,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (75,6%), το
Λουξεμβούργο (74,6%), και η Εσθονία (72,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 53,4%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία (47,0%), η Ουγγαρία (49,5%), η
Σλοβενία (56,3%), η Δανία (56,6%), και η Ιταλία (57,5%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που στα προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων τεχνικές
και πρακτικές δεξιότητες ή δεξιότητες που συνδέονται
ειδικά με τη θέση εργασίας, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση
κατά -6,4% (ή κατά 4,4 ποσ. μονάδες) από 69,0% το 2010,
σε 64,6% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επι-
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χειρήσεων που στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων τεχνικές και
πρακτικές δεξιότητες ή δεξιότητες που συνδέονται ειδικά με τη θέση εργασίας, επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση
κατά -3,5% (ή κατά 2,4 ποσ. μονάδες) από 67,7% το 2010,
σε 65,3% το 2015.
12.4.1.10.10 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η
ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής
κατάρτισης που παρέχουν (CVT courses) ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας (Oral or written
communication skills), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S, και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης, στα 27
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2015.
Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες
προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 3,5% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.
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Γράφημα 12.178: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη
του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά
-23,2% (ή κατά 1,9 ποσ. μονάδες) από 8,2% το 2010, σε
6,3% το 2015.
12.4.1.10.11 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ
Η/ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής
κατάρτισης που παρέχουν (CVT courses) ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες αριθμητικής ή/και γραφής (Numeracy and/or literacy
skills), επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S, και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης, στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015, στα οποία δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από
10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής
κατάρτισης στην Ελλάδα είναι 6,3%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα ελαφρά κατά 2,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 6η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 9,1% είναι: η Σλοβακία (11,6%), η
Αυστρία (11,1%), η Ιρλανδία (8,1%), η Ολλανδία (7,8%),
και η Δανία (6,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 1,5%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (1,2%), η Πολωνία (1,3%), η Γερμανία (1,5%), η Ισπανία (1,6%), και η
Γαλλία (2,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που στα προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει
ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -76,2% (ή κατά 11,2
ποσ. μονάδες) από 14,7% το 2010, σε 3,5% το 2015. Την
ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που στα

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες
αριθμητικής ή/και γραφής, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο
1,2% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S, και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 12.179: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη
του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες αριθμητικής ή/και γραφής, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 2,9% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(4,2%), η Λιθουανία (4,2%), η Ιρλανδία (2,3%), η Μάλτα
(1,8%), και η Δανία (1,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 0,2%, και συγκεκριμένα: η Ουγγαρία
(0,1%), η Ρουμανία (0,1%), η Γερμανία (0,2%), η Ιταλία
(0,3%), και η Αυστρία (0,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (14,3 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που στα προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων δεξιότητες αριθμητικής ή/και γραφής, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα
σημαντική μείωση κατά -82,9% (ή κατά 5,8 ποσ. μονάδες)
από 7,0% το 2010, σε 1,2% το 2015.

12.4.1.10.12 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΆΛΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ &
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής
κατάρτισης που παρέχουν (CVT courses) ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων άλλες
δεξιότητες & ικανότητες (Other skills and competences),
επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S, και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης, στα 27 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
το 2015.

Γράφημα 12.180: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη
του τύπου δεξιοτήτων άλλες δεξιότητες & ικανότητες, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων άλλες δεξιότητες & ικανότητες, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 19,9%
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
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στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S, και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες στα προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων άλλες

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνεται η αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, ως προς τους 4 τύπους της συνήθους αντίδρασή τους (usual reaction) ως προς τις απαιτούμενες για την ανάπτυξη της επιχείρησης δεξιότητες των εργαζομένων στο μέλλον (future skill needs).Οι
συγκεκριμένοι τύποι αντίδρασης των επιχειρήσεων είναι
οι ακόλουθοι:
 (α) παροχή δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο υφιστάμενο προσωπικό (Continuing vocational training of current staff),





την καλύτερη χρήση των υφιστάμενων δεξιοτήτων και
ικανοτήτων του προσωπικού (Internal reorganisation
to better use existing skills and competences),
(γ) πρόσληψη νέου προσωπικού με τα απαιτούμενα
προσόντα, δεξιότητες και ικανότητες (Recruitment of
new staff with the suitable qualifications, skills and competences), και
(δ) πρόσληψη νέου προσωπικού σε συνδυασμό με εξειδικευμένη κατάρτιση (Recruitment of new staff
combined with specific training).

12.4.1.11.1 ΠΑΡΟΧΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι παροχή δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο υφιστάμενο προσωπικό, επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα 26 από
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.
Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο
αίτημα είναι παροχή δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης στο υφιστάμενο προσωπικό, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 66,6% του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι παροχή δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο υφιστάμενο
προσωπικό, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 23,5%,
τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 43,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Κεφάλαιο 12ο

12.4.1.11 Αντίδραση των επιχειρήσεων στις απαιτούμενες ανάγκες για δεξιότητες των απασχολουμένων στο μέλλον

 (β) εσωτερική αναδιοργάνωση της επιχείρησης για

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

δεξιότητες & ικανότητες, επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S και παρέχουν προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης στην
Ελλάδα είναι 11,3%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ισχυρά κατά 8,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 20η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 32,6% είναι: η Ιταλία (36,0%), η
Ολλανδία (34,6%), η Σλοβενία (31,6%), η Λετονία (30,4%),
και η Κροατία (30,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 2,5%, και συγκεκριμένα: το Βέλγιο (0,1%),
το Ηνωμένο Βασίλειο (0,6%), η Ρουμανία (1,4%), η Βουλγαρία (2,8%), και η Λιθουανία (7,7%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(12,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που στα προγράμματα συνεχιζόμενης
συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν ανέφεραν ότι
στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων άλλες
δεξιότητες & ικανότητες, επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 80,9% (ή κατά 8,9 ποσ. μονάδες) από
11,0% το 2010, σε 19,9% το 2015. Την ίδια περίοδο, το
ποσοστό των επιχειρήσεων που στα προγράμματα συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής κατάρτισης που παρέχουν
ανέφεραν ότι στοχεύουν στην ανάπτυξη του τύπου δεξιοτήτων άλλες δεξιότητες & ικανότητες, επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 197,4% (ή κατά 7,5 ποσ. μονάδες)
από 3,8% το 2010, σε 11,3% το 2015.
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Γράφημα 12.181: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι παροχή δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο
υφιστάμενο προσωπικό, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Usual reaction to future skill needs by type of reaction and size class - % of all enterprises [trng_cvt_11s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 88,2% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(93,0%), η Ισπανία (89,1%), η Αυστρία (87,6%), η Γαλλία
(86,4%), και η Φινλανδία (84,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 25,5%, και συγκεκριμένα:
η Βουλγαρία (20,4%), η Ελλάδα (23,5%), η Λετονία (27,3%),
η Ρουμανία (28,1%), και η Κροατία (28,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (3,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι παροχή δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο υφιστάμενο
προσωπικό, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 5,7% (ή
κατά 3,6 ποσ. μονάδες) από 63,0% το 2010, σε 66,6% το
2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων
των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι
παροχή δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο υφιστάμενο προσωπικό, επί του

συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,1% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες) από 24,0% το 2010, σε 23,5% το 2015.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι παροχή δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο υφιστάμενο προσωπικό, επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στις 3 επιμέρους κατηγορίες μεγέθους των επιχειρήσεων (μικρές
από 10 έως& 49 απασχολούμενους, μεσαίες από 50 έως&
249 απασχολούμενους, και μεγάλες από 250 & άνω απασχολούμενους), και ενδεικτικά το μέσο σταθμισμένο μέγεθος (πλήθος απασχολουμένων) των επιχειρήσεων της
συγκεκριμένης κατηγορίας στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2015.

Γράφημα 12.182: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι παροχή δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο
υφιστάμενο προσωπικό, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων (μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις), και ενδεικτικά το μέσο μέγεθος (σε απασχολούμενους) των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat - Usual reaction to future skill needs by type of reaction and size class - % of all enterprises [trng_cvt_11s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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μέσο μέγεθος (σε απασχολούμενους)

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία
μεγέθους επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 98,0% είναι: η Φινλανδία (98,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (98,4%),
η Αυστρία (98,1%), η Γαλλία (97,9%), και η Σλοβενία
(96,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
59,7%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (53,5%), η Κροατία (57,5%), η Ρουμανία (59,7%), η Ελλάδα (63,0%),
και η Λετονία (64,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
12.4.1.11.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα
είναι εσωτερική αναδιοργάνωση της επιχείρησης για
την καλύτερη χρήση των υφιστάμενων δεξιοτήτων και
ικανοτήτων του προσωπικού, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο
58,8% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S, τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο
αίτημα είναι εσωτερική αναδιοργάνωση της επιχείρησης για την καλύτερη χρήση των υφιστάμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων του προσωπικού, επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην
Ελλάδα είναι 45,3%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ισχυρά κατά 13,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 16η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.

Κεφάλαιο 12ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι εσωτερική αναδιοργάνωση της επιχείρησης για την καλύτερη χρήση των υφιστάμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων
του προσωπικού, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2015, και ως προς το δείκτη ποσοστιαία αναλογία των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S, και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι παροχή δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο
υφιστάμενο προσωπικό, επί του συνολικού πλήθους των
επιχειρήσεων, ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 64,4% των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι παροχή δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
στο υφιστάμενο προσωπικό. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων με τη συγκεκριμένη αντίδραση στο σχετικό αίτημα στην Ελλάδα
είναι 21,1%. Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 86,6% είναι: το
Ηνωμένο Βασίλειο (92,1%), η Ισπανία (88,2%), η Αυστρία (86,0%), η Γαλλία (84,8%), και η Φινλανδία (82,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
21,8%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (17,1%), η Κροατία (25,1%), η Ελλάδα (21,1%), η Ρουμανία (23,6%),
και η Λετονία (23,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,0 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28,
 το 73,7% των μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι παροχή δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο υφιστάμενο προσωπικό. Την ίδια χρονιά, το
αντίστοιχο ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων με τη
συγκεκριμένη αντίδραση στο σχετικό αίτημα στην Ελλάδα είναι 37,9%. Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία
μεγέθους επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 94,7% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (97,0%), η Αυστρία (94,7%),
η Φινλανδία (94,6%), η Γαλλία (93,9%), και η Ισπανία
(93,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη
με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη
κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
37,3%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (31,3%), η Κροατία (37,4%), η Ελλάδα (37,9%), η Ρουμανία (39,4%),
και η Λετονία (40,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 και το 86,7% των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 η
αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι παροχή
δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο υφιστάμενο προσωπικό. Την ίδια χρονιά,
το αντίστοιχο ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων με τη
συγκεκριμένη αντίδραση στο σχετικό αίτημα στην Ελλάδα είναι 63,0%. Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υ-
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Γράφημα 12.183: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι εσωτερική αναδιοργάνωση της επιχείρησης για την καλύτερη χρήση των
υφιστάμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων του προσωπικού, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Usual reaction to future skill needs by type of reaction and size class - % of all enterprises [trng_cvt_11s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 78,0% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(91,1%), η Πορτογαλία (83,6%), η Αυστρία (73,4%), η
Φινλανδία (72,9%), και η Γαλλία (69,1%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 30,9%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (23,0%), η Ολλανδία (31,1%), η Τσεχία
(32,3%), η Λετονία (33,9%), και το Βέλγιο (34,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι εσωτερική αναδιοργάνωση της επιχείρησης για την καλύτερη χρήση των υφιστάμενων
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του προσωπικού, επί του
συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 5,8% (ή κατά 3,2 ποσ. μονάδες) από 55,6% το 2010, σε 58,8% το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των επιχειρήσεων των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι εσωτερική αναδιοργάνωση της επιχείρησης για την καλύτερη χρήση των
υφιστάμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων του προσωπι-

κού, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην
Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -21,5% (ή κατά
12,4 ποσ. μονάδες) από 57,7% το 2010, σε 45,3% το 2015.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και
των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι
εσωτερική αναδιοργάνωση της επιχείρησης για την
καλύτερη χρήση των υφιστάμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων του προσωπικού, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στις 3 επιμέρους κατηγορίες μεγέθους των επιχειρήσεων (μικρές
από 10 έως& 49 απασχολούμενους, μεσαίες από 50 έως& 249 απασχολούμενους, και μεγάλες από 250 & άνω
απασχολούμενους), και ενδεικτικά το μέσο σταθμισμένο
μέγεθος (πλήθος απασχολουμένων) των επιχειρήσεων
της συγκεκριμένης κατηγορίας στα 26 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.184: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι εσωτερική αναδιοργάνωση της επιχείρησης για την καλύτερη χρήση των
υφιστάμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων του προσωπικού, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων (μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις), και ενδεικτικά το μέσο μέγεθος (σε απασχολούμενους) των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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στό των μικρών επιχειρήσεων με τη συγκεκριμένη αντίδραση στο σχετικό αίτημα στην Ελλάδα είναι 64,5%.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 88,6% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (94,6%), η Φινλανδία (90,5%), η Αυστρία (87,5%), η
Πορτογαλία (86,6%), και η Γαλλία (83,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 43,8%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (33,7%), το Βέλγιο (40,0%), η Λιθουανία (43,9%), η Ρουμανία (49,7%), και η Ολλανδία
(51,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
12.4.1.11.3 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Κεφάλαιο 12ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι πρόσληψη νέου προσωπικού με τα απαιτούμενα προσόντα,
δεξιότητες και ικανότητες, επί του συνολικού πλήθους
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα 26 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2015, και ως προς το δείκτη ποσοστιαία αναλογία των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S, και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι εσωτερική αναδιοργάνωση της επιχείρησης για την καλύτερη χρήση των
υφιστάμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων του προσωπικού, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων, ανά
κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 και
στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 57,4% των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι εσωτερική αναδιοργάνωση της επιχείρησης για την καλύτερη χρήση
των υφιστάμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων του
προσωπικού. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό
των μικρών επιχειρήσεων με τη συγκεκριμένη αντίδραση στο σχετικό αίτημα στην Ελλάδα είναι 44,0%. Το
2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5)
στη συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων,
με μέση τιμή δείκτη 76,5% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(90,5%), η Πορτογαλία (82,9%), η Αυστρία (71,5%), η
Φινλανδία (69,9%), και η Γαλλία (67,6%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 29,3%, και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (20,7%), η Ολλανδία (29,0%),
η Τσεχία (31,2%), η Λετονία (32,1%), και η Ρουμανία
(33,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 64,1% των μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι εσωτερική
αναδιοργάνωση της επιχείρησης για την καλύτερη
χρήση των υφιστάμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων
του προσωπικού. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων με τη συγκεκριμένη αντίδραση στο σχετικό αίτημα στην Ελλάδα είναι 52,8%.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 84,7% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (93,8%), η Πορτογαλία (87,9%), η Φινλανδία
(84,3%), η Αυστρία (82,0%), και η Γαλλία (75,4%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία
μεγέθους επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 34,9%, και
συγκεκριμένα: η Λιθουανία (30,8%), το Βέλγιο (33,8%),
η Ολλανδία (34,7%), η Τσεχία (35,4%), και η Λετονία
(40,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,4 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 και το 67,4% των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 η
αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι εσωτερική
αναδιοργάνωση της επιχείρησης για την καλύτερη
χρήση των υφιστάμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων
του προσωπικού. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσο-

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα
είναι πρόσληψη νέου προσωπικού με τα απαιτούμενα
προσόντα, δεξιότητες και ικανότητες, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 65,5% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο
αίτημα είναι πρόσληψη νέου προσωπικού με τα απαιτούμενα προσόντα, δεξιότητες και ικανότητες, επί του
συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους
από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S στην Ελλάδα είναι 57,0%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 8,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 19η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
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Γράφημα 12.185: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι πρόσληψη νέου προσωπικού με τα απαιτούμενα προσόντα, δεξιότητες
και ικανότητες, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 80,6% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(85,0%), η Κύπρος (82,9%), η Λιθουανία (80,0%), η Πορτογαλία (79,2%), και η Δανία (76,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 45,7%, και συγκεκριμένα:
η Τσεχία (31,7%), το Βέλγιο (37,7%), η Ουγγαρία (50,6%),
το Λουξεμβούργο (53,5%), και η Βουλγαρία (55,1%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι πρόσληψη νέου προσωπικού με τα
απαιτούμενα προσόντα, δεξιότητες και ικανότητες, επί
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 11,2% (ή κατά 6,6 ποσ. μονάδες)
από 58,9% το 2010, σε 65,5% το 2015. Την ίδια περίοδο,
το ποσοστό των επιχειρήσεων των οποίων η αντίδραση
στο συγκεκριμένο αίτημα είναι πρόσληψη νέου προσωπικού με τα απαιτούμενα προσόντα, δεξιότητες και ικανότητες, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων

στην Ελλάδα καταγράφει ικανή αύξηση κατά 18,5% (ή
κατά 8,9 ποσ. μονάδες) από 48,1% το 2010, σε 57,0% το
2015.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και
των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι
πρόσληψη νέου προσωπικού με τα απαιτούμενα προσόντα, δεξιότητες και ικανότητες, επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στις 3
επιμέρους κατηγορίες μεγέθους των επιχειρήσεων (μικρές από 10 έως& 49 απασχολούμενους, μεσαίες από
50 έως& 249 απασχολούμενους, και μεγάλες από 250 &
άνω απασχολούμενους), και ενδεικτικά το μέσο σταθμισμένο μέγεθος (πλήθος απασχολουμένων) των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα 26 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.186: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι πρόσληψη νέου προσωπικού με τα απαιτούμενα προσόντα, δεξιότητες
και ικανότητες, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S, ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων (μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις), και ενδεικτικά το μέσο μέγεθος (σε απασχολούμενους) των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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56,8%. Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 94,5% είναι: η Λιθουανία (95,4%), η Ολλανδία (94,8%), η Αυστρία (94,6%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (94,1%), και η Κύπρος (93,6%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία
μεγέθους επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 56,7%, και
συγκεκριμένα: η Τσεχία (44,2%), η Βουλγαρία (51,1%),
η Ελλάδα (56,8%), το Βέλγιο (62,9%), και το Λουξεμβούργο (68,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
12.4.1.11.4 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα
είναι πρόσληψη νέου προσωπικού σε συνδυασμό με
εξειδικευμένη κατάρτιση, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο
42,7% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S, τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο
αίτημα είναι πρόσληψη νέου προσωπικού σε συνδυασμό με εξειδικευμένη κατάρτιση, επί του συνολικού
πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην
Ελλάδα είναι 24,6%, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ικανά
κατά 18,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι πρόσληψη νέου προσωπικού σε συνδυασμό με εξειδικευμένη κατάρτιση, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2015, και ως προς το δείκτη ποσοστιαία αναλογία των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S, και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι πρόσληψη νέου
προσωπικού με τα απαιτούμενα προσόντα, δεξιότητες
και ικανότητες, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων, ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων
στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 62,9% των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι πρόσληψη νέου
προσωπικού με τα απαιτούμενα προσόντα, δεξιότητες και ικανότητες. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων με τη συγκεκριμένη
αντίδραση στο σχετικό αίτημα στην Ελλάδα είναι
57,1%. Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 78,9% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (83,5%), η Κύπρος (81,3%), η Πορτογαλία (78,0%), η Λιθουανία (77,5%), και η Δανία (74,2%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
43,0%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (29,5%), το Βέλγιο
(34,7%), η Ουγγαρία (48,4%), η Σλοβακία (50,8%), και
το Λουξεμβούργο (51,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 75,3% των μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι πρόσληψη
νέου προσωπικού με τα απαιτούμενα προσόντα, δεξιότητες και ικανότητες. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο
ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων με τη συγκεκριμένη
αντίδραση στο σχετικό αίτημα στην Ελλάδα είναι
56,1%. Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 89,7% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (92,2%), η Κύπρος (91,5%), η Λιθουανία (90,1%), η Αυστρία (88,6%), και η Ολλανδία (86,2%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη
50,6%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (36,2%), το Βέλγιο
(47,2%), η Βουλγαρία (55,5%), η Ελλάδα (56,1%), και η
Ουγγαρία (58,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 και το 84,8% των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 η
αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι πρόσληψη
νέου προσωπικού με τα απαιτούμενα προσόντα, δεξιότητες και ικανότητες. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο
ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων με τη συγκεκριμένη
αντίδραση στο σχετικό αίτημα στην Ελλάδα είναι
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Γράφημα 12.187: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι πρόσληψη νέου προσωπικού σε συνδυασμό με εξειδικευμένη κατάρτιση,
επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat – Usual reaction to future skill needs by type of reaction and size class - % of all enterprises [trng_cvt_11s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 57,5% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(83,2%), η Ιρλανδία (58,5%), η Πορτογαλία (52,6%), η
Φινλανδία (47,0%), και η Μάλτα (46,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 11,3%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (5,0%), η Ουγγαρία (5,9%), η Βουλγαρία
(13,2%), η Πολωνία (15,9%), και το Λουξεμβούργο (16,6%).
Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
ιδιαιτέρα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι πρόσληψη νέου προσωπικού σε
συνδυασμό με εξειδικευμένη κατάρτιση, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή αύξηση κατά 16,7% (ή κατά 6,1 ποσ. μονάδες)
από 36,6% το 2010, σε 42,7% το 2015. Την ίδια περίοδο,
το ποσοστό των επιχειρήσεων των οποίων η αντίδραση
στο συγκεκριμένο αίτημα είναι πρόσληψη νέου προσωπικού σε συνδυασμό με εξειδικευμένη κατάρτιση, επί
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα

καταγράφει αύξηση κατά 11,8% (ή κατά 2,6 ποσ. μονάδες) από 22,0% το 2010, σε 24,6% το 2015.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, και
των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι
πρόσληψη νέου προσωπικού σε συνδυασμό με εξειδικευμένη κατάρτιση, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S, στις 3 επιμέρους
κατηγορίες μεγέθους των επιχειρήσεων (μικρές από 10
έως& 49 απασχολούμενους, μεσαίες από 50 έως& 249
απασχολούμενους, και μεγάλες από 250 & άνω απασχολούμενους), και ενδεικτικά το μέσο σταθμισμένο μέγεθος (πλήθος απασχολουμένων) των επιχειρήσεων της
συγκεκριμένης κατηγορίας στα 26 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.188: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι πρόσληψη νέου προσωπικού σε συνδυασμό με εξειδικευμένη κατάρτιση,
επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S, ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων (μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις), και ενδεικτικά το μέσο μέγεθος (σε απασχολούμενους) των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Πηγή: Eurostat - Usual reaction to future skill needs by type of reaction and size class - % of all enterprises [trng_cvt_11s]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 69,7% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(87,4%), η Ιρλανδία (69,7%), η Πορτογαλία (67,7%), η
Ιταλία (62,6%), και η Μάλτα (61,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους
επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 15,5%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (5,1%), η Ουγγαρία (8,1%), η Βουλγαρία (18,7%), η Πολωνία (21,6%), και το Λουξεμβούργο (24,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/
bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
και το 61,4% των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 η
αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι πρόσληψη
νέου προσωπικού σε συνδυασμό με εξειδικευμένη
κατάρτιση. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των
μικρών επιχειρήσεων με τη συγκεκριμένη αντίδραση
στο σχετικό αίτημα στην Ελλάδα είναι 43,6%. Το 2015,
τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη
συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων, με
μέση τιμή δείκτη 83,2% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο
(93,8%), η Ιρλανδία (82,4%), η Λιθουανία (82,3%), η
Πορτογαλία (79,5%), και η Μάλτα (78,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 29,6%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (8,9%), η Ουγγαρία (8,1%), η Πολωνία (35,3%), η Βουλγαρία (38,1%), και η Ελλάδα
(43,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2015, και ως προς το δείκτη ποσοστιαία αναλογία των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S, και των οποίων η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι πρόσληψη νέου
προσωπικού σε συνδυασμό με εξειδικευμένη κατάρτιση, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων, ανά
κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 και
στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 40,6% των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι πρόσληψη νέου
προσωπικού σε συνδυασμό με εξειδικευμένη κατάρτιση. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων με τη συγκεκριμένη αντίδραση στο
σχετικό αίτημα στην Ελλάδα είναι 23,2%. Το 2015, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων, με μέση
τιμή δείκτη 55,0% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (82,1%),
η Ιρλανδία (55,7%), η Πορτογαλία (49,6%), η Φινλανδία
(44,1%), και η Ιταλία (43,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων, με μέση τιμή δείκτη 9,5%, και συγκεκριμένα: η
Τσεχία (4,6%), η Ουγγαρία (4,9%), η Βουλγαρία (11,3%),
το Βέλγιο (13,2%), και το Λουξεμβούργο (13,7%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 το 49,9% των μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 η αντίδραση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι πρόσληψη
νέου προσωπικού σε συνδυασμό με εξειδικευμένη
κατάρτιση. Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των
μικρών επιχειρήσεων με τη συγκεκριμένη αντίδραση
στο σχετικό αίτημα στην Ελλάδα είναι 33,2%. Το 2015,

12.4.2 Ποσοστό επιχειρήσεων που δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο και δεν παρέχουν προγράμματα ή άλλες
μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10
απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και
οι οποίες δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο (no CVT planning in place) και δεν παρέχουν προγράμματα ή/ και
άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (neither CVT courses nor other forms of CVT), επί
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Το 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο και
δεν παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 21,8% του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη
χρονιά.
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Γράφημα 12.189: Ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο και δεν παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο και
δεν παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων με περισσότερους από
10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους
τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην
Ελλάδα είναι 67,8%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 46,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 59,5% είναι: η Ρουμανία (70,7%),
η Ελλάδα (67,8%), η Βουλγαρία (54,9%), η Πολωνία
(53,1%), και η Ουγγαρία (51,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 5,7%, και συγκεκριμένα:
η Λετονία (0,1%), η Σουηδία (2,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (8,1%), η Τσεχία (8,5%), και η Ισπανία (9,2%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο και
δεν παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 καταγράφει
ισχυρή μείωση κατά -20,4% (ή κατά 5,6 ποσ. μονάδες)
από 27,4% το 2010, σε 21,8% το 2015. Την ίδια περίοδο,
το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο και δεν παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες
μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί
του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα
καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,1% (ή κατά 1,4 ποσ.
μονάδες) από 66,4% το 2010, σε 67,8% το 2015.
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12.4.2.1 Ανά κατηγορία μεγέθους των επιχειρήσεων
Στην ενότητα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των
επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών
δραστηριοτήτων από Β έως & S (CVTS-4 και CVTS-5) και
οι οποίες δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο και δεν παρέχουν
προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ως προς τρεις κατηγορίες μεγέθους επιχειρήσεων: (α) τις μικρές επιχειρήσεις (από 10
έως& 49 απασχολούμενους), (β) τις μεσαίες επιχειρήσεις
(από 50 έως& 249 απασχολούμενους), και (γ) τις μεγάλες
επιχειρήσεις (από 250 & άνω απασχολούμενους).
12.4.2.1.1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CVT
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των μικρών επιχειρήσεων με περισσότερους
από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S και οι οποίες δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο (no CVT
planning in place) και δεν παρέχουν προγράμματα ή/ και
άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (neither CVT courses nor other forms of CVT), επί του
συνολικού πλήθους των μικρών επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.
Το 2015, το ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S και οι οποίες δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο και δεν παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28
αντιστοιχεί στο 24,4% του συνολικού πλήθους των μικρών επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
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Γράφημα 12.190: Ποσοστιαία αναλογία των μικρών επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο και δεν παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των μικρών επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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φές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του
συνολικού πλήθους των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ28 καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -19,5% (ή κατά 5,9
ποσ. μονάδες) από 30,3% το 2010, σε 24,4% το 2015. Την
ίδια περίοδο, το ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων που
δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο και δεν παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,0% (ή κατά 0,7 ποσ. μονάδες) από 70,3% το
2010, σε 71,0% το 2015.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
αναλογία των μεσαίων επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β
έως & S και οι οποίες δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο
(no CVT planning in place) και δεν παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (neither CVT courses nor other forms
of CVT), επί του συνολικού πλήθους των μεσαίων επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα 27 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Κεφάλαιο 12ο

12.4.2.1.2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CVT

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S και οι οποίες δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο
και δεν παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των μικρών επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S
στην Ελλάδα είναι 71,0%, τιμή του δείκτη υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 46,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 64,4% είναι: η Ρουμανία (76,1%), η
Ελλάδα (71,0%), η Πολωνία (59,1%), η Βουλγαρία (58,7%),
και η Ουγγαρία (51,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 6,6%, και συγκεκριμένα: η Λετονία
(0,1%), η Σουηδία (2,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (9,3%), η
Τσεχία (10,0%), και η Ισπανία (10,6%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,8
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των μικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν στρατηγικό
σχέδιο και δεν παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες μορ-

Γράφημα 12.191: Ποσοστιαία αναλογία των μεσαίων επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο και δεν παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των μεσαίων επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Το 2015, το ποσοστό των μεσαίων επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S και οι οποίες δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο
και δεν παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 11,6% του συνολικού πλήθους των μεσαίων επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των μεσαίων επιχειρήσεων
με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες δεν έχουν στρατηγικό
σχέδιο και δεν παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες
μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί
του συνολικού πλήθους των μεσαίων επιχειρήσεων με
περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 48,9%, τιμή του δείκτη
υπερέχουσα σημαντικά κατά 37,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 27 από τα 28 κρατών-μελών της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται στοιχεία του δείκτη.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 42,3% είναι: η Ρουμανία (58,2%),
η Ελλάδα (48,9%), η Βουλγαρία(41,5%), η Πολωνία
(32,7%), και η Ουγγαρία (30,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,0%, και συγκεκριμένα:
η Σουηδία (0,7%), η Ισπανία (1,3%), η Γαλλία (1,6%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (2,8%), και η Φινλανδία (3,7%). Ας

σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (9,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των μεσαίων επιχειρήσεων που δεν έχουν στρατηγικό
σχέδιο και δεν παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες
μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί
του συνολικού πλήθους των μεσαίων επιχειρήσεων στην
ΕΕ-28 καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -26,6% (ή κατά
4,2 ποσ. μονάδες) από 15,8% το 2010, σε 11,6% το 2015.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των μεσαίων επιχειρήσεων που δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο και δεν παρέχουν
προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των
μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει μικρή
αύξηση κατά 4,9% (ή κατά 2,3 ποσ. μονάδες) από 46,6%
το 2010, σε 48,9% το 2015.
12.4.2.1.3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CVT
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των μεγάλων επιχειρήσεων με περισσότερους
από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται
στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως &
S και οι οποίες δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο (no CVT
planning in place) και δεν παρέχουν προγράμματα ή/ και
άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (neither CVT courses nor other forms of CVT), επί του
συνολικού πλήθους των μεγάλων επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S στα 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2015.

Γράφημα 12.192: Ποσοστιαία αναλογία των μεγάλων επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο και δεν παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επί του συνολικού πλήθους των μεγάλων επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015
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Το 2015, το ποσοστό των μεγάλων επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S και οι οποίες δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο και δεν παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΕΕ-28
αντιστοιχεί στο 3,6% του συνολικού πλήθους των μεγάλων επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικο-
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νομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των μεγάλων επιχειρήσεων
με περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S και οι οποίες δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο και δεν παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες
μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί
του συνολικού πλήθους των μεγάλων επιχειρήσεων με

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

περισσότερους από 10 απασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων από Β έως & S στην Ελλάδα είναι 19,6%, τιμή του
δείκτη υπερέχουσα ισχυρά κατά 16,0 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 18 από τα 28 κρατών-μελών
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται στοιχεία του δείκτη.
Το 2015, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 17,9% είναι: η Ρουμανία (28,1%),
η Ελλάδα (19,6%), η Βουλγαρία (19,0%), η Πολωνία
(12,8%), και η Κροατία (9,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 0,8%, και συγκεκριμένα: η
Ισπανία (0,1%), η Τσεχία (0,3%), η Αυστρία (1,0%), η
Πορτογαλία (1,2%), και η Δανία (1,4%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (22,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαί-

τερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2015, το ποσοστό
των μεγάλων επιχειρήσεων που δεν έχουν στρατηγικό
σχέδιο και δεν παρέχουν προγράμματα ή/και άλλες
μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί
του συνολικού πλήθους των μεγάλων επιχειρήσεων
στην ΕΕ-28 καταγράφει σημαντική μείωση κατά -29,4%
(ή κατά 1,5 ποσ. μονάδες) από 5,1% το 2010, σε 3,6% το
2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των μεγάλων επιχειρήσεων που δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο και δεν
παρέχουν προγράμματα ή/ και άλλες μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επί του συνολικού
πλήθους των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 63,3% (ή
κατά 7,6 ποσ. μονάδες) από 12,0% το 2010, σε 19,6% το
2015.
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12.5 Νέοι και νέες εντός (ή εκτός) απασχόλησης και ταυτόχρονα εντός (ή εκτός) εκπαίδευσης &
κατάρτισης (τυπικής και μη-τυπικής) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, και κυρίως τα
ποσοστά των νέων, που είναι γνωστοί ως ΝΕΕΤs (Neither
in Employment nor in Education & Training), δηλαδή των
νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης
(κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες πριν την ημέρα της συνέντευξης), και ταυτόχρονα εκτός εργασίας (ανήκουν είτε στην κατηγορία των ανέργων, είτε στην κατηγορία του
οικονομικά μη-ενεργού πληθυσμού), αποτελούν χαρακτηριστικούς δείκτες της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομικής, εργασιακής και κοινωνικής πραγματικότητας, που υποδηλώνουν παράλληλα βασικές στρεβλώσεις σε ποιοτικά χαρακτηριστικά τόσο των εκπαιδευτικών συστημάτων, όσο –αν όχι κυρίως- και της αγοράς
εργασίας.
Η παράλληλη σχέσης εργασίας και της συμμετοχής των
νέων στην εκπαίδευση & κατάρτιση τυπική (formal) και
μη-τυπική (non-formal) αποδίδεται συνολικά από τέσσερεις δείκτες που αποδίδουν την ποσοστιαία αναλογία
των νέων- που βρίσκονται εντός/ εκτός εργασίας και
ταυτόχρονα εντός/εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης
(τυπικής και μη-τυπικής), όπως αυτοί αποτυπώνονται
στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 12.1: Διάκριση δεικτών για την εργασιακή κατάσταση ενός ατόμου και
παράλληλα τη συμμετοχή του -ή μη- στην εκπαίδευση & κατάρτιση (τυπική και μητυπική)
ΕΝΤΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΚΤΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΝΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1ος δείκτης

2ος δείκτης

ΕΚΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

3ος δείκτης

4ος δείκτης







σης στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, και ειδικότερα των νέων ηλικίας από 15έως& 34 ετών,
ος
ο 2 δείκτης αποδίδει το ποσοστό συγκράτησης των
νέων ηλικίας από 15έως& 34 ετών στην εκπαίδευση &
κατάρτιση (τυπική & μη-τυπική), αφού στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα περιλαμβάνονται και οι νέοι/νέες
που φοιτούν στις ανώτερες από την υποχρεωτική εκπαίδευση βαθμίδες της εκπαίδευσης,
ος
ο 3 δείκτης αποδίδει το ποσοστό των νέων ηλικίας 1534 ετών που εργάζονται, αλλά δεν συμμετέχουν ταυτόχρονα στην εκπαίδευση & κατάρτιση (τυπική & μητυπική), ενώ
ος
ο 4 δείκτης αποδίδει το ποσοστό των ΝΕΕΤs στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

12.5.1 Δείκτης: Νέοι ΕΝΤΟΣ απασχόλησης και
ταυτόχρονα ΕΝΤΟΣ εκπαίδευσης & κατάρτισης
Στη συνέχεια της ενότητας αποτυπώνονται: (α) η χρονοσειρά του δείκτη στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα την περίοδο
2002-2019, (β) η κατανομή του δείκτη στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2019, (γ) η κατανομή του δείκτη ως προς το
φύλο στα 28 κράτη- μέλη της ΕΕ-28 το 2019, (δ) η κατανομή του δείκτη στις επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15
έως& 24 ετών, και από 25 έως& 34 ετών) στα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019, και (ε) η κατανομή του δείκτη στις
13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας το 2019.
12.5.1.1 Χρονοσειρά του δείκτη στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα

Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS)

Επικεντρώνοντας στην ποσοστιαία κατανομή των παραπάνω δεικτών στην ηλικιακή ομάδα των νέων ηλικίας 1534 ετών κάθε δείκτης αποκτά μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Πιο
συγκεκριμένα:
 ο 1ος δείκτης αποδίδει την αξία της παράλληλης σχέσης
της απασχόλησης με την εκπαίδευση & κατάρτιση (τυπική & μη-τυπική), ως διαχρονικό παράγοντα επένδυ-

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο πρώτος δείκτης, που αφορά στην ετήσια εξέλιξη της ποσοστιαίας
αναλογίας των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών, που
κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), ως
προς το συνολικό πλήθος των νέων της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας, στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 12.193: Ποσοστιαία αναλογία των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι)
και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), επί του συνολικού πλήθους των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ-28 και την
ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, το ποσοστό των νέων ηλικίας από 15 έως & 34
ετών που βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης
(τυπικής & μη-τυπικής) στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί 3,1% του
συνολικού πλήθους των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, ενώ την ίδια χρονιά το αντίστοιχο ποσοστό
των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που βρίσκονται
εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα
εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής)
στην Ελλάδα είναι 4,5%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), το ποσοστό
των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που βρίσκονται
εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα
εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής)
επί του συνολικού πλήθους των νέων της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ-28 καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 42,0% (ή κατά 4,2 ποσ. μονάδες),
από 10,0% το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 14,2% το
2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο. Τη συγκεκριμένη περίοδο το

ποσοστό των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που
βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και
ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής &
μη-τυπικής) επί του συνολικού πλήθους των νέων της
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 246,2% (ή κατά 3,2
ποσ. μονάδες), από 1,3% το 2002, που αποτελεί και την
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
4,5% το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
12.5.1.2 Κατανομή του δείκτη στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο πρώτος δείκτης, που αφορά στο πλήθος (σε χιλ. νέους) και την ποσοστιαία αναλογία των νέων ηλικίας από 15 έως& 34
ετών, που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται
εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα
εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής), ως προς το συνολικό πλήθος των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2019.
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Γράφημα 12.194: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), επί του συνολικού πλήθους των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

Πηγή: Eurostat – Participation rate of young people in education and training by sex, age and labour status (incl. NEET rates) [edat_lfse_18]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το πλήθος των νέων ηλικίας από 15 έως & 34
ετών που βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης
(τυπικής & μη-τυπικής) στην ΕΕ-28 (16.582 χιλ. νέοι) αντιστοιχεί στο 3,1% του συνολικού πληθυσμού των νέων
της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ-28 (116.774
χιλ. νέοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το πλήθος των νέων ηλικίας από 15 έως
& 34 ετών που βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην Ελλάδα (100 χιλ. νέοι)
αντιστοιχεί στο 4,5% του συνολικού πληθυσμού των νέων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας στη χώρα (2.233
χιλ. νέοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ισχυρά κατά 9,7
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 24η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 29,2% είναι: η Ολλανδία (36,6%),
η Δανία (30,8%), η Σουηδία (28,6%), η Φινλανδία (27,0%),
και η Εσθονία (23,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα

5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 3,4%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία
(1,6%), η Σλοβακία (3,1%), η Βουλγαρία (3,6%), η Κροατία (4,0%), και η Ελλάδα (4,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (8,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το πλήθος
των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που βρίσκονται
εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα
εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής)
στην ΕΕ-28 καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 6,5% (ή κατά 1.005,0 χιλ. νέους) από 15.577 χιλ. νέους το 2015, σε
16.582 χιλ. νέους το 2019. Την ίδια περίοδο, το πλήθος
των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που βρίσκονται
εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα
εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής)
στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 32,6%
(ή κατά 24,7 χιλ. νέους) από 75,8 χιλ. νέους το 2015, σε
110,5 χιλ. νέους το 2019.
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12.5.1.3 Κατανομή του δείκτη ως προς το φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28

της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας, ως προς το φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), επί του συνολικού πληθυσμού του συνολικού πληθυσμού των νέων

Το 2019, το ποσοστό των νέων ανδρών ηλικίας από 15
έως & 34 ετών που βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης &
κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην ΕΕ-28 (48,6%),
υπολείπεται οριακά από τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (51,4%) κατά 2,8 ποσ. μονάδες.

Γράφημα 12.195: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εντός
απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), επί του συνολικού πληθυσμού των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των νέων ανδρών ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής), υπολείπεται από ικανά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 18,2 ποσ. μονάδες), και κατά
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η
Μάλτα (κατά 9,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 12,5
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 11,1 ποσ. μονάδες), η
Λιθουανία (κατά 10,1 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
10,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 8,7 ποσ. μονάδες),
η Ισπανία (κατά 8,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 8,0
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), η
Κύπρος (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 6,3
ποσ. μονάδα), και ελαφρότερα η Δανία (κατά 5,8 ποσ.
μονάδες), η Ελλάδα (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία
(κατά 4,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,9
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η
Ιρλανδία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), και οριακά η Εσθονία
(κατά 2,2 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 5 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των νέων ανδρών ηλικίας από 15 έως & 34 ετών
που βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι)
και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπι-

κής & μη-τυπικής), υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου
δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται
στη Σλοβακία (κατά 9,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Τσεχία
(κατά 7,3 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα το Λουξεμβούργο (κατά 4,9 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στην Ολλανδία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, και
την Αυστρία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση
της τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
12.5.1.4 Κατανομή του δείκτη ανά επιμέρους ηλικιακή
ομάδα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που
κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), στις 2
επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, και
από 25 έως& 34 ετών), και ενδεικτικά η σταθμισμένη
μέση ηλικία (σε έτη) των νέων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 12.196: Ποσοστιαία κατανομή των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), στις 2 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, και από 25 έως& 34 ετών), και ενδεικτικά η σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) των νέων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Κεφάλαιο 12ο

Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εντός
απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εντός
εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην
ΕΕ-28 και στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 15,8% των νέων ηλικίας από 15 έως & 24 ετών στην
ΕΕ-28 βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης
(τυπικής & μη-τυπικής). Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο
ποσοστό των νέων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών που
βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και
ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής
& μη-τυπικής) στην Ελλάδα είναι 4,1%. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα των νέων, με μέση τιμή
δείκτη 33,3% είναι: η Ολλανδία (49,1%), η Δανία
(37,9%), η Γερμανία (28,3%), η Φινλανδία (25,7%), και η



Σουηδία (25,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα των νέων, με μέση τιμή
δείκτη 2,8%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία (1,8%), η
Σλοβακία (2,2%), η Κροατία (2,9%), η Ιταλία (3,2%),
και η Βουλγαρία (3,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (12,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28,
και το 12,9% των νέων ηλικίας από 25 έως & 34 ετών
στην ΕΕ-28 βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής). Την ίδια χρονιά, το
αντίστοιχο ποσοστό των νέων ηλικίας από 25 έως& 34
ετών που βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην Ελλάδα είναι
5,0%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα των νέων, με μέση τιμή δείκτη 26,6% είναι: η Σουηδία
(31,1%), η Φινλανδία (28,1%), η Εσθονία (25,3%), η Ολλανδία (24,6%), και η Δανία (23,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα των
νέων, με μέση τιμή δείκτη 3,7%, και συγκεκριμένα: η
Ρουμανία (1,5%), η Βουλγαρία (3,3%), η Σλοβακία
(3,7%), η Κροατία (5,0%), και η Ελλάδα (5,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών
που βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι)
και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην ΕΕ-28 είναι 24,0 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα
μέση ηλικία των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που
βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και
ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής &
μη-τυπικής), στην Ελλάδα είναι 25,0 έτη, τιμή υπερέχουσα κατά 1,0 έτος της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 12η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 25,9 έτη είναι: η
Ιταλία (26,3 έτη), η Πορτογαλία (25,9 έτη), η Κροατία
(25,8 έτη), η Σλοβακία (25,8 έτη), και η Τσεχία (25,7 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 23,1
έτη και συγκεκριμένα: η Γερμανία (22,6 έτη), η Ολλανδία
(22,8 έτη), η Ιρλανδία (23,4 έτη), η Δανία (23,4 έτη), και η
Λιθουανία (23,5 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

12.5.2 Δείκτης: Νέοι ΕΚΤΟΣ απασχόλησης και
ταυτόχρονα ΕΝΤΟΣ εκπαίδευσης & κατάρτισης
Στη συνέχεια της ενότητας αποτυπώνονται: (α) η χρονοσειρά του δείκτη στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα την περίοδο
2002-2019, (β) η κατανομή του δείκτη στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2019, (γ) η κατανομή του δείκτη ως προς το
φύλο στα 28 κράτη- μέλη της ΕΕ-28 το 2019, και (δ) η κατανομή του δείκτη στις επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από
15 έως& 24 ετών, και από 25 έως& 34 ετών) στα 28 κράτη- μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
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12.5.2.1 Χρονοσειρά του δείκτη στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δεύτερος δείκτης, που αφορά στην ετήσια εξέλιξη της ποσοστιαίας
αναλογίας των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών, που
κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής), ως προς το συνολικό πλήθος των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Το 2019, το ποσοστό των νέων ηλικίας από 15 έως & 34
ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί 27,6% του συνολικού πλήθους των νέων της
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, ενώ την ίδια χρονιά το
αντίστοιχο ποσοστό των νέων ηλικίας από 15 έως & 34
ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην Ελλάδα
είναι 37,3%.

Γράφημα 12.197: Ποσοστιαία αναλογία των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), επί του συνολικού πλήθους των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), το ποσοστό
των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που βρίσκονται
εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί)
και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) επί του συνολικού πλήθους των νέων
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ-28, καταγράφει αύξηση κατά 5,7% (ή κατά 1,5 ποσ. μονάδες),
από 26,1% το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 27,6% το
2019. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (28,4%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο το ποσοστό των νέων ηλικίας
από 15 έως & 34 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα
εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής)
επί του συνολικού πλήθους των νέων της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας στην Ελλάδα, καταγράφει σημαντική
αύξηση κατά 30,4% (ή κατά 8,7 ποσ. μονάδες), από
26,6% το 2002, σε 4,5% το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2004 (27,0%).
12.5.2.2 Κατανομή του δείκτη στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δεύτερος δείκτης, που αφορά στο πλήθος (σε χιλ. νέους) και την πο-
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σοστιαία αναλογία των νέων ηλικίας από 15 έως& 34
ετών, που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται
εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί)
και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), ως προς το συνολικό πλήθος των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, το πλήθος των νέων ηλικίας από 15 έως & 34
ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην ΕΕ-28
(32.229 χιλ. νέοι) αντιστοιχεί στο 27,6% του συνολικού
πληθυσμού των νέων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας
στην ΕΕ-28 (116.774 χιλ. νέοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το πλήθος των νέων ηλικίας από 15 έως
& 34 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι
ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην Ελλάδα (833 χιλ. νέοι) αντιστοιχεί στο 37,3% του συνολικού
πληθυσμού των νέων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας
στη χώρα (2.233 χιλ. νέοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη
ισχυρά κατά 9,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.198: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), επί του συνολικού πλήθους των νέων της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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ρίοδο, το πλήθος των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην Ελλάδα
καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,5% (ή κατά 4,4 χιλ.
νέους) από 828,4 χιλ. νέους το 2015, σε 832,8 χιλ. νέους
το 2019.
12.5.2.3 Κατανομή του δείκτη ως προς το φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα
εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής),
επί του συνολικού πληθυσμού του συνολικού πληθυσμού των νέων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας, ως
προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
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Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 34,7% είναι: η Ελλάδα (37,3%), η
Ισπανία (35,2%), η Ιταλία (34,6%), η Πορτογαλία (34,1%),
και η Γαλλία (32,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 19,5%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα (17,1%),
η Ολλανδία (17,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (18,7%), η
Αυστρία (21,4%), και η Κύπρος (22,9%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το πλήθος
των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που βρίσκονται
εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί)
και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην ΕΕ-28 καταγράφει ελαφρά μείωση κατά 4,6% (ή κατά 1.560,4 χιλ. νέους) από 33.790 χιλ.
νέους το 2015, σε 32.229 χιλ. νέους το 2019. Την ίδια πε-

Γράφημα 12.199: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός
απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), επί του συνολικού πληθυσμού των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το ποσοστό των νέων ανδρών ηλικίας από 15
έως & 34 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εντός
εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην
ΕΕ-28 (48,6%), υπολείπεται οριακά από τον αντίστοιχο
δείκτη των γυναικών (51,5%) κατά 2,9 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, σε 21 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των νέων ανδρών ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μηενεργοί) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), υπολείπεται από ελαφρά

έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 9,6 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 8,9 ποσ. μονάδες), η
Κροατία (κατά 8,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 7,5
ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Λετονία (κατά 5,7 ποσ.
μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 4,7 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 4,6 ποσ.
μονάδες), η Σλοβενία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 4,2 ποσ.
μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), η Ρου-
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μανία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 3,2 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 3,0 ποσ.
μονάδα), και οριακά η Γαλλία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η
Τσεχία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 2,2 ποσ.
μονάδες), και η Γερμανία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στην Πορτογαλία, την Ιρλανδία, τη Σουηδία, και
τη Μάλτα, την Κύπρο, την η Ολλανδία, και το Ηνωμένο
Βασίλειο, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της
τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση
μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).

12.5.2.4 Κατανομή του δείκτη ανά επιμέρους ηλικιακή
ομάδα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που
κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής), στις 2 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15
έως& 24 ετών, και από 25 έως& 34 ετών), και ενδεικτικά η σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) των νέων της
συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 12.200: Ποσοστιαία κατανομή των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι
ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), στις 2 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών,
και από 25 έως& 34 ετών), και ενδεικτικά η σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) των νέων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών
που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην ΕΕ-28 είναι 20,4 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των νέων ηλικίας από 15 έως&
34 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή
οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), στην Ελλάδα
είναι 20,3 έτη, τιμή οριακά ταυτόσημη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 12η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 21,2 έτη είναι: η
Δανία (21,8 έτη), η Σουηδία (21,3 έτη), η Φινλανδία (21,2
έτη), η Ολλανδία (20,8 έτη), και η Αυστρία (20,8 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 19,8
έτη και συγκεκριμένα: η Λιθουανία (19,8 έτη), η Πολωνία
(19,8 έτη), η Ρουμανία (19,8 έτη), η Σλοβακία (19,8 έτη),
και η Τσεχία (19,9 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός
απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και
ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής
& μη-τυπικής) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα, σημειώνεται
ότι:
 το 54,1% των νέων ηλικίας από 15 έως & 24 ετών στην
ΕΕ-28 βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης
& κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής). Την ίδια χρονιά,
το αντίστοιχο ποσοστό των νέων ηλικίας από 15 έως&
24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή
οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην Ελλάδα είναι 72,9%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα των νέων, με μέση τιμή δείκτη 67,1% είναι: η
Ελλάδα (72,9%), το Λουξεμβούργο (65,9%), η Ισπανία
(65,6%), η Σλοβακία (64,8%), και η Βουλγαρία (64,5%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα των νέων, με μέση τιμή δείκτη 37,6%, και
συγκεκριμένα: η Ολλανδία (30,4%), η Δανία (37,3%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (38,4%), η Μάλτα (40,8%), και η
Αυστρία (41,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές), που υποδηλώ-
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νει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 5,0% των νέων ηλικίας από 25 έως & 34 ετών
στην ΕΕ-28 βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή
οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής). Την ίδια
χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των νέων ηλικίας από 25
έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εντός
εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην
Ελλάδα είναι 6,2%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα των νέων, με μέση τιμή δείκτη 9,7% είναι: η
Σουηδία (10,9%), η Δανία (10,8%), η Φινλανδία (9,7%),
η Ιταλία (8,6%), και η Ισπανία (8,4%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
των νέων, με μέση τιμή δείκτη 5,0%, και συγκεκριμένα:
η Λιθουανία (1,5%), η Πολωνία (1,6%), η Ρουμανία
(1,7%), η Σλοβακία (2,2%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(2,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5
είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,0 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

12.5.3 Δείκτης: Νέοι ΕΝΤΟΣ απασχόλησης και
ταυτόχρονα ΕΚΤΟΣ εκπαίδευσης & κατάρτισης
Στη συνέχεια της ενότητας αποτυπώνονται: (α) η χρονοσειρά του δείκτη στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα την περίοδο 2002-2019, (β) η κατανομή του δείκτη στα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019, (γ) η κατανομή του δείκτη ως
προς το φύλο στα 28 κράτη- μέλη της ΕΕ-28 το 2019, και
(δ) η κατανομή του δείκτη στις επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, και από 25 έως& 34 ετών)
στα 28 κράτη- μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
12.5.3.1 Χρονοσειρά του δείκτη στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο τρίτος δείκτης, που αφορά στην ετήσια εξέλιξη της ποσοστιαίας
αναλογίας των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών,
που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εντός
απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής), ως προς το συνολικό πλήθος των νέων της
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, στην ΕΕ-28 και την
Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.
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Γράφημα 12.201: Ποσοστιαία αναλογία των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), επί του συνολικού πλήθους των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ-28
και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019

ΕΛΛΑΔΑ
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Το 2019, το ποσοστό των νέων ηλικίας από 15 έως & 34
ετών που βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης
(τυπικής & μη-τυπικής) στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί 44,4% του
συνολικού πλήθους των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, ενώ την ίδια χρονιά το αντίστοιχο ποσοστό
των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που βρίσκονται
εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα
εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής)
στην Ελλάδα είναι 37,5%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), το ποσοστό
των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που βρίσκονται
εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα
εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής)
επί του συνολικού πλήθους των νέων της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ-28, καταγράφει ελαφρά μεί-

ωση κατά -5,7% (ή κατά 2,7 ποσ. μονάδες), από 47,1% το
2002, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά
την περίοδο αναφοράς, σε 44,4% το 2019. Σημειώνεται
ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (41,6%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο το ποσοστό των νέων ηλικίας
από 15 έως & 34 ετών που βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) επί του συνολικού πλήθους των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας στην Ελλάδα, καταγράφει ισχυρή μείωση κατά 23,9% (ή κατά 11,8 ποσ. μονάδες), από 49,3% το 2002, σε
37,5% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη
κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2004
(50,1%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την
ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (34,3%).
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12.5.3.2 Κατανομή του δείκτη στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28

απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εκτός
εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), ως
προς το συνολικό πλήθος των νέων της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο τρίτος δείκτης,
που αφορά στο πλήθος (σε χιλ. νέους) και την ποσοστιαία αναλογία των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών,
που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εντός

Γράφημα 12.202: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), επί του συνολικού πλήθους των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το πλήθος των νέων ηλικίας από 15 έως & 34
ετών που βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην ΕΕ-28 (51.847 χιλ. νέοι)
αντιστοιχεί στο 44,4% του συνολικού πληθυσμού των
νέων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ-28
(116.774 χιλ. νέοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το πλήθος των νέων ηλικίας από 15
έως & 34 ετών που βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης &
κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην Ελλάδα (837
χιλ. νέοι) αντιστοιχεί στο 37,5% του συνολικού πληθυσμού των νέων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας στη
χώρα (2.233 χιλ. νέοι), τιμή του δείκτη υπολειπόμενη
ελαφρά κατά 6,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 23η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 54,0% είναι: η Μάλτα (57,7%), η
Κύπρος (55,1%), η Πολωνία (53,5%), η Ρουμανία (52,5%),
και η Σλοβακία (51,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 36,2%, και συγκεκριμένα: η Μάλτα
(17,1%), η Ολλανδία (17,3%), η Σουηδία (36,3%), η Ιταλία (36,4%), και η Γαλλία (37,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,5 φορές),

που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το πλήθος
των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που βρίσκονται
εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα
εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής) στην ΕΕ-28 καταγράφει ελαφρά μείωση κατά
4,6% (ή κατά 1.560,4 χιλ. νέους) από 33.790 χιλ. νέους
το 2015, σε 32.229 χιλ. νέους το 2019. Την ίδια περίοδο,
το πλήθος των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που
βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και
ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής
& μη-τυπικής) στην Ελλάδα καταγράφει οριακή αύξηση
κατά 0,5% (ή κατά 4,4 χιλ. νέους) από 828,4 χιλ. νέους
το 2015, σε 832,8 χιλ. νέους το 2019.
12.5.3.3 Κατανομή του δείκτη ως προς το φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), επί του συνολικού πληθυσμού του συνολικού πληθυσμού των νέων
της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας, ως προς το φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Γράφημα 12.203: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εντός
απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), επί του συνολικού πληθυσμού των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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δες), η Ισπανία (κατά 9,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά
8,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 8,4 ποσ. μονάδες), η
Γαλλία (κατά 7,8 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 7,2
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία
(κατά 6,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Κύπρος (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία
(κατά 3,2 ποσ. μονάδες), και οριακά το Λουξεμβούργο
(κατά 2,4 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή της απόκλισης του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών.
12.5.3.4 Κατανομή του δείκτη ανά επιμέρους ηλικιακή
ομάδα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που
κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), στις 2
επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, και
από 25 έως& 34 ετών), και ενδεικτικά η σταθμισμένη
μέση ηλικία (σε έτη) των νέων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
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Γράφημα 12.204: Ποσοστιαία κατανομή των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), στις 2 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, και από 25
έως& 34 ετών), και ενδεικτικά η σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) των νέων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, το ποσοστό των νέων ανδρών ηλικίας από 15
έως & 34 ετών που βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης &
κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην ΕΕ-28 (55,0%),
υπερέχει από τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (45,0%)
κατά 10,0 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των νέων ανδρών ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που βρίσκονται
εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα
εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής),
υπερέχει από ελαφρά έως οριακά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην
Εσθονία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβακία
(κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 18,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 17,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 15,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 15,0 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 13,8 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία
(κατά 13,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 13,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 11,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία
(κατά 11,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 11,4 ποσ.
μονάδα), η Μάλτα (κατά 10,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία
(κατά 10,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 9,8 ποσ. μονά-
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Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών
που βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι)
και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην ΕΕ-28 είναι 27,2 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα
μέση ηλικία των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που
βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και
ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής &
μη-τυπικής), στην Ελλάδα είναι 28,0 έτη, τιμή ελαφρά
υπερέχουσα κατά 0,8 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 27,7 έτη είναι: η
Ελλάδα (28,0 έτη), το Λουξεμβούργο (27,7 έτη), η Ισπανία (27,6 έτη), η Βουλγαρία (27,5 έτη), και το Βέλγιο (27,5
έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
26,6 έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (26,3 έτη), το Ηνωμένο Βασίλειο (26,5 έτη), η Αυστρία (26,6 έτη), η Φινλανδία (26,8 έτη), και η Σουηδία (26,8 έτη). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,0
φορά), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
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Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εντός
απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εκτός
εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην
ΕΕ-28 και στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 19,9% των νέων ηλικίας από 15 έως & 24 ετών στην
ΕΕ-28 βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης
(τυπικής & μη-τυπικής). Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο
ποσοστό των νέων ηλικίας από 15 έως& 24 ετών που
βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και
ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής
& μη-τυπικής) στην Ελλάδα είναι 10,5%. Το 2019, τα 5
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα των νέων, με μέση τιμή
δείκτη 28,1% είναι: η Μάλτα (34,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (29,4%), η Αυστρία (26,6%), η Κύπρος (25,7%),
και η Κροατία (24,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα των νέων, με μέση
τιμή δείκτη 14,1%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (10,5%),
το Λουξεμβούργο (14,3%), η Ισπανία (14,5%), η Ιταλία
(15,2%), και η Γαλλία (15,9%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,0 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
 και το 65,4% των νέων ηλικίας από 25 έως & 34 ετών
στην ΕΕ-28 βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής). Την ίδια χρονιά, το
αντίστοιχο ποσοστό των νέων ηλικίας από 25 έως& 34
ετών που βρίσκονται εντός απασχόλησης (απασχολούμενοι) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην Ελλάδα είναι
61,0%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα των
νέων, με μέση τιμή δείκτη 75,0% είναι: η Ρουμανία

(77,3%), η Λιθουανία (75,7%), η Πολωνία (74,8%), η
Κύπρος (74,1%), και η Βουλγαρία (73,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
των νέων, με μέση τιμή δείκτη 53,0%, και συγκεκριμένα: η Φινλανδία (50,1%), η Σουηδία (50,7%), η Δανία
(53,1%), η Εσθονία (55,4%), και η Ιταλία (55,5%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
12.5.4 Δείκτης ΝΕΕΤs: Νέοι ΕΚΤΟΣ απασχόλησης και
ταυτόχρονα ΕΚΤΟΣ εκπαίδευσης & κατάρτισης
Στη συνέχεια της ενότητας αποτυπώνονται: (α) η χρονοσειρά του δείκτη στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα την περίοδο
2002-2019, (β) η κατανομή του δείκτη στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2019, (γ) η κατανομή του δείκτη ως προς το
φύλο στα 28 κράτη- μέλη της ΕΕ-28 το 2019, (δ) η κατανομή του δείκτη στις επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15
έως& 24 ετών, και από 25 έως& 34 ετών) στα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019, και 2015, (ε) η κατανομή του δείκτη ως προς το μορφωτικό επίπεδο των νέων, και (στ) η
κατανομή του δείκτη στις 13 διοικητικές περιφέρειες της
Ελλάδας τα έτη 2019.
12.5.4.1 Χρονοσειρά του δείκτη στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο τέταρτος δείκτης (δείκτης NEETs), που αφορά στην ετήσια εξέλιξη της
ποσοστιαίας αναλογίας των νέων ηλικίας από 15 έως&
34 ετών, που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μηενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), ως προς το συνολικό πλήθος
των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, στην ΕΕ28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 12.205: Ποσοστιαία αναλογία των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), επί του συνολικού πλήθους των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας
στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, το ποσοστό των νέων ηλικίας από 15 έως & 34
ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης
& κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί 13,6% του συνολικού πλήθους των νέων της συ-
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γκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, ενώ την ίδια χρονιά το αντίστοιχο ποσοστό των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης &
κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην Ελλάδα είναι

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

20,7%. Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), το ποσοστό των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μηενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) επί του συνολικού πλήθους
των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ28 καταγράφει ικανή μείωση κατά -19,0% (ή κατά 3,2
ποσ. μονάδες), από 16,8% το 2002, σε 13,6% το 2019,
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2013 (17,2%). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
2002-2013 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη
κατά 2,4% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες), ενώ την περίοδο
2013-2019 καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη κατά -20,2% (ή κατά 3,6 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη περίοδο το ποσοστό των νέων ηλικίας
από 15 έως & 34 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα
εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής)
επί του συνολικού πλήθους των νέων της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας στην Ελλάδα καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,5% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες), από 20,8% το

2002, σε 20,7% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2013 (30,8%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2008 (16,6%). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται
ισχυρή μείωση του δείκτη κατά -20,2% (ή κατά 4,2 ποσ.
μονάδες), την ενδιάμεση περίοδο 2008-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά
85,5% (ή κατά 14,2 ποσ. μονάδες), ενώ την περίοδο
2013-2019 καταγράφεται σημαντική μείωση του δείκτη
κατά 32,8% (ή κατά 10,1 ποσ. μονάδες).
12.5.4.2 Κατανομή του δείκτη στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο τέταρτος δείκτης (δείκτης NEETs), που αφορά στο πλήθος (σε χιλ. νέους) και την ποσοστιαία αναλογία των νέων ηλικίας από
15 έως& 34 ετών, που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες
βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά
μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), ως προς το συνολικό
πλήθος των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας,
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 12.206: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), επί του συνολικού πλήθους των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το πλήθος των νέων ηλικίας από 15 έως & 34
ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης
& κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην ΕΕ-28 (15.881
χιλ. νέοι) αντιστοιχεί στο 13,6% του συνολικού πληθυσμού των νέων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας στην
ΕΕ-28 (116.774 χιλ. νέοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το πλήθος των νέων ηλικίας από 15 έως
& 34 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή
οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην Ελλάδα
(462 χιλ. νέοι) αντιστοιχεί στο 20,7% του συνολικού πληθυσμού των νέων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας στη
χώρα (2.233 χιλ. νέοι), τιμή του δείκτη υπερέχουσα κατά
7,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 19,3% είναι: η Ιταλία (23,8%), η
Ελλάδα (20,8%), η Βουλγαρία (17,5%), η Ρουμανία (17,3%),
και η Σλοβακία (17,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα

5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 7,7%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία
(6,4%), το Λουξεμβούργο (6,9%), η Ολλανδία (7,0%), η
Σλοβενία (9,0%), και η Αυστρία (9,2%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,5 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το πλήθος
των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που βρίσκονται
εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί)
και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή μείωση
κατά -17,7% (ή κατά 3.410,2 χιλ. νέους) από 19.291 χιλ.
νέους το 2015, σε 15.881 χιλ. νέους το 2019. Την ίδια περίοδο, το πλήθος των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην Ελλάδα
καταγράφει σημαντική μείωση κατά -30,2% (ή κατά
200,1 χιλ. νέους) από 662,2 χιλ. νέους το 2015, σε 462,1
χιλ. νέους το 2019.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

12.5.4.3 Κατανομή του δείκτη ως προς το φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28

σμού των νέων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας, ως
προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα
εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής),
επί του συνολικού πληθυσμού του συνολικού πληθυ-

Το 2019, το ποσοστό των νέων ανδρών ηλικίας από 15
έως & 34 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός
εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην
ΕΕ-28 (38,6%), υπολείπεται ισχυρά από τον αντίστοιχο
δείκτη των γυναικών (61,4%) κατά 22,8 ποσ. μονάδες.

Γράφημα 12.207: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας από 15 έως& 64 ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός
απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), επί του συνολικού πληθυσμού των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των
νέων ανδρών ηλικίας από 15 έως & 34 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μηενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των
γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Τσεχία
(κατά 68,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά
46,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 44,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 44,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία
(κατά 43,0 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 38,6 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 35,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 31,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 28,8
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 25,2 ποσ. μονάδες),
η Αυστρία (κατά 24,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 24,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 19,8
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 19,0 ποσ. μονάδες), η
Ελλάδα (κατά 18,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 17,4
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 16,4 ποσ. μονάδες), η
Φινλανδία (κατά 15,6 ποσ. μονάδα), η Λετονία (κατά
15,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 13,6 ποσ. μονάδες),
το Βέλγιο (κατά 13,2 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά
12,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 12,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 12,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία
(κατά 10,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Λιθουανία
(κατά 7,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), και το Λουξεμβούργο (κατά 5,8 ποσ. μονάδες) που
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αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών.
12.5.4.4 Κατανομή του δείκτη ανά επιμέρους ηλικιακή
ομάδα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που κατά
τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα
εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής), στις 2 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, και από 25 έως& 34 ετών), και ενδεικτικά η
σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) των νέων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην ΕΕ-28 είναι 25,7 έτη. Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των νέων ηλικίας
από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα
εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής), στην Ελλάδα είναι 26,4 έτη, τιμή υπερέχουσα
κατά 0,7 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
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Γράφημα 12.208: Ποσοστιαία κατανομή των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή
οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), στις 2 επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από 15 έως& 24 ετών,
και από 25 έως& 34 ετών), και ενδεικτικά η σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) των νέων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat - Participation rate of young people in education and training by sex, age and labour status (incl. NEET rates) [edat_lfse_18]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

στην ΕΕ-28 βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή
οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής). Την ίδια
χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των νέων ηλικίας από
25 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης
(άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής) στην Ελλάδα είναι 27,8%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα των νέων, με μέση τιμή δείκτη
23,7% είναι: η Ιταλία (28,9%), η Ελλάδα (27,8%), η Σλοβακία (26,3%), η Βουλγαρία (20,1%), και η Ρουμανία
(19,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα των νέων, με μέση τιμή δείκτη
9,1%, και συγκεκριμένα: η Σουηδία (7,1%), το Λουξεμβούργο (7,9%), η Ολλανδία (9,7%), η Μάλτα (10,2%),
και η Σλοβενία (10,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 12ο

Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός
απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής) στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 10,1% των νέων ηλικίας από 15 έως & 24 ετών στην
ΕΕ-28 βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης
& κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής). Την ίδια χρονιά,
το αντίστοιχο ποσοστό των νέων ηλικίας από 15 έως&
24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι
ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην Ελλάδα είναι 12,5%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον
υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα των νέων, με μέση τιμή δείκτη 14,5% είναι: η
Ιταλία (18,1%), η Ρουμανία (14,7%), η Κύπρος (13,7%),
η Βουλγαρία (13,7%), και η Ελλάδα (12,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα των νέων, με μέση τιμή δείκτη 5,4%, και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (4,3%), η Σουηδία (5,5%), το Λουξεμβούργο (5,6%), η Τσεχία (5,7%), και η Γερμανία
(5,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,

 και το 16,6% των νέων ηλικίας από 25 έως & 34 ετών

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 26,5 έτη είναι: η
Ιταλία (27,1 έτη), η Ολλανδία (26,4 έτη), η Ελλάδα (26,4
έτη), η Γερμανία (26,3 έτη), και η Σλοβακία (26,3 έτη).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 25,0
έτη και συγκεκριμένα: η Κύπρος (24,8 έτη), η Μάλτα (24,9
έτη), το Ηνωμένο Βασίλειο (25,0 έτη), η Σουηδία (25,1
έτη), και η Ρουμανία (25,2 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

12.5.4.5 Κατανομή του δείκτη NEETs ως προς το
μορφωτικό επίπεδο (ISCED)των νέων στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που κατά
τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα
εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής),
ως προς το συνολικό πλήθος των νέων της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
& χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4,
και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και
ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορ-
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φωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.
Το 2019, ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που κατά τις
τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης
(άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός
εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), ως
προς το συνολικό πλήθος των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο
στην ΕΕ-28 είναι 3,3 μονάδες. Την ίδια χρονιά, ο μέσος
συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου των νέων ηλι-

κίας από 15 έως& 34 ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης
& κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), ως προς το συνολικό πλήθος των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην Ελλάδα
είναι 4,2 μονάδες, τιμή υπερέχοντας οριακά κατά 0,1 μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.

Γράφημα 12.209: Ποσοστιαία κατανομή των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι
ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), ως προς το συνολικό πλήθος των νέων της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδα, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019
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Πηγή: Eurostat - Supplementary indicators to unemployment by sex and educational attainment level [lfsa_sup_edu]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 4,0 μονάδες είναι:
η Ελλάδα (4,2 μονάδες), η Τσεχία (4,1 μονάδες), η Κροατία (4,0 μονάδες), η Εσθονία (4,8 μονάδες), και η Κύπρος
(3,7 μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτημέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή
δείκτη 2,8 μονάδες και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (2,3
μονάδες), η Ρουμανία (2,4 μονάδες), η Σλοβακία (2,6 μονάδες), η Ιταλία (3,2 μονάδες), και η Πορτογαλία (3,4 μονάδες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5
είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των νέων ηλικίας από 15 έως& 34
ετών που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και
ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής &
μη-τυπικής), ως προς το συνολικό πλήθος των νέων της
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα και ανά
κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 18,1% των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας με μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2) βρίσκονται
εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί)
και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυ-
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πικής & μη-τυπικής). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
14,8% των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας
και κατηγορίας μορφωτικού επίπεδου βρίσκονται εκτός
απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και
ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής
& μη-τυπικής). Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επίπεδου, με μέση τιμή δείκτη 24,7% είναι: η
Βουλγαρία (28,0%), η Ιταλία (25,9%), η Ρουμανία
(24,1%), η Σλοβακία (24,0%), και η Ισπανία (21,4%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επίπεδου, με μέση τιμή δείκτη 9,4%,
και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (7,8%), η Σουηδία
(8,6%), η Σλοβενία (9,5%), η Ολλανδία (10,3%), και η
Πορτογαλία (10,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (2,6 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 13,4% των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας με μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2) βρίσκονται
εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί)
και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
22,3% των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας
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και κατηγορίας μορφωτικού επίπεδου βρίσκονται εκτός
απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και
ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής
& μη-τυπικής). Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επίπεδου, με μέση τιμή δείκτη 19,2% είναι: η
Ιταλία (24,2%), η Ελλάδα (22,3%), η Πολωνία (16,8%), η
Κύπρος (16,4%), και η Κροατία (16,4%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επίπεδου, με μέση τιμή δείκτη 7,3%, και συγκεκριμένα: η Ολλανδία (6,4%), η Σουηδία (6,6%), η Μάλτα (7,0%), η Γερμανία (7,8%), και το Λουξεμβούργο
(8,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5
είναι ιδιαίτερα υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 9,2% των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας με μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2) βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μηενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 23,2% των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας και κατηγορίας μορφωτικού επίπεδου βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μηενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρ-

τισης (τυπικής & μη-τυπικής). Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη
με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επίπεδου, με μέση τιμή δείκτη
17,5% είναι: η Ελλάδα (23,2%), η Ιταλία (18,0%), η Σλοβακία (16,0%), η Τσεχία (15,8%), και η Κροατία (40,4%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επίπεδου, με μέση τιμή δείκτη 4,7%,
και συγκεκριμένα: η Σουηδία (3,7%), η Ολλανδία
(4,2%), το Λουξεμβούργο (4,5%), η Μάλτα (5,0%), και η
Αυστρία (6,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,7 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
12.5.4.6 Κατανομή του δείκτη ανά διοικητική
περιφέρεια στην Ελλάδα
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Γράφημα 12.210: Πλήθος (σε χιλ. νέους) και ποσοστιαία αναλογία (δείκτης NEETs) των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών, που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), ως προς το
συνολικό πλήθος των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο τέταρτος δείκτης (δείκτης NEETs), που αφορά στο πλήθος (σε χιλ. νέους) και την ποσοστιαία αναλογία των νέων ηλικίας από
15 έως& 34 ετών, που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες
βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά
μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), ως προς το συνολικό
πλήθος των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας,
ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη
2019 και 2015.

Δυτικής
Μακεδονίας

2019 (%)

Πηγή: Eurostat - Young people neither in employment nor in education and training by sex, age, country of birth and NUTS 2 regions (NEET rates) [edat_lfse_37]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των νέων ηλικίας από 15 έως& 34
ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην Ελλάδα
(δείκτης NEETs) αντιστοιχεί 20,7% του συνολικού πλήθους των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του συγκεκριμένου
δείκτη στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (31,1%
επί του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας 15 έως&
34 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 10,4 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (28,7% επί του συνολικού
πληθυσμού των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών υπερέχουσα κατά 8,0 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Βορείου Αιγαίου (25,1% επί του συνολικού πλη-

θυσμού των νέων ηλικίας 15 έως& 34 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 4,4 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (23,5% επί του συνολικού
πληθυσμού των νέων ηλικίας 15 έως& 34 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (23,4% επί του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας 15 έως& 34 ετών
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,7 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (23,3% επί του
συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας 15 έως& 34 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,6 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης (22,6% επί του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Νοτίου Αιγαίου (22,5% επί του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας 15 έως& 34 ετών υπερέχουσα κα-
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τά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας (22,5% επί του συνολικού πληθυσμού των
νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), Θεσσαλίας (21,7% επί του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας 15 έως& 34 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 1,0 ποσ. μονάδα της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Κεντρικής Μακεδονίας (20,3% επί του
συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας 15 έως& 34 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κρήτης (19,3% επί
του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας 15 έως& 34
ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Αττικής (17,5%
επί του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας 15 έως&
34 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,2 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
Κατά την περίοδο αναφοράς (2015-2019), και στις 12
από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του συνολικού πληθυσμού των νέων
ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός
απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και
ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), με την υψηλότερη να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (κατά 68,5 χιλ.
νέους ή κατά -33,5%), και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (κατά
33,8 χιλ. νέους ή κατά -30,1%), Θεσσαλίας (κατά 19,2
χιλ. νέους ή κατά -38,5%), Πελοποννήσου (κατά 16,1
χιλ. νέους ή κατά -39,5%), Κρήτης (κατά 15,5 χιλ. νέους ή κατά -36,5%), Δυτικής Ελλάδας (κατά 14,3 χιλ.
νέους ή κατά -30,9%), Ανατολικής Μακεδονίας & Θρά-

κης (κατά 12,8 χιλ. νέους ή κατά -30,1%), Στερεάς Ελλάδας (κατά 7,9 χιλ. νέους ή κατά -19,8%), Ηπείρου
(κατά 5,2 χιλ. νέους ή κατά -25,2%), Ιονίων νήσων (κατά
4,2 χιλ. νέους ή κατά -34,4%), Δυτικής Μακεδονίας
(κατά 2,5 χιλ. νέους ή κατά -13,1%), και οριακά Νοτίου Αιγαίου (κατά 1,0 χιλ. νέους ή κατά -5,2%), και Βορείου Αιγαίου (κατά 0,9 χιλ. νέους ή κατά -7,1%).
12.5.4.7 Κατανομή του δείκτη νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στη συνέχεια της ενότητας αποτυπώνονται: (α) η χρονοσειρά του δείκτη στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα την περίοδο
2002-2019, (β) η κατανομή του δείκτη στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2019, (γ) η κατανομή του δείκτη ως προς το
φύλο στα 28 κράτη- μέλη της ΕΕ-28 το 2019, και (δ) η κατανομή του δείκτη στις επιμέρους ηλικιακές ομάδες (από
15 έως& 24 ετών, και από 25 έως& 34 ετών) στα 28 κράτη- μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
12.5.4.7.1 ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28 ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο τέταρτος δείκτης (δείκτης NEETs), που αφορά στην ετήσια εξέλιξη
της ποσοστιαίας αναλογίας των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 34 ετών, που κατά τις
τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα
εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής), ως προς το συνολικό πλήθος των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 12.211: Ποσοστιαία αναλογία των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 34 ετών, που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), επί του συνολικού πλήθους των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Πηγή: Eurostat – Young people neither in employment nor in education and training by sex, age and citizenship (NEET rates) [edat_lfse_23]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως & 34 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί)
και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί 21,6% του
συνολικού πλήθους των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, ενώ την ίδια χρονιά το αντίστοιχο ποσοστό των νέων ηλικίας με αλλοδαπή υπηκοότητα από
15 έως & 34 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης
(άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα ε-
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κτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής) στην Ελλάδα είναι 36,2%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), το ποσοστό
των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως
& 34 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι
ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) επί του συνολικού πλήθους των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας στην ΕΕ-28 καταγράφει μείωση κατά -12,9% (ή
κατά 3,2 ποσ. μονάδες), από 24,8% το 2002, σε 21,6% το

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

2019, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η
μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2013 (26,4%). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
2002-2013 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη
κατά 6,5% (ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες), ενώ την περίοδο
2013-2019 καταγράφεται ικανή μείωση του δείκτη κατά
-18,2% (ή κατά 4,8 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη περίοδο το ποσοστό των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως & 34 ετών, που
βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά
μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) επί του συνολικού πλήθους των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας
στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
κατά 51,5% (ή κατά 12,3 ποσ. μονάδες), από 23,9% το
2002, σε 36,2% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το
2013 (41,8%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη
την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2006 (22,7%). Πιο συ-

γκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται
ελαφρά μείωση του δείκτη κατά -5,0% (ή κατά 1,2 ποσ.
μονάδες), την ενδιάμεση περίοδο 2008-2013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 84,1%
(ή κατά 19,1 ποσ. μονάδες), ενώ την περίοδο 2013-2019
καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά 13,4% (ή κατά 5,6
ποσ. μονάδες).
12.5.4.7.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο τέταρτος δείκτης (δείκτης NEETs), που αφορά στο πλήθος (σε χιλ. νέους) και την ποσοστιαία αναλογία των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 34 ετών, που κατά
τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα
εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής), ως προς το συνολικό πλήθος των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, στα 23 από τα 28 κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 12.212: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 34 ετών, που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται
εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), επί του συνολικού πλήθους των νέων
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το πλήθος των νέων ηλικίας από 15 έως & 34
ετών με αλλοδαπή υπηκοότητα, που βρίσκονται εκτός
απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής) στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 21,6% του συνολικού
πληθυσμού των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το πλήθος των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως & 34 ετών, που βρίσκονται
εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί)
και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 36,2%
του συνολικού πληθυσμού των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας στη χώρα,
τιμή του δείκτη υπερέχουσα σημαντικά κατά 14,6 ποσ.
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 33,1% είναι: η Κροατία (39,8%), η
Ελλάδα (36,2%), η Ιταλία (32,8%), η Γαλλία (29,3%), και η

Ισπανία (27,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 12,0%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο
(8,5%), η Πολωνία (11,9%), η Σουηδία (11,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (13,5%), και η Φινλανδία (14,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως
& 34 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι
ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην ΕΕ-28
καταγράφει μείωση κατά -11,8% (ή κατά 2,9 ποσ. μονάδες) από 24,5% το 2015, σε 21,6% το 2019. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα
ηλικίας από 15 έως & 34 ετών, που βρίσκονται εκτός
απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και
ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής &
μη-τυπικής) στην Ελλάδα καταγράφει οριακή μείωση κατά -0,3% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες) από 36,3% το 2015,
σε 36,2% το 2019.
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12.5.4.7.3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΑ
ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας
από 15 έως & 34 ετών, που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης &
κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), επί του συνολικού
πληθυσμού του συνολικού πληθυσμού των νέων της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας, ως προς το φύλο στα 23 από

τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των νέων ανδρών με αλλοδαπή
υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως & 34 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μηενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην ΕΕ-28 (29,9%), υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά από τον αντίστοιχο δείκτη των
γυναικών (70,1%) κατά 40,2 ποσ. μονάδες.

Γράφημα 12.213: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 64 ετών, που κατά τις τελευταίες 4
εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), επί του
συνολικού πληθυσμού των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, και στα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των νέων ανδρών με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15
έως & 34 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός
εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), υπολείπεται από ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 81,6 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 77,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία
(κατά 71,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά
53,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 48,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 48,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία
(κατά 47,0 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 46,8 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 46,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 43,6 ποσ. μονάδα), η Γαλλία (κατά 42,0 ποσ.
μονάδες), η Γερμανία (κατά 41,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 40,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 39,0 ποσ.
μονάδες), η Κύπρος (κατά 34,4 ποσ. μονάδες), η Ολλαν-

δία (κατά 34,4 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 33,8 ποσ.
μονάδες), η Κροατία (κατά 28,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 28,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 25,0 ποσ.
μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 21,2 ποσ. μονάδες), η
Δανία (κατά 17,6 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Λετονία (κατά 5,2 ποσ. μονάδες) που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της απόκλισης του δείκτη μεταξύ ανδρών
και γυναικών.
12.5.4.7.4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από
15 έως& 34 ετών, που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες
βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά
μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), στις 2 επιμέρους ηλικιακές
ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, και από 25 έως& 34 ετών),
και ενδεικτικά η σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) των
νέων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 12.214: Ποσοστιαία κατανομή των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 34 ετών, που κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), στις 2 επιμέρους ηλικιακές
ομάδες (από 15 έως& 24 ετών, και από 25 έως& 34 ετών), και ενδεικτικά η σταθμισμένη μέση ηλικία (σε έτη) των νέων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5
25,4 25,4 25,5 25,5 25,5 25,6 25,8 25,8 25,9 26,1 26,2
24,4 24,6 25,3 25,3 25,3 25,4 25,4
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Κεφάλαιο 12ο

Το 2019, και ως προς την ποσοστιαία κατανομή των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα, ηλικίας από 15 έως& 34
ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης
& κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα, σημειώνεται ότι:
 το 16,1% των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας
από 15 έως & 24 ετών στην ΕΕ-28, βρίσκονται εκτός
απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και
ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής
& μη-τυπικής). Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό



των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα, ηλικίας από 15
έως& 24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός
εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής)
στην Ελλάδα είναι 22,6%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα των νέων, με μέση τιμή δείκτη 22,6% είναι:
η Ιταλία (25,2%), η Ελλάδα (22,6%), η Ισπανία (22,3%),
η Γαλλία (22,0%), και η Σλοβενία (20,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
των νέων, με μέση τιμή δείκτη 8,8%, και συγκεκριμένα:
το Λουξεμβούργο (6,8%), η Τσεχία (8,2%), η Σουηδία
(9,3%), η Ολλανδία (9,7%), και το Ηνωμένο Βασίλειο
(9,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,6 φορές), που υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 24,4% των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 25 έως & 34 ετών στην ΕΕ-28, βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί)
και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής). Την ίδια χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας
από 25 έως& 34 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής) στην Ελλάδα είναι 44,2%. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα των νέων, με μέση τιμή δείκτη
37,2% είναι: η Ελλάδα (44,2%), η Κροατία (41,2%), η Ιταλία (36,5%), η Γαλλία (32,6%), και η Λετονία (31,6%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα των νέων, με μέση τιμή δείκτη 13,3%, και
συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (9,3%), η Πολωνία
(13,1%), η Σουηδία (13,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο
(15,1%), και η Μάλτα (15,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα
ηλικίας από 15 έως& 34 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί) και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής &
μη-τυπικής) στην ΕΕ-28 είναι 25,5 έτη.
Την ίδια χρονιά, η πληθυσμιακά σταθμισμένη ανά ηλικιακή ομάδα μέση ηλικία των νέων με αλλοδαπή υπηκοότητα ηλικίας από 15 έως& 34 ετών, που βρίσκονται
εκτός απασχόλησης (άνεργοι ή οικονομικά μη-ενεργοί)
και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής), στην Ελλάδα είναι 26,1 έτη, τιμή υπερέχουσα κατά 0,2 έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 8η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 29,5 έτη είναι: η
Φινλανδία (29,5 έτη), η Πορτογαλία (29,5 έτη), η Πολωνία (29,5 έτη), η Λετονία (29,5 έτη), και η Κροατία (29,5
έτη). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με
τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη
25,0 έτη και συγκεκριμένα: η Μάλτα (24,4 έτη), η Κύπρος
(24,6 έτη), η Ισπανία (25,3 έτη), το Λουξεμβούργο (25,3
έτη), και η Ιρλανδία (25,3 έτη). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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12.6 Ποσοστό απασχόλησης των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής) και έτη που μεσολάβησαν από την ολοκλήρωση του ανώτερου επιπέδου εκπαίδευσης
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Η χρονική περίοδος που μεσολάβησε (σε έτη) από την
ολοκλήρωση του ανώτερου επιπέδου εκπαίδευσης
(years since completion of highest level of education), για
τους νέους απασχολούμενους ηλικίας από 15 έως& 34
ετών, διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: (α) χρονική περίοδος έως και 5 ετών (5 years or less), και (β) χρονική περίοδος υψηλότερη των 5 ετών (over 5 years).

ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), στα 28 κράτη- μέλη
της ΕΕ-28 το 2019.

12.6.1 Διάρκεια έως και 5 ετών από την ολοκλήρωση
του ανώτερου επιπέδου εκπαίδευσης

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ετήσια εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας
των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης
(τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο
επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο έως& 5
ετών, ως προς το συνολικό πλήθος των νέων εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, στην ΕΕ-28
και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Στη συνέχεια της ενότητας αποτυπώνονται: (α) η χρονοσειρά του δείκτη στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα την περίοδο
2002-2019, (β) η κατανομή του δείκτη στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2019, (γ) η κατανομή του δείκτη ως προς το
φύλο στα 28 κράτη- μέλη της ΕΕ-28 το 2019, και (δ) η κατανομή του δείκτη ανά μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτοι
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο

12.6.1.1 Χρονοσειρά του δείκτη στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα

Γράφημα 12.215: Ποσοστιαία αναλογία των απασχολούμενων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο έως& 5 ετών, επί του συνολικού πλήθους των νέων εκτός εκπαίδευσης της
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, το ποσοστό των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας
ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε
χρονική περίοδο έως& 5 ετών, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί
76,4% του συνολικού πλήθους των νέων εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, ενώ την
ίδια χρονιά το αντίστοιχο ποσοστό των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται
εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής)
έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής
τους σε χρονική περίοδο έως& 5 ετών, στην Ελλάδα είναι 58,4%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), το ποσοστό
των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34
ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης
(τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο έως&
5 ετών, επί του συνολικού πλήθους των νέων εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ28 καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 5,8% (ή κατά 4,2
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ποσ. μονάδες), από 72,2% το 2002, σε 76,4% το 2019,
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την
περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το
2013 (76,8%). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
2002-2013 καταγράφεται μικρή μείωση του δείκτη κατά -3,0% (ή κατά 2,2 ποσ. μονάδες), ενώ την περίοδο
2013-2019 καταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 9,1%
(ή κατά 6,4 ποσ. μονάδες).
Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο έως& 5 ετών, επί
του συνολικού πλήθους των νέων εκτός εκπαίδευσης της
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -10,4% (ή κατά 6,8 ποσ. μονάδες), από
65,2% το 2002, σε 58,4% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2007 (68,6%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013
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(40,0%). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2002-2007
καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη κατά 5,2% (ή
κατά 3,4 ποσ. μονάδες), την ενδιάμεση περίοδο 20072013 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση του
δείκτη κατά -41,7% (ή κατά 28,6 ποσ. μονάδες), ενώ την
περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική
αύξηση του δείκτη κατά 46,0% (ή κατά 18,4 ποσ. μονάδες).
12.6.1.2 Κατανομή του δείκτη στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-

τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο
εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο έως& 5 ετών,
ως προς το συνολικό πλήθος των νέων εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, στα 23
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.
Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων νέων ηλικίας
από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης
& κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική
περίοδο έως& 5 ετών, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 76,4%
του συνολικού πλήθους των νέων εκτός εκπαίδευσης
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 12.216: Ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο έως& 5 ετών, επί του συνολικού πλήθους των νέων εκτός εκπαίδευσης της
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, το πλήθος των απασχολουμένων νέων
ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας
ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε
χρονική περίοδο έως& 5 ετών στην Ελλάδα αντιστοιχεί
στο 58,4% του συνολικού πληθυσμού των νέων εκτός
εκπαίδευσης της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας στη
χώρα, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 18,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση στην
κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 86,9% είναι: η Γερμανία (88,4%), η
Ολλανδία (87,1%), η Σουηδία (86,8%), η Μάλτα (86,3%),
και το Λουξεμβούργο (84,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 64,0%, και συγκεκριμένα: η
Ιταλία (54,9%), η Ελλάδα (58,4%), η Ισπανία (67,5%), η
Γαλλία (68,9%), και η Ρουμανία (70,3%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης
(τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο έως&

5 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά
6,1% (ή κατά 4,4 ποσ. μονάδες) από 72,0% το 2015, σε
76,4% το 2019. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής &
μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο
εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο έως& 5 ετών στην
Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 30,1% (ή
κατά 13,5 ποσ. μονάδες) από 44,9% το 2015, σε 58,4% το
2019.
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12.6.1.3 Κατανομή του δείκτη ως προς το φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το
ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο
έως& 5 ετών επί του συνολικού πληθυσμού των νέων εκτός εκπαίδευσης της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας, ως
προς το φύλο στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών απασχολουμένων νέων
ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας
ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε
χρονική περίοδο έως& 5 ετών στην ΕΕ-28 (53,8%), υπερέχει ελαφρά από τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών
(46,2%) κατά 7,6 ποσ. μονάδες.
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Γράφημα 12.217: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης &
κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο έως& 5 ετών, επί του συνολικού πληθυσμού των
νέων εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει
το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο έως& 5 ετών, υπερέχει από ελαφρά έως οριακά του
αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Τσεχία (κατά 12,8 ποσ. μονάδες), και
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 12,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία
(κατά 10,8 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Πολωνία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία
(κατά 5,2 ποσ. μονάδα), η Σλοβενία (κατά 4,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά
3,8 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 3,2
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η
Γερμανία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ελλάδα
(κατά 2,6 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), και η Πορτογαλία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συ-

γκεκριμένα στο Βέλγιο, τη Λετονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη
Σουηδία, την Ισπανία, τη Μάλτα, και τη Γαλλία, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των
2,0 ποσ. μονάδων).
12.6.1.4 Κατανομή του δείκτη προς το μορφωτικό
επίπεδο των νέων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το
ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο
έως& 5 ετών, ως προς το συνολικό πλήθος των νέων εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας,
στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο
ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία, το 2019.

Γράφημα 12.218: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής
& μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο έως& 5 ετών, ως προς το συνολικό πλήθος των νέων εκτός
εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019
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επίπεδου, με μέση τιμή δείκτη 58,5% είναι: η Πορτογαλία (61,4%), η Ολλανδία (59,8%), το Λουξεμβούργο
(59,1%), η Σουηδία (57,2%), και η Γερμανία (55,1%).
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον
χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επίπεδου, με μέση τιμή δείκτη
20,4%, και συγκεκριμένα: η Κροατία (15,5%), η Σλοβακία (18,2%), η Ιταλία (20,9%), η Ελλάδα (21,8%), και η
Ιρλανδία (25,4%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28,
το 74,8% απασχολουμένων νέων της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας με μορφωτικό επίπεδο κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED
0-2) βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο
επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο έως& 5
ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 47,5% των απασχολουμένων νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας και κατηγορίας μορφωτικού επίπεδου βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο
εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο έως& 5 ετών.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη
(top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επίπεδου, με μέση τιμή δείκτη 86,6% είναι: η Γερμανία
(89,5%), η Τσεχία (86,6%), η Ολλανδία (86,4%), η Αυστρία (85,9%), και η Μάλτα (84,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επίπεδου, με μέση τιμή δείκτη 58,2%, και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (47,5%), η Ιταλία (53,2%), η Γαλλία
(62,8%), η Κύπρος (63,0%), και η Ισπανία (64,5%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (1,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28,
και το 85,3% των απασχολουμένων νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας με μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο
(ISCED 0-2) βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το
ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο έως& 5 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
68,6% των απασχολουμένων νέων της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας και κατηγορίας μορφωτικού επίπεδου βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο
επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο έως& 5
ετών. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού
επίπεδου, με μέση τιμή δείκτη 93,7% είναι: η Μάλτα
(94,5%), η Γερμανία (93,7%), η Ολλανδία (93,6%), το
Λουξεμβούργο (93,6%), και η Λετονία (93,3%). Στον
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επίπεδου, με μέση τιμή δείκτη

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως&
34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το
ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο
έως& 5 ετών, ως προς το συνολικό πλήθος των νέων εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας,
με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 είναι
4,4 μονάδες.
Την ίδια χρονιά, ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού
επιπέδου των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15
έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει
το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο έως& 5 ετών, ως προς το συνολικό πλήθος των νέων
εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην Ελλάδα
είναι 4,7 μονάδες, τιμή υπερέχοντας ελαφρά κατά 0,3
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 3η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 4,8 μονάδες είναι:
η Βουλγαρία (5,2 μονάδες), η Κροατία (4,7 μονάδες), η
Ελλάδα (4,7 μονάδες), η Ιρλανδία (4,7 μονάδες), και η
Σλοβακία (4,6 μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 4,2 μονάδες και συγκεκριμένα: η Πορτογαλία (4,1 μονάδες), η Εσθονία (4,2 μονάδες), η Ολλανδία (4,2 μονάδες), η Σουηδία (4,2 μονάδες), και το Λουξεμβούργο (4,2 μονάδες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, στο σύνολο των απασχολουμένων νέων ηλικίας
από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε
χρονική περίοδο έως& 5 ετών, ως προς το συνολικό πλήθος των νέων εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο,
στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 41,4% των απασχολουμένων νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας με μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο
(ISCED 0-2) βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το
ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο έως& 5 ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το
21,8% των απασχολουμένων νέων της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας και κατηγορίας μορφωτικού επίπεδου βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο
επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο έως& 5
ετών. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού
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74,7%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (67,2%), η Ελλάδα
(68,6%), η Κροατία (77,6%), η Ισπανία (78,7%), και η
Σλοβακία (81,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,3 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

(τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο
επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο έως& 5
ετών, ως προς το συνολικό πλήθος των νέων εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019
και 2015.
Το 2019, το ποσοστό των απασχολουμένων νέων ηλικίας
από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης
& κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική
περίοδο έως& 5 ετών στην Ελλάδα αντιστοιχεί 58,4% του
συνολικού πλήθους των νέων εκτός εκπαίδευσης της
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

12.6.1.5 Κατανομή του δείκτη ανά διοικητική
περιφέρεια στην Ελλάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ετήσια εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας
των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης

Γράφημα 12.219: Πλήθος (σε χιλ. νέους) και ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο έως& 5 ετών, ως προς το συνολικό
πλήθος των νέων εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και 2015
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του συγκεκριμένου
δείκτη στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής (67,2% επί του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας 15 έως& 34 ετών
στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 8,8 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της
τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (61,2% επί του συνολικού πληθυσμού των νέων
ηλικίας 15 έως& 34 ετών υπερέχουσα κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου
(60,4% επί του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας
15 έως& 34 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 2,0
ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Κεντρικής
Μακεδονίας (60,3% επί του συνολικού πληθυσμού των
νέων ηλικίας 15 έως& 34 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Κρήτης (57,1% επί του συνολικού πληθυσμού των
νέων ηλικίας 15 έως& 34 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,3 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Ιονίων νήσων (56,7% επί του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας 15 έως& 34 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,7 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Θεσσαλίας (54,6% επί του συνολικού
πληθυσμού των νέων ηλικίας 15 έως& 34 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,8 ποσ. μονάδα της τιμής
του δείκτη στη χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (50,9% επί του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 7,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Βορείου Αιγαίου (49,7% επί του συνολικού πληθυσμού των
νέων ηλικίας 15 έως& 34 ετών στην περιφέρεια υπολει-
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πόμενη κατά 8,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη
χώρα), Δυτικής Ελλάδας (44,5% επί του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 13,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (41,2% επί
του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών υπολειπόμενη κατά 17,2 ποσ. μονάδες της
τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (40,3% επί του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας 15 έως& 34 ετών
στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 18,1 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), και Δυτικής Μακεδονίας
(31,2% επί του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας
15 έως& 34 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
27,2 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
12.6.2 Διάρκεια μεγαλύτερη των 5 ετών από την
ολοκλήρωση του ανώτερου επιπέδου
εκπαίδευσης
Στη συνέχεια της ενότητας αποτυπώνονται: (α) η χρονοσειρά του δείκτη στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα την περίοδο
2002-2019, (β) η κατανομή του δείκτη στα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 το 2019, (γ) η κατανομή του δείκτη ως προς το
φύλο στα 28 κράτη- μέλη της ΕΕ-28 το 2019, (δ) η κατανομή του δείκτη ανά μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED
0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), στα 28 κράτη- μέλη της
ΕΕ-28 το 2019, και (στ) η κατανομή του δείκτη στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας τα έτη 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

12.6.2.1 Χρονοσειρά του δείκτη στην ΕΕ-28 και στην
Ελλάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ετήσια εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας
των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης

(τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο
επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών, ως προς το συνολικό πλήθος των νέων
εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς
2002-2019.

Γράφημα 12.220: Ποσοστιαία αναλογία των απασχολούμενων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών, επί του συνολικού πλήθους των νέων εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Κεφάλαιο 12ο

Τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσοστό των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5
ετών, επί του συνολικού πλήθους των νέων εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -9,5% (ή κατά 7,1 ποσ. μονάδες), από 74,7% το 2002, σε 67,6% το 2019. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (77,5%), ενώ αντίστοιχα η
ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2013 (58,20%). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
2002-2008 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη κατά 3,7% (ή κατά 2,8 ποσ. μονάδες), την ενδιάμεση περίοδο 2008-2013 καταγράφεται ισχυρή μείωση του δείκτη
κατά -24,9% (ή κατά 19,3 ποσ. μονάδες), ενώ την περίοδο
2013-2019 καταγράφεται ικανή αύξηση του δείκτη κατά
16,2% (ή κατά 9,4 ποσ. μονάδες).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, το ποσοστό των απασχολουμένων νέων ηλικίας
από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης
& κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική
περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί
77,1% του συνολικού πλήθους των νέων εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, ενώ την ίδια
χρονιά το αντίστοιχο ποσοστό των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός
εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής
τους σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών, στην
Ελλάδα είναι 67,6%.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), το ποσοστό
των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης
(τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο
επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών, επί του συνολικού πλήθους των νέων
εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας
στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,7% (ή κατά
1,4 ποσ. μονάδες), από 75,8% το 2002, σε 77,1% το 2019.
Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2008 (78,1%), ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2013 (72,4%). Πιο συγκεκριμένα, κατά την
περίοδο 2002-2008 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του
δείκτη κατά 3,0% (ή κατά 2,3 ποσ. μονάδες), την ενδιάμεση περίοδο 2008-2013 καταγράφεται ελαφρά μείωση του
δείκτη κατά -7,3% (ή κατά 5,7 ποσ. μονάδες), ενώ την περίοδο 2013-2019 καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη κατά 6,5% (ή κατά 4,7 ποσ. μονάδες).

12.6.2.2 Κατανομή του δείκτη στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων
νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός
εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής
τους σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών, ως
προς το συνολικό πλήθος των νέων εκτός εκπαίδευσης
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, στα 23 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2019.
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Γράφημα 12.221: Ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μητυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών, επί του συνολικού πλήθους των νέων εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων νέων ηλικίας
από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης
& κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική
περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών, στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί
στο 77,1% του συνολικού πλήθους των νέων εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, στην ΕΕ-28
τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το πλήθος των απασχολουμένων νέων
ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας
ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε
χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών στην Ελλάδα
αντιστοιχεί στο 67,6% του συνολικού πληθυσμού των
νέων εκτός εκπαίδευσης της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας στη χώρα, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη κατά 9,5
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 87,4% είναι: το Λουξεμβούργο
(89,8%), η Σουηδία (88,5%), η Πορτογαλία (87,1%), η
Σλοβενία (86,1%), και η Μάλτα (85,7%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 70,9%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (63,1%), η Ελλάδα (67,6%), η Ισπανία
(74,1%), η Γαλλία (74,1%), και η Σλοβακία (75,4%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ε-
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τών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης
(τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών στην ΕΕ-28 καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 3,6% (ή κατά 4,9 ποσ. μονάδες) από 73,5% το
2015, σε 77,1% το 2019. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό
των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης
(τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά
αύξηση κατά 7,8% (ή κατά 4,9 ποσ. μονάδες) από 62,7%
το 2015, σε 67,6% το 2019.
12.6.2.3 Κατανομή του δείκτη ως προς το φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το
ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο
μεγαλύτερη των 5 ετών επί του συνολικού πληθυσμού
του συνολικού πληθυσμού των νέων εκτός εκπαίδευσης
της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας, ως προς το φύλο στα
23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των ανδρών απασχολουμένων νέων
ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας
ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε
χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών στην ΕΕ-28
(55,1%), υπερέχει από τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (44,9%) κατά 10,2 ποσ. μονάδες.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.222: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης &
κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών, επί του συνολικού πληθυσμού των νέων εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το
ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο
μεγαλύτερη των 5 ετών, ως προς το συνολικό πλήθος των

Το 2019, ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34
ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης
(τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο
επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών, ως προς το συνολικό πλήθος των νέων
εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28 είναι 4,2 μονάδες. Την ίδια χρονιά, ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου των απασχολουμένων νέων
ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας
ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε
χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών, ως προς το συνολικό πλήθος των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας, με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο στην Ελλάδα είναι 4,2 μονάδες, τιμή ταυτόσημη της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 10η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Τη συγκεκριμένη χρονιά, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 4,3 μονάδες είναι:
η Σλοβακία (4,3 μονάδες), η Φινλανδία (4,3 μονάδες), η
Βουλγαρία (4,3 μονάδες), η Κροατία (4,3 μονάδες), και η
Λιθουανία (4,3 μονάδες). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 4,0 μονάδες και συγκεκριμένα: η Εσθονία (3,9 μονάδες), η Πορτογαλία (3,9 μονάδες), η Μάλτα
(4,0 μονάδες), η Τσεχία (4,0 μονάδες), και το Λουξεμβούργο (4,0 μονάδες). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου
top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,1 φορές), που υποδηλώνει
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.

Κεφάλαιο 12ο

12.6.2.4 Κατανομή του δείκτη προς το μορφωτικό
επίπεδο των νέων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28

νέων εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο ISCED 0-2, απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας
& μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4, και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8), και ενδεικτική παράθεση του μέσου συνθετικού δείκτη μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, σε 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των ανδρών απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει
το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών, υπερέχει από ισχυρά έως
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Τσεχία (κατά 20,2 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 17,0 ποσ. μονάδες),
η Ουγγαρία (κατά 16,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά
14,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 14,6 ποσ. μονάδες), η
Πολωνία (κατά 14,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 14,2
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 13,6 ποσ. μονάδες), η
Βουλγαρία (κατά 10,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 9,2
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 8,8 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 8,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 8,2 ποσ.
μονάδες), η Ισπανία (κατά 8,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 7,8 ποσ. μονάδα), η Ιρλανδία (κατά 7,6 ποσ.
μονάδες), η Κροατία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 6,4
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), η
Σλοβενία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Κύπρος (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 5,8 ποσ.
μονάδες), η Δανία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία
(κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 3,2 ποσ.
μονάδες), και η Σουηδία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, στο Λουξεμβούργο καταγράφεται
οριακά μηδενική απόκλιση της τιμής του δείκτη μεταξύ
ανδρών και γυναικών (απόκλιση μικρότερη των 2,0 ποσ.
μονάδων).
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Γράφημα 12.223: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής
& μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών, ως προς το συνολικό πλήθος των
νέων εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, στις 3 κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου, και ενδεικτικά ο μέσος συνθετικός δείκτης μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 2019
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Το 2019, στο σύνολο των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός
εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής)
έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5
ετών, ως προς το συνολικό πλήθος των νέων εκτός
εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας,
με γνωστό το μορφωτικό τους επίπεδο, στην ΕΕ-28
και στην Ελλάδα και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου σημειώνεται ότι:
 το 58,0% των απασχολουμένων νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας με μορφωτικό επίπεδο
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2) βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης
& κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους
σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών. Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 49,4% των απασχολουμένων νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και κατηγορίας μορφωτικού επίπεδου βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής &
μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη
κατηγορία μορφωτικού επίπεδου, με μέση τιμή
δείκτη 74,4% είναι: η Πορτογαλία (80,7%), η Μάλτα (77,7%), το Λουξεμβούργο (76,0%), η Εσθονία
(69,0%), και η Κύπρος (68,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία
μορφωτικού επίπεδου, με μέση τιμή δείκτη 45,5%,
και συγκεκριμένα: η Σλοβακία (36,1%), η Φινλανδία (44,7%), η Βουλγαρία (47,8%), η Ιταλία
(49,3%), και η Ελλάδα (49,4%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,6
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
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διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28,
το 90,3% απασχολουμένων νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας με μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & χαμηλότερο (ISCED 0-2) βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης &
κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους
σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών. Την
ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 67,2% των απασχολουμένων νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και κατηγορίας μορφωτικού επίπεδου βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής &
μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με
τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη
κατηγορία μορφωτικού επίπεδου, με μέση τιμή
δείκτη 90,4% είναι: το Λουξεμβούργο (92,1%), η
Σουηδία (91,5%), η Πορτογαλία (90,3%), η Μάλτα
(89,8%), και η Αυστρία (88,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο
δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία
μορφωτικού επίπεδου, με μέση τιμή δείκτη 73,2%,
και συγκεκριμένα: η Ελλάδα (80,1%), η Ιταλία
(68,5%), η Γαλλία (74,5%), η Ισπανία (76,6%), και η
Πολωνία (79,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28,
και το 91,1% των απασχολουμένων νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας με μορφωτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
χαμηλότερο (ISCED 0-2) βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ετών. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα το 77,3% των
απασχολουμένων νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και κατηγορίας μορφωτικού επίπεδου
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών. Το 2019, τα 5 κράτημέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία μορφωτικού επίπεδου, με μέση
τιμή δείκτη 93,1% είναι: το Λουξεμβούργο (94,1%),
η Ρουμανία (93,7%), το Βέλγιο (92,8%), η Σουηδία
(92,5%), και η Λιθουανία (92,5%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) στη συγκεκριμένη κατηγορία
μορφωτικού επίπεδου, με μέση τιμή δείκτη 78,5%,
και συγκεκριμένα: η Τσεχία (74,6%), η Ελλάδα
(77,3%), η Εσθονία (78,4%), η Σλοβακία (79,6%),
και η Ιταλία (82,5%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του

λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,2 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
12.6.2.5 Κατανομή του δείκτη ανά διοικητική
περιφέρεια στην Ελλάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης που
αφορά στην ετήσια εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας
των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34
ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης
(τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο
μεγαλύτερη των 5 ετών, ως προς το συνολικό πλήθος
των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 2019
και 2015.

Γράφημα 12.224: Πλήθος (σε χιλ. νέους) και ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής) έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών, ως προς
το συνολικό πλήθος των νέων εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2019 και
2015
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Δυτικής
Μακεδονίας

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το ποσοστό των απασχολουμένων νέων
ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που βρίσκονται εκτός
εκπαίδευσης & κατάρτισης (τυπικής & μη-τυπικής)
έχοντας ολοκληρώσει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσής τους σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 5
ετών στην Ελλάδα αντιστοιχεί 67,6% του συνολικού
πλήθους των νέων εκτός εκπαίδευσης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.
Την ίδια χρονιά, η υψηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, καταγράφεται στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (74,1% επί του συνολικού πληθυσμού των
νέων ηλικίας 15 έως& 34 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά 6,5 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Κρήτης
(71,0% επί του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας 15 έως& 34 ετών στην περιφέρεια υπερέχουσα
κατά 3,4 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Αττικής (70,5% επί του συνολικού πληθυσμού
των νέων ηλικίας 15 έως& 34 ετών στην περιφέρεια
υπερέχουσα κατά 2,9 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα),
Νοτίου Αιγαίου (70,4% επί του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας 15 έως& 34 ετών υπερέχουσα κατά 2,8 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη

χώρα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (68,5%
επί του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας
από 15 έως & 34 στην περιφέρεια υπερέχουσα κατά
0,9 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Θεσσαλίας (68,3% επί του συνολικού πληθυσμού
των νέων ηλικίας 15 έως& 34 ετών στην περιφέρεια
υπολειπόμενη κατά 0,7 ποσ. μονάδα της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Ιονίων νήσων (67,0% επί του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας 15 έως& 34
ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα), Πελοποννήσου (66,5% επί του συνολικού πληθυσμού των
νέων ηλικίας 15 έως& 34 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 1,1 ποσ. μονάδες της τιμής του
δείκτη στη χώρα), Στερεάς Ελλάδας (65,2% επί του
συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών υπολειπόμενη κατά 2,4 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Ηπείρου (65,1% επί
του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας 15 έως& 34 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά
2,5 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα),
Κεντρικής Μακεδονίας (64,4% επί του συνολικού
πληθυσμού των νέων ηλικίας 15 έως& 34 ετών στην
περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 3,2 ποσ. μονάδες
της τιμής του δείκτη στη χώρα), Δυτικής Ελλάδας
(60,9% επί του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλι-
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κίας από 15 έως& 34 ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 6,7 ποσ. μονάδες της τιμής του δείκτη
στη χώρα), και Δυτικής Μακεδονίας (53,0% επί του

1464

συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας 15 έως& 34
ετών στην περιφέρεια υπολειπόμενη κατά 14,6 ποσ.
μονάδες της τιμής του δείκτη στη χώρα).
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12.7 Συνάφεια θέσεως εργασίας και μορφωτικού επιπέδου των εργαζομένων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28

Πίνακας 12.2: Μορφές αναντιστοιχίας σπουδών και απασχόλησης
Η θέση απασχόλησης
αντιστοιχεί
στο πεδίο σπουδών
του απασχολούμενου

Η θέση απασχόλησης
δεν αντιστοιχεί
στο πεδίο σπουδών
του απασχολούμενου

Η θέση απασχόλησης
αντιστοιχεί
στο επίπεδο εκπαίδευσης
του απασχολούμενου

Αντιστοιχία
προσόντων

Οριζόντια
αναντιστοιχία

Η θέση απασχόλησης
αντιστοιχεί σε χαμηλότερο
επίπεδο εκπαίδευσης από
αυτό του απασχολούμενου

Κάθετη
αναντιστοιχία

Κάθετη και Οριζόντια
αναντιστοιχία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(ΠΕΔΙΟ & ΕΠΙΠΕΔΟ)

Πηγή: The Bologna Process in Higher Education in Europe - 2009

Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα αποτυπώνονται δύο
μορφές αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στο κοινό πλαίσιο
αναφοράς της απασχόλησης με το πεδίο σπουδών του
απασχολουμένου:
 (α) η κάθετη αναντιστοιχία δεξιοτήτων (vertical skills
mismatch): όπου η θέση απασχόλησης του ατόμου αντιστοιχεί σε χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης από
αυτό που έχει ολοκληρώσει, και
 (β) η οριζόντια αναντιστοιχία δεξιοτήτων (horizontal
skills mismatch): όπου το αντικείμενο της θέσης απα-

Η κάθετη αναντιστοιχία δεξιοτήτων, όπως προσδιορίζεται
και στον πίνακα, αναφέρεται και ως υπερεκπαίδευση των
απασχολουμένων ως προς τη θέση απασχόλησης (overqualification), ενώ η οριζόντια αναντιστοιχία δεξιοτήτων
υφίσταται όταν το είδος της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων του απασχολούμενου είναι ακατάλληλο για τη συγκεκριμένη θέση απασχόλησης σύμφωνα με το Διεθνές
Γραφείο Εργασίας (ILO) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (European Centre for the development of Vocational Training - Cedefop).
Στη συγκεκριμένη ενότητα, αποτυπώνονται και οι δύο
συνθετικοί δείκτες αναντιστοιχίας σπουδών και απασχόλησης, αλλά και ο συνθετικός ευρωπαϊκός δείκτης δεξιοτήτων που έχει αναπτυχθεί από το Cedefop με βάση συγκεκριμένους δείκτες της εκπαίδευσης & κατάρτισης και
της απασχόλησης της Eurostat.
12.7.1 Κάθετη αναντιστοιχία δεξιοτήτων –
μορφωτικό επίπεδο και επάγγελμα
Ως κάθετη αναντιστοιχία δεξιοτήτων στο κοινό πλαίσιο
αναφοράς μορφωτικού επιπέδου και επαγγέλματος ορίζεται η ποσοστιαία αναλογία των αποφοίτων με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8), που
απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO
από 04 έως& 09. Ο ορισμός αυτός είχε υιοθετηθεί από
την έκθεση του 2009 για τον ΕΧΑΕ (Eurostat & Eurostudent,
2009) όπου αξιοποιήθηκε η ταξινόμηση επαγγελμάτων
ISCO-88, καθώς και στη μεταγενέστερη επικαιροποιημένη
ταξινόμηση επαγγελμάτων ISCO-08 η οποία είναι ήδη σε
ισχύ. Υπενθυμίζεται ότι στη μονοψήφια ταξινόμηση των
επαγγελμάτων (ISCO-08) περιλαμβάνονται οι ακόλου5
θες 9 κατηγορίες επαγγελμάτων :
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Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η αντιστοίχηση και
μη-αντιστοίχηση της θέσης εργασίας και του μορφωτικού επιπέδου των απασχολουμένων. Και οι τέσσερεις
θεωρητικές εκδοχές είναι για διάφορους λόγους υπαρκτές στην αγορά εργασίας, με την πλήρη αντιστοιχία (κελί
με λευκό χρώμα) να αποτελεί το καλό σενάριο, και την
πλήρη αναντιστοιχία (κελί με σκούρο καφέ χρώμα) να
αποτελεί το κακό σενάριο.

σχόλησης του ατόμου δεν αντιστοιχεί στο αντικείμενο
σπουδών του (Eurostat & Eurostudent, 2009).
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Καθώς δεν υπάρχουν κοινά αποδεκτοί δείκτες για τη μέτρηση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ESS), η Eurostat ανέπτυξε ορισμένα πειραματικά στατιστικά στοιχεία για να προωθήσει τη συζήτηση για την πολιτική για αυτό το θέμα.
Ωστόσο, η πρόκληση της δυνατότητας για εργασία/ απασχόληση αποτελούσε ήδη το κυριότερο θέμα συζήτησης
στο Φόρουμ Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων, που εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008. Οι επιχειρήσεις που μετείχαν ανέφεραν την ύπαρξη αναντιστοιχιών μεταξύ των δεξιοτήτων των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των προσόντων που απαιτούνται από την αγορά εργασίας.
Οι συμμετέχοντες στο φόρουμ αναγνώρισαν την ανάγκη
για ολοκληρωτική αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να ενισχυθεί
περαιτέρω η απασχολησιμότητα των αποφοίτων. Το ζήτημα ωστόσο της συνάφειας τόσο του μορφωτικού επιπέδου, όσο και του πεδίου σπουδών, ως προς το ασκούμενο επάγγελμα είναι σημαντικό για τη διερεύνηση της
αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, ως προς την απορρόφηση των αποφοίτων της από την αγορά εργασίας,
και έμμεσο δείκτη της κοινωνικής της αναγνώρισης, τόσο
στο εθνικό, όσο και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς.

 (01) ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη







5

(Managers). Στην κατηγορία περιλαμβάνονται: μέλη
των βουλευόμενων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και
διευθυντικά στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα.
(02) επαγγελματίες (Professionals). Στην κατηγορία περιλαμβάνονται: πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά,
καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα.
(03) τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
(Technicians and associate professionals). Στην κατηγορία περιλαμβάνονται: Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και
ασκούντες συναφή επαγγέλματα.
(04) υπάλληλοι γραφείου (Clerical support workers).
(05) απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και
πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές (Service and sales workers).

Από την ανάλυση της Eurostat δεν έχουν συμπεριληφθεί οι κατηγορίες: (00) Ένοπλες δυνάμεις (Armed forces occupations), καθώς
και όσοι δεν απάντησαν (no response).
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 (06) ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι





και αλιείς (Skilled agricultural, forestry and fishery
workers).
(07) ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (Craft and related trades workers).
(08) χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές - μονταδόροι (Plant and machine operators and assemblers).
και (09) ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (Elementary occupations).

12.7.1.1 Χρονοσειρά του δείκτη κάθετη αναντιστοιχία
δεξιοτήτων στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης κάθετης
αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, που αφορά στην ετήσια εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας των απασχολουμένων
ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται
σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως&
09, ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2002-2019.

Γράφημα 12.225: Ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09, επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019

19,9

17,5

2002

19,9

19,8

2003

20,0

20,5

20,6

20,8

20,7

20,7

18,3

18,3

18,7

18,9

19,9

20,2

2004

2005

2006

2007

2008

2009

20,9

21,2

21,6

22,2

22,4

22,4

22,7

22,6

22,4

29,6

30,8

31,6

32,3

28,2

2016

2017

2018

2019

20,3

23,8

24,5

24,9

2012

2013

26,7

19,5

2010

ΕΕ-28

2011

2014

2015

ΕΛΛΑΔΑ

Πηγή: Eurostat – Employment by sex, age, occupation and educational attainment level (1 000) [lfsa_egised]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από 20
έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 στην ΕΕ28, αντιστοιχεί 22,4% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και
μορφωτικού επιπέδου.
Την ίδια χρονιά το αντίστοιχο ποσοστό των απασχολουμένων ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08
από 04 έως& 09 στην Ελλάδα, αντιστοιχεί 32,3% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), το ποσοστό
των απασχολουμένων ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED58), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών
ISCO08 από 04 έως& 09 επί του συνολικού πλήθους των
απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας
και μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 αύξηση κατά 12,4%
(ή κατά 2,5 ποσ. μονάδες), από 19,9% το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο
αναφοράς, σε 22,4% το 2019. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα
η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται
το 2017 (22,7%).
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Τη συγκεκριμένη περίοδο το ποσοστό των απασχολουμένων ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04
έως& 09 επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 84,3% (ή κατά 14,8 ποσ. μονάδες),
από 17,5% το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή
του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε 32,3% το
2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη τιμή του
δείκτη την ίδια περίοδο.
12.7.1.2 Κατανομή του δείκτη κάθετη αναντιστοιχία
δεξιοτήτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης κάθετης αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, που αφορά στην ετήσια εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας των απασχολουμένων ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό
επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που
απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών
ISCO08 από 04 έως& 09, ως προς το συνολικό πλήθος
των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας και μορφωτικού επιπέδου, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 το 2019.
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Γράφημα 12.226: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8),
που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09, επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας
και μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Κεφάλαιο 12ο

ISCO08 από 04 έως& 09 στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 34,3% (ή κατά 116,7 χιλ. απασχολούμενους) από 340,0 χιλ. απασχολούμενους το 2015, σε
456,7 χιλ. απασχολούμενους το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 26 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του ποσοστού των απασχολουμένων
ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται
σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως&
09, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στην Ισπανία (κατά 387,5 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 14,1%), και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 314,8
χιλ. απασχολούμενους ή κατά 9,7%), η Γαλλία (κατά
1.078.8 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 8,0%), η Γερμανία
(κατά 230.0 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 11,4%), η Ιταλία (κατά 173,3 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 19,4%), η
Ελλάδα (κατά 116,7 χιλ. απασχολούμενους ή κατά
34,3%), η Πολωνία (κατά 108,2 χιλ. απασχολούμενους ή
κατά 10,9%), η Ολλανδία (κατά 92,5 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 19,8%), το Βέλγιο (κατά 65,2 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 17,3%), η Πορτογαλία (κατά 53,8 χιλ.
απασχολούμενους ή κατά 37,9%), η Αυστρία (κατά 52,1
χιλ. απασχολούμενους ή κατά 13,4%), η Ιρλανδία (κατά
47,8 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 17,2%), η Σλοβακία
(κατά 40,8 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 35,1%), η Τσεχία
(κατά 36,6 χιλ. κατ. ή κατά 23,8%), η Σουηδία (κατά 29,1
χιλ. απασχολούμενους ή κατά 9,7%), η Ουγγαρία (κατά
24,2 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 15,3%), η Λιθουανία
(κατά 20,2 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 15,3%), η Λετονία (κατά 14,4 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 25,0%), η
Σλοβενία (κατά 10,8 χιλ. απασχολούμενους ή κατά
23,7%), η Δανία (κατά 10,6 χιλ. απασχολούμενους ή κατά
8,0%), η Κύπρος (κατά 10,4 χιλ. απασχολούμενους ή κατά
19,5%), η Φινλανδία (κατά 8,9 χιλ. απασχολούμενους ή
κατά 4,6%), η Μάλτα (κατά 8,2 χιλ. απασχολούμενους ή
κατά 118,8%), η Κροατία (κατά 3,9 χιλ. απασχολούμενους
ή κατά 6,1%), το Λουξεμβούργο (κατά 3,1 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 83,8%), και οριακά η Εσθονία (κατά 0,9
χιλ. απασχολούμενους ή κατά 1,5%).
Την ίδια περίοδο, σε 2 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
μείωση του ποσοστού των απασχολουμένων ηλικίας από

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από
20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 στην
ΕΕ-28 (18.217 χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
22,4% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 (81.393 χιλ. απασχολούμενοι) τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας
από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09
στην Ελλάδα (456,7 χιλ. απασχολούμενοι) αντιστοιχεί στο
32,3% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στη χώρα (1.413 χιλ. απασχολούμενοι), τιμή του
δείκτη υπολειπόμενη ισχυρά κατά 9,9 ποσ. μονάδες της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 3η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 32,2% είναι: η Ισπανία (36,6%), η
Κύπρος (33,4%), η Ελλάδα (32,3%), η Ιρλανδία (30,0%),
και η Αυστρία (28,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 12,5%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (4,8%), η Δανία (13,6%), η Κροατία (14,3%), η
Πορτογαλία (14,6%), και η Ουγγαρία (15,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το πλήθος των
απασχολουμένων ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8),
που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 στην ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση
κατά 12,8% (ή κατά 2.071,9 χιλ. απασχολούμενους) από
16.415 χιλ. απασχολούμενους το 2015, σε 18.217 χιλ. απασχολούμενους το 2019. Την ίδια περίοδο, το πλήθος
των απασχολουμένων ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED58), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών
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20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09, με την
υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη
12.7.1.3 Κατανομή του δείκτη ως προς το φύλο στα
κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης κάθετης αναντιστοιχίας, που αφορά στην ετήσια εξέλιξη της
ποσοστιαίας αναλογίας των απασχολουμένων ηλικίας
από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε
επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09,
ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων της

Ρουμανία (κατά 28,0 χιλ. απασχολούμενους ή κατά 8,8%), και οριακά και κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης
μεταβολής ακολουθεί η Βουλγαρία (κατά 0,3 χιλ. απασχολούμενους ή κατά -0,1%).
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου, ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019.
Το 2019, το ποσοστό των απασχολουμένων ανδρών ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται
σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως&
09, ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 (48,6%), υπολείπεται οριακά από
τον αντίστοιχο δείκτη των γυναικών (51,4%) κατά 2,8
ποσ. μονάδες.

Γράφημα 12.227: Ποσοστιαία κατανομή του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09, επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – Participation rate of young people in education and training by sex, age and labour status (incl. NEET rates) [edat_lfse_18]
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό
των απασχολουμένων ανδρών ηλικίας από 20 έως& 64
ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED5-8) και που απασχολούνται σε επαγγέλματα των
κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09, υπολείπεται από
ιδιαίτερα σημαντικά έως ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη
των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 4,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πορτογαλία
(κατά 27,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 20,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 17,9 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 16,9 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 16,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 15,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία
(κατά 14,1 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 12,9 ποσ.
μονάδα), η Ουγγαρία (κατά 12,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 10,7 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία
(κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 8,1 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες), και ελαφρότερα η Γερμανία (κατά
4,8 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες),
και η Δανία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες). Τη συγκεκριμένη
χρονιά, σε 6 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των απασχολουμένων ανδρών ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED58) και που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09, υπερέχει από ισχυρά έως
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ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 21,9 ποσ.
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 14,6 ποσ. μονάδες),
η Σουηδία (κατά 9,9 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά
8,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 7,7 ποσ. μονάδες),
και ελαφρότερα η Σλοβενία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες).
Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα στην Ισπανία, την Αυστρία, την Εσθονία, και την
Ελλάδα, καταγράφεται οριακά μηδενική απόκλιση της
τιμής του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών (απόκλιση
μικρότερη των 2,0 ποσ. μονάδων).
12.7.1.4 Κατανομή του δείκτη κάθετης αναντιστοιχίας
δεξιοτήτων ανά τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων
Στη συγκεκριμένη ενότητα αποτυπώνεται ο δείκτης κάθετης αναντιστοιχίας στους απασχολούμενους ηλικίας από
20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8) και που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε
επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, σε 8 από
τους συνολικά 19 τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
από Β έως & S στα κράτη μέλη της ΕΕ-28 το 2019, και συγκριμένα στους τομείς δραστηριοτήτων: (C) Μεταποίηση
(Manufacturing), (F) Κατασκευές (Construction), (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχη-
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μάτων και μοτοσυκλετών (Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles), (H) Μεταφορές
(Transportation and storage), (M) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (Professional, scientific and technical activities), (O) Δημόσια διοίκηση και
άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση(Public administration and defence, compulsory social security), (P) Εκπαίδευση (Education), και (Q) Δραστηριότητες σχετικές με
την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (Human
health and social work activities).
12.7.1.4.1 ΤΟΜΕΑΣ C: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης κάθετης
αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, που αφορά στην ετήσια εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας των απασχολουμένων
ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται

σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως&
09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση, ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου, στα 27 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2019.
Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από
20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση
στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 26,0% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 12.228: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8),
που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση, επί του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Την ίδια χρονιά, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας
από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε
επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση
στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 44,0% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού
επιπέδου στη χώρα, τιμή του δείκτη υπερέχουσα σημαντικά κατά 18,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 43,0% είναι: η Ισπανία (47,7%), η
Ελλάδα (44,0%), η Κύπρος (43,2%), η Λετονία (40,2%), και
η Ιρλανδία (39,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 14,2%, και συγκεκριμένα: η Κροατία (12,3%),
η Δανία (13,2%), το Λουξεμβούργο (14,3%), η Ρουμανία
(14,4%), και η Φινλανδία (16,7%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το
ποσοστό των απασχολουμένων με μορφωτικό επίπεδο

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04
έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (C)
Μεταποίηση στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά
3,2% (ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες) από 25,2% το 2015, σε
26,0% το 2019 Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των απασχολουμένων με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (C) Μεταποίηση στην
Ελλάδα καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,7% (ή κατά
0,3 ποσ. μονάδες) από 43,7% το 2015, σε 44,0% το 2019.
12.7.1.4.2 ΤΟΜΕΑΣ F: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης κάθετης
αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, που αφορά στην ετήσια εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας των απασχολουμένων
ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται
σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως&
09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές, ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου, στα 25 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2019.
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Γράφημα 12.229: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8),
που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές, επί του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από
20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε
επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 30,9% του συνολικού
πληθυσμού των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και
μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04
έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (F)
Κατασκευές στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 31,9% του
συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στη χώρα, τιμή του
δείκτη υπολειπόμενη ελαφρά κατά 1,0 ποσ. μονάδα της
αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την
12η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 43,5% είναι: η Ισπανία (55,7%), η
Αυστρία (43,8%), η Ιρλανδία (41,5%), η Κύπρος (38,7%),
και η Ιταλία (37,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 12,5%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία
(11,1%), η Ουγγαρία (12,6%), η Τσεχία (15,5%), η Σλοβακία (19,3%), και η Κροατία (20,6%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των απασχολουμένων με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται
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σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως&
09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές στην ΕΕ-28 καταγράφει μηδενική μεταβολή.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των απασχολουμένων με
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED
5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (F) Κατασκευές στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -28,5% (ή κατά 12,3 ποσ.
μονάδες) από 43,2% το 2015, σε 30,9% το 2019.
12.7.1.4.3 ΤΟΜΕΑΣ G: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ,
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης κάθετης
αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, που αφορά στην ετήσια εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας των απασχολουμένων
ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται
σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως&
09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών, ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.
Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από
20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό και
λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 44,9% του
συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
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Γράφημα 12.230: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8),
που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και
μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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τήτων (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 8,0% (ή κατά 5,1
ποσ. μονάδες) από 64,0% το 2015, σε 69,1% το 2019.
12.7.1.4.4 ΤΟΜΕΑΣ H: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Κεφάλαιο 12ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης κάθετης
αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, που αφορά στην ετήσια εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας των απασχολουμένων
ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται
σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως&
09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (H) Μεταφορές, ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου, στα 27 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2019.
Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από
20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (H) Μεταφορές
στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 50,8% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας
από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε
επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (H) Μεταφορές
στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 58,1% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού
επιπέδου στη χώρα, τιμή του δείκτη υπερέχουσα ελαφρά
κατά 7,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.
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Την ίδια χρονιά, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04
έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (G)
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 69,1% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου
στη χώρα, τιμή του δείκτη υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 24,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 60,2% είναι: η Ελλάδα (69,1%), η
Ισπανία (64,0%), η Κύπρος (62,9%), η Ιρλανδία (55,9%),
και η Αυστρία (48,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5)
με μέση τιμή δείκτη 27,3%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (13,5%), η Ρουμανία (28,1%), η Δανία (29,4%),
η Σλοβενία (32,5%), και η Τσεχία (33,2%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,2
φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των απασχολουμένων με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται
σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως&
09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (G) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών στην ΕΕ-28 καταγράφει
οριακή αύξηση κατά 0,9% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες)
από 45,3% το 2015, σε 44,9% το 2019. Την ίδια περίοδο,
το ποσοστό των απασχολουμένων με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08
από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριο-
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Γράφημα 12.231: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8),
που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (H) Μεταφορές, επί του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 64,1% είναι: η Ισπανία (76,7%), η
Ιρλανδία (67,7%), η Σουηδία (59,6%), η Αυστρία (58,5%),
και η Ελλάδα (58,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 31,2%, και συγκεκριμένα: η Κροατία
(28,3%), η Μάλτα (29,9%), η Ουγγαρία (30,2%), η Λιθουανία (33,4%), και το Λουξεμβούργο (34,2%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των απασχολουμένων με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε
επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (H) Μεταφορές
στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 4,1% (ή κατά
2,0 ποσ. μονάδες) από 48,0% το 2015, σε 50,8% το 2019.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των απασχολουμένων με
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-

8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών
ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (H) Μεταφορές στην Ελλάδα καταγράφει
ισχυρή αύξηση κατά 22,6% (ή κατά 10,7 ποσ. μονάδες)
από 47,4% το 2015, σε 58,1% το 2019.
12.7.1.4.5 ΤΟΜΕΑΣ M: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης κάθετης αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, που αφορά στην ετήσια
εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας των απασχολουμένων ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από
04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων
(Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου, στα 24
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 12.232: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8),
που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από
20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην
ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 8,7% του συνολικού πληθυσμού
των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της
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συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την ίδια χρονιά,
το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από 20 έως&
64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα
των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις
του τομέα δραστηριοτήτων (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην Ελλάδα

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

ΕΕ-28 καταγράφει οριακή αύξηση κατά 1,2% (ή κατά 0,1
ποσ. μονάδες) από 8,6% το 2015, σε 8,7% το 2019. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των απασχολουμένων με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8),
που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή
αύξηση κατά 19,3% (ή κατά 1,1 ποσ. μονάδες) από 5,7%
το 2015, σε 6,8% το 2019.
12.7.1.4.6 ΤΟΜΕΑΣ O: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ,
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Γράφημα 12.233: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8),
που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (Ο) Δημόσια διοίκηση άμυνα, υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση, επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

6,3

26,6 27,3
21,5 24,4
17,9 18,3 19,8 20,6 20,7
15,3
14,6
14,5
14,3
13,6
9,6 10,0 10,3 11,5 12,0 12,1 12,2

37,7
32,7 34,5 35,1

43,1

Κεφάλαιο 12ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης κάθετης
αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, που αφορά στην ετήσια εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας των απασχολουμένων
ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται
σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως&
09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (Ο) Δημόσια διοίκηση άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση,
ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στον
τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου, στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

αντιστοιχεί στο 6,8% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου
στη χώρα, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ελαφρά κατά
1,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ28, κατέχοντας την 15η υψηλότερη θέση στην κατανομή
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 12,9% είναι: η Κροατία (13,8%), η
Ισπανία (13,7%), η Κύπρος (12,5%), η Ιρλανδία (12,4%),
και η Αυστρία (12,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 4,1%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (4,8%), η Δανία (13,6%), η Κροατία (14,3%), η
Πορτογαλία (14,6%), και η Ουγγαρία (15,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (3,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των απασχολουμένων με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε
επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (Μ) Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στην

Πηγή: Eurostat – 2020 Over-qualification rate by economic activity
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από
20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (Ο) Δημόσια διοίκηση άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση στην ΕΕ28 αντιστοιχεί στο 20,6% του συνολικού πληθυσμού των
απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου
στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας
από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε
επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (Ο) Δημόσια
διοίκηση άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 43,1% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού
επιπέδου στη χώρα, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 22,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης
τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 36,6% είναι: η Ελλάδα (43,1%), η
Ισπανία (37,7%), η Κύπρος (35,1%), η Σλοβακία (34,5%),
και η Ιρλανδία (32,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 12,5%, και συγκεκριμένα: η Λετονία
(6,3%), η Φινλανδία (9,6%), η Ολλανδία (10,0%), η Πορ-
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τογαλία (10,3%), και η Σουηδία (11,5%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή
(3,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των απασχολουμένων με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε
επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (Ο) Δημόσια
διοίκηση άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,5% (ή κατά
0,5 ποσ. μονάδες) από 20,1% το 2015, σε 20,6% το 2019.
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των απασχολουμένων με
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED58), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών
ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (Ο) Δημόσια διοίκηση άμυνα, υποχρεωτική

κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά
αύξηση κατά 8,3% (ή κατά 3,3 ποσ. μονάδες) από 39,8%
το 2015, σε 43,1% το 2019.
12.7.1.4.7 ΤΟΜΕΑΣ P: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης κάθετης
αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, που αφορά στην ετήσια εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας των απασχολουμένων
ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται
σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως&
09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (Ρ) Εκπαίδευση, ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου, στα 27 από τα
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2019.

Γράφημα 12.234: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8),
που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (Ρ) Εκπαίδευση, επί του συνολικού πλήθους
των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από
20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (Ρ) Εκπαίδευση
στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 5,3% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας
από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε
επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (Ρ) Εκπαίδευση
στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 4,1% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στη χώρα, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ελαφρά
κατά 1,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 19η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 10,4% είναι: η Μάλτα (13,5%), η
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Ιρλανδία (11,6%), η Λιθουανία (10,6%), η Δανία (8,6%),
και η Σλοβακία (28,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 3,5%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία
(2,9%), η Σλοβενία (3,4%), η Ρουμανία (3,6%), η Γερμανία
(3,8%), και η Ιταλία (3,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του
λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,0 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των απασχολουμένων με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε
επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (Ρ) Εκπαίδευση
στην ΕΕ-28 καταγράφει ικανή αύξηση κατά 17,8% (ή κατά
0,8 ποσ. μονάδες) από 4,5% το 2015, σε 5,3% το 2019. Την
ίδια περίοδο, το ποσοστό των απασχολουμένων με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8),
που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (Ρ) Εκπαίδευση στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 64,0% (ή κατά 1,6 ποσ.
μονάδες) από 2,5% το 2015, σε 4,1% το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

12.7.1.4.8 ΤΟΜΕΑΣ Q: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης κάθετης
αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, που αφορά στην ετήσια εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας των απασχολουμένων
ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται

σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως&
09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την
κοινωνική μέριμνα, ως προς το συνολικό πλήθος των
απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου,
στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 12.235: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων ηλικίας από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8),
που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2019, το ποσοστό
των απασχολουμένων με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε
επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή αύξηση κατά
1,9% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες) από 10,5% το 2015, σε
10,7% το 2019. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των απασχολουμένων με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες
σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στην Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 66,2% (ή κατά 4,5 ποσ. μονάδες) από 6,8% το
2015, σε 11,3% το 2019.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από
20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες
σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 10,7% του συνολικού
πληθυσμού των απασχολουμένων στον τομέα δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας
από 20 έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED5-8), που απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών ISCO08 από 04 έως& 09 σε
επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων (Q) Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 11,3% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων στον τομέα
δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και
μορφωτικού επιπέδου στη χώρα, τιμή του δείκτη υπερέχουσα οριακά κατά 0,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 11η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 17,4% είναι: η Ιρλανδία (22,4%), η
Ισπανία (17,9%), η Εσθονία (17,7%), η Σουηδία (15,0%),
και η Αυστρία (14,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 5,0%, και συγκεκριμένα: η Τσεχία (3,9%),
η Βουλγαρία (5,1%), η Ρουμανία (5,1%), το Λουξεμβούργο (5,2%), και η Πολωνία (15,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή

12.7.2 Οριζόντια αναντιστοιχία δεξιοτήτων μορφωτικό επίπεδο και επάγγελμα
Ως οριζόντια αναντιστοιχία δεξιοτήτων στο κοινό πλαίσιο
αναφοράς μορφωτικού επιπέδου και επαγγέλματος των
αποφοίτων με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-8), ορίζεται η ποσοστιαία
αναλογία των αποφοίτων με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3-8), των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο
πεδίο σπουδών του.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

12.7.2.1 Χρονοσειρά του δείκτη οριζόντια αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην ΕΕ-28 και στην Ελλάδα
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης οριζόντιας αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, που αφορά στην ετήσια εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επί-

πεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8), των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, ως προς
το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου
στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 20142019.

Γράφημα 12.236: Ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8), των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 και την ΕΛΛΑΔΑ την περίοδο 2002-2019
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Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8), των
οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο
πεδίο σπουδών του στην ΕΕ-28, αντιστοιχεί 28,1% του
συνολικού πλήθους των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου.
Την ίδια χρονιά το αντίστοιχο ποσοστό των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8), των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του στην Ελλάδα,
αντιστοιχεί 28,9% του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου.
Κατά την περίοδο αναφοράς (2002-2019), το ποσοστό
των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8), των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 καταγράφει οριακή μείωση
κατά -1,5% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες), από 28,5% το
2014, σε 28,1% το 2019, που αποτελεί και την ελάχιστη
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα η μέγιστη τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 (28,6%).
Τη συγκεκριμένη περίοδο το ποσοστό των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο
(ISCED 3-8), των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν
αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, επί του συνολικού
πλήθους των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικι-
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ακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στην Ελλάδα καταγράφει ικανή αύξηση κατά 17,3% (ή κατά 4,3 ποσ. μονάδες), από 24,6% το 2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς, σε
28,9% το 2019, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη
τιμή του δείκτη την ίδια περίοδο.
12.7.2.2 Κατανομή του δείκτη οριζόντια αναντιστοιχία
δεξιοτήτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης οριζόντιας αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, που αφορά στην ετήσια
εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο
(ISCED 3-8), των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν
αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, ως προς το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου, στα 27 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2019. Σημειώνεται, ότι η αλλαγή της περιόδου
αναφοράς στο ρυθμό μεταβολής του δείκτη, από τη συνήθη στην έκθεση 2015-2019, σε 2016-2019, έγινε προκειμένου ο υπολογισμός του δείκτη ανά έτος να είναι
σύμφωνος με την τελευταία τροποποίηση της διεθνούς
ταξινόμησης των πεδίων σπουδών (Field of Education FoE) της UNESCO (ISCED-F 2013 Classification).
Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8), των
οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο
πεδίο σπουδών του στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 28,1% του
συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου
στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.237: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8), των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων της
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά
2,3 ποσ. μονάδες ή κατά 8,6%), η Κροατία (κατά 2,0 ποσ.
μονάδες ή κατά 6,5%), το Λουξεμβούργο (κατά 1,6 ποσ.
μονάδες ή κατά 6,7%), η Πορτογαλία (κατά 1,5 ποσ. μονάδες ή κατά 5,7%), η Μάλτα (κατά 1,4 ποσ. μονάδες ή
κατά 5,5%), και ελαφρότερα η Γαλλία (κατά 0,9 ποσ. μονάδες ή κατά 2,8%), η Ιρλανδία (κατά 0,8 ποσ. μονάδες ή
κατά 3,6%), η Σουηδία (κατά 0,7 ποσ. μονάδες ή κατά
2,1%), η Εσθονία (κατά 0,4 ποσ. μονάδες ή κατά 1,8%), το
Βέλγιο (κατά 0,3 ποσ. μονάδες ή κατά 1,1%), και οριακά η
Γερμανία (κατά 0,1 ποσ. μονάδες ή κατά 0,7%), και η Ιταλία (κατά 0,1 ποσ. μονάδες ή κατά 0,4%).
Την ίδια περίοδο, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται
μείωση του ποσοστού των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 38), των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, με την υψηλότερη απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Βουλγαρία (κατά
3,9 ποσ. μονάδες ή κατά -13,5%), και κατά φθίνουσα
σειρά της απόλυτης μεταβολής ακολουθούν: η Λετονία
(κατά 3,4 ποσ. μονάδες ή κατά -13,9%), η Δανία (κατά 3,3
ποσ. μονάδες ή κατά -14,3%), η Φινλανδία (κατά 3,0
ποσ. μονάδες ή κατά -12,5%), η Σλοβακία (κατά 2,8 ποσ.
μονάδες ή κατά -7,0%), η Ρουμανία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες ή κατά -5,7%), η Λιθουανία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες
ή κατά -7,4%), η Ουγγαρία (κατά 1,5 ποσ. μονάδες ή
κατά -5,9%), η Ολλανδία (κατά 1,5 ποσ. μονάδες ή κατά
-5,5%), η Τσεχία (κατά 1,3 ποσ. μονάδες ή κατά -4,0%),
η Κύπρος (κατά 1,2 ποσ. μονάδες ή κατά -4,5%), η Ισπανία (κατά 1,1 ποσ. μονάδες ή κατά -4,2%), και ελαφρότερα η Πολωνία (κατά 0,5 ποσ.μονάδες ή κατά -1,4%), και
οριακά η Αυστρία (κατά 0,2 ποσ. μονάδες ή κατά -0,6%).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Την ίδια χρονιά, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8),
των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί
στο πεδίο σπουδών του στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο
28,9% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στη χώρα, τιμή του δείκτη υπερέχουσα ελαφρά
κατά 0,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη
της ΕΕ-28, κατέχοντας την 10η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 35,4% είναι: η Σλοβακία (37,6%),
η Ρουμανία (35,5%), η Γαλλία (34,9%), η Σλοβενία (34,7%),
και η Ιταλία (34,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 20,8%, και συγκεκριμένα: η Γερμανία
(19,3%), η Δανία (19,5%), η Λετονία (21,1%), η Φινλανδία (21,3%), και η Ιρλανδία (23,0%). Ας σημειωθεί ότι η
τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2016-2019, το ποσοστό
των απασχολουμένων με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8),
των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί
στο πεδίο σπουδών του στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή
μείωση κατά -1,4% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες) από 28,5%
το 2016, σε 28,1% το 2019. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό
των απασχολουμένων με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8),
των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί
στο πεδίο σπουδών του στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 8,6% (ή κατά 2,3 ποσ. μονάδες) από 26,6% το
2016, σε 28,9% το 2019.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 13 από τα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία καταγράφεται αύξηση του ποσοστού των απασχολουμένων
ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο
(ISCED 3-8), των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν
αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, με την υψηλότερη
απόλυτη μεταβολή να καταγράφεται στη Σλοβενία (κατά
2,8 ποσ. μονάδες ή κατά 8,6%), και κατά φθίνουσα σειρά

12.7.2.3 Κατανομή του δείκτη οριζόντιας αναντιστοιχίας δεξιοτήτων ανά πεδίο σπουδών
Στη συγκεκριμένη ενότητα αποτυπώνεται ο δείκτης οριζόντιας αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στους απασχολούμενους ηλικίας από 15 έως& 34 ετών που απασχολούνται
σε επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, και
των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί
στο πεδίο σπουδών, στα 10 πεδία σπουδών (field of education) των αποφοίτων σύμφωνα με την αναθεωρημένη από το 2013 διεθνή ταξινόμηση των πεδίων σπουδών
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που δημοσιοποίησε η UNESCO (Fields of Education and
Training classification - ISCED-F 2013), στα κράτη μέλη της
ΕΕ-28 το 2019.
Στη συγκεκριμένη επεξεργασία του δείκτη οριζόντιας αναντιστοιχίας δεξιοτήτων ως προς τη διεθνή ταξινόμηση
(με μονοψήφιο κωδικό), τα 10 πεδία σπουδών, έχουν ομαδοποιηθεί στο δείκτη 8 ευρύτερα πεδία σπουδών, ως
εξής:
(01) Εκπαίδευση (education),
(02) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες (humanities, language, arts),
(03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία & πληροφόρηση (social sciences, journalism & information) όπου περιλαμβάνονται και οι σπουδές των οικονομολόγων, αλλά και το πεδίο σπουδών Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση & το δίκαιο (business, administration and law),
(04) Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική (science, mathematics, computing), αλλά και το πεδίο
σπουδών Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας
(information and communication technologies) στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι σπουδές Μηχανικού ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware),
(05) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων (engineering, manufacturing and
construction) στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σπουδές Μηχανικού ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware),
(06) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική & κτηνιατρική
(agriculture, forestry, fisheries and veterinary),
(07) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας (health and welfare)
όπου περιλαμβάνονται και οι σπουδές των βρεφονηπιοκόμων, και
(08) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών (services) όπου
περιλαμβάνονται και οι σπουδές κομμωτικής & αισθητικής, υπηρεσιών εστίασης, τουριστικών επαγγελμάτων,
αθλητισμού, μεταφορών, και υπηρεσιών ασφάλειας.
Στο σχετικό με τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων των απασχολουμένων μεθοδολογικό εγχειρίδιο της Eurostat
(Skills mismatch experimental indicators - Methodological
note) σημειώνεται: «Η οριζόντια αναντιστοιχία δεξιοτή-

των που αναφέρεται στο πεδίο σπουδών, έχει σχέση με
σχετικές αναλύσεις της αγοράς εργασίας, αφού στους
απασχολούμενους της συγκεκριμένης κατηγορίας αναντιστοιχίας μπορεί να υπάρξουν αισθήματα απογοήτευσης, λόγω της έλλειψης τρόπου να επανέλθουν άμεσα σε
μια κατάσταση προσπάθειας που οι σπουδές απαιτούν,
αλλά και στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν στο προσωπικό τους πρόβλημα αναντιστοιχίας, αφού μπορεί να
προκληθούν οικονομικές απώλειες εξαιτίας μιας χαμηλής
αποτελεσματικότητας ή/και επιπλέον δαπάνη για την κάλυψη των συγκεκριμένων δεξιοτήτων που απαιτούνται
στην εργασία».
Θα πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι «η οριζόντια αναντιστοιχία δεξιοτήτων δεν μπορεί να υπολογιστεί για όλους
τους απασχολούμενους, επειδή οι πληροφορίες σχετικά
με το πεδίο σπουδών του απασχολούμενου συλλέγονται
μόνο εάν το άτομο έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσής του τα τελευταία 15 χρόνια».
12.7.2.3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης οριζόντιας αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, που αφορά στην ετήσια
εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο
(ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση, των
οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο
πεδίο σπουδών του, ως προς το συνολικό πλήθος των
απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας
και μορφωτικού επιπέδου, στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2019.
Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από
το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 40,6% του συνολικού
πληθυσμού των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 12.238: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – 2020 Horizontal Skills Mismatch Rate by FoE
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτε-
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ρης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED
3-8) από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση, των ο-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

από το πεδίο σπουδών (01) Εκπαίδευση, των οποίων το
αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο
σπουδών του, στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά
10,5% (ή κατά 2,8 ποσ. μονάδες) από 26,5% το 2016, σε
29,3% το 2019.
12.7.2.3.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης οριζόντιας αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, που αφορά στην ετήσια
εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο
(ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές
σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες των
οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο
πεδίο σπουδών του, ως προς το συνολικό πλήθος των
απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας
και μορφωτικού επιπέδου, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2019.

Κεφάλαιο 12ο

Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από
το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών
του στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 56,5% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο
πεδίο σπουδών του στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 29,3%
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων της
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στη χώρα, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ικανά κατά
11,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 19η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 53,0% είναι: η Ρουμανία (58,5%),
η Γερμανία (55,5%), η Λιθουανία (53,9%), η Πολωνία
(48,4%), και η Πορτογαλία (48,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 20,7%, και συγκεκριμένα:
η Κροατία (16,8%), η Λετονία (20,0%), η Φινλανδία
(20,9%), η Δανία (21,9%), και το Βέλγιο (24,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2016-2019, το ποσοστό
των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών
(01) Εκπαίδευση, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, στην ΕΕ-28
καταγράφει ελαφρά μείωση κατά -3,7% (ή κατά 1,6 ποσ.
μονάδες) από 42,1% το 2016, σε 40,6% το 2019. Την ίδια
περίοδο, το ποσοστό των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8)

Γράφημα 12.239: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης
δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – 2020 Horizontal Skills Mismatch Rate by FoE
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8)
από το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές σπουδές,
γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες των οποίων το
αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο
σπουδών του στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 60,8% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου
στη χώρα, τιμή του δείκτη υπερέχουσα ελαφρά κατά 4,3
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 6η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως

προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28. Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο
δείκτη (top 5) με μέση τιμή δείκτη 67,0% είναι: η Σουηδία
(74,2%), η Ιρλανδία (70,3%), η Μάλτα (65,3%), η Ιταλία
(63,1%), και η Γαλλία (62,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom
5) με μέση τιμή δείκτη 47,8%, και συγκεκριμένα: η Γερμανία (44,1%), η Ισπανία (46,5%), η Δανία (46,9%), η Τσεχία
(50,3%), και η Βουλγαρία (51,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,4 φορές),
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2016-2019, το ποσοστό
των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών
(02) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης
δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,4% (ή κατά 1,3 ποσ. μονάδες) από 55,2% το 2016, σε 56,5% το 2019. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από
το πεδίο σπουδών (02) Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών
του, στην Ελλάδα καταγράφει ικανή αύξηση κατά 13,7%
(ή κατά 7,3 ποσ. μονάδες) από 53,4% το 2016, σε 60,8%
το 2019.

12.7.2.3.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης οριζόντιας αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, που αφορά στην ετήσια εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία & πληροφόρηση και
Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση & το δίκαιο, των
οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο
πεδίο σπουδών του, ως προς το συνολικό πλήθος των
απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας
και μορφωτικού επιπέδου, στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2019.

Γράφημα 12.240: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία & πληροφόρηση και Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση & το δίκαιο, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – 2020 Horizontal Skills Mismatch Rate by FoE
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από
το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία & πληροφόρηση και Σπουδές στις επιχειρήσεις,
τη διοίκηση & το δίκαιο, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του
στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 22,8% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8)
από το πεδίο σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία & πληροφόρηση και Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση & το δίκαιο, των οποίων το αντικείμενο
απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του
στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 18,4% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στη χώρα, τιμή
του δείκτη υπολειπόμενη ελαφρά κατά 4,4 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 22η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 29,1% είναι: η Σλοβενία (31,4%), η
Ιταλία (30,6%), η Τσεχία (29,1%), η Γαλλία (27,8%), και η
Σλοβακία (26,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση
τιμή δείκτη 16,6%, και συγκεκριμένα: η Βουλγαρία (14,8%),
η Γερμανία (15,1%), το Λουξεμβούργο (17,6%), η Μάλτα
(17,7%), και η Λιθουανία (18,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,7 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2016-2019, το ποσοστό
των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών
(03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία & πληροφόρηση και Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση & το δίκαιο, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, στην ΕΕ-28 καταγράφει
ελαφρά αύξηση κατά 4,5% (ή κατά 1,0 ποσ. μονάδα) από
21,8% το 2016, σε 22,8% το 2019. Την ίδια περίοδο, το
ποσοστό των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34
ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από το πεδίο
σπουδών (03) Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία &

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

πληροφόρηση και Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση & το δίκαιο, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης
δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 29,3% (ή κατά 4,2 ποσ. μονάδες) από 14,2% το 2016, σε 18,4% το 2019.
12.7.2.3.4 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης οριζόντιας αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, που αφορά στην ετήσια
εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο
(ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών (04) Φυσικές επιστήμες, στατιστική και Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν

αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, ως προς το συνολικό
πλήθος των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου, στα 27 από τα 28
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία το 2019.
Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 38) από το πεδίο σπουδών (04) Φυσικές επιστήμες, στατιστική και Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί
στο 46,1% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.

Γράφημα 12.241: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών (04) Φυσικές επιστήμες, στατιστική και Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, των οποίων το αντικείμενο
απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019

48,6 49,2 50,1
43,6 43,6 45,8 46,1 46,2 46,4
38,1 39,2 39,8 40,4 41,5
36,4
35,1
32,8 33,5 33,9 34,0
27,9 29,4

57,8 58,9 59,5 59,5 61,3

68,1

Κεφάλαιο 12ο

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8)
από το πεδίο σπουδών (04) Φυσικές επιστήμες, στατιστική και Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, των
οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο
πεδίο σπουδών του στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 58,9%
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων της
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στη χώρα, τιμή του δείκτη υπερέχουσα ικανά κατά
13,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 5η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 61,5% είναι: η Ρουμανία (68,1%),
η Κροατία (61,3%), η Σλοβενία (59,5%), η Πορτογαλία
(59,5%), και η Ελλάδα (58,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 31,5%, και συγκεκριμένα: η
Βουλγαρία (27,9%), η Γερμανία (29,4%), η Δανία
(32,8%), η Τσεχία (33,5%), και η Εσθονία (33,9%). Ας ση-

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Πηγή: Eurostat – 2020 Horizontal Skills Mismatch Rate by FoE

μειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(2,0 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2016-2019, το ποσοστό
των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών
(04) Φυσικές επιστήμες, στατιστική και Τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών
του, στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά -5,2% (ή
κατά 2,5 ποσ. μονάδες) από 48,3% το 2016, σε 45,8% το
2019. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο
(ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών (04) Φυσικές επιστήμες, στατιστική και Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν
αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 10,5% (ή κατά 5,6 ποσ. μονάδες)
από 53,3% το 2016, σε 58,9% το 2019.
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12.7.2.3.5 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης οριζόντιας αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, που αφορά στην ετήσια εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό
επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &

υψηλότερο (ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών (05)
Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης
δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου, στα
27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 12.242: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών (05) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης
δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στα κράτημέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – 2020 Horizontal Skills Mismatch Rate by FoE
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από
το πεδίο σπουδών (05) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 33,2% του συνολικού
πληθυσμού των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 τη
συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8)
από το πεδίο σπουδών (05) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, των οποίων το
αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο
σπουδών του στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 51,4% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου
στη χώρα, τιμή του δείκτη υπερέχουσα σημαντικά κατά
18,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 48,3% είναι: η Βουλγαρία (55,2%),
η Ελλάδα (51,4%), η Κύπρος (46,3%), η Ρουμανία (44,8%),
και η Ιταλία (43,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 20,8%, και συγκεκριμένα: η Γερμανία
(21,7%), η Ουγγαρία (26,0%), η Φινλανδία (27,1%), η Ιρλανδία (28,2%), και η Λετονία (28,3%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (1,8 φορές),
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που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2016-2019, το ποσοστό
των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών
(05) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και
δομικών έργων, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, στην ΕΕ-28
καταγράφει μικρή μείωση κατά -2,5% (ή κατά 0,9 ποσ.
μονάδες) από 34,0% το 2016, σε 33,2% το 2019. Την ίδια
περίοδο, το ποσοστό των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από
το πεδίο σπουδών (05) Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά -4,8% (ή
κατά 2,6 ποσ. μονάδες) από 54,1% το 2016, σε 51,4% το
2019.
12.7.2.3.6 ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης οριζόντιας αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, που αφορά στην ετήσια
εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο
(ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών (06) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική & κτηνιατρική, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών
του, ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου, στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Γράφημα 12.243: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών (06) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική & κτηνιατρική, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο
πεδίο σπουδών του, επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το
2019
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Πηγή: Eurostat – 2020 Horizontal Skills Mismatch Rate by FoE
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών
(06) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική & κτηνιατρική, των
οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο
πεδίο σπουδών του, στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση
κατά 13,1% (ή κατά 8,6 ποσ. μονάδες) από 65,7% το 2016,
σε 74,3% το 2019.
12.7.2.3.7 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

Κεφάλαιο 12ο

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης οριζόντιας αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, που αφορά στην ετήσια
εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο
(ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών (07) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης
δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου, στα 26 από
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από
το πεδίο σπουδών (06) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική
& κτηνιατρική, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης
δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 52,2% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και
μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8)
από το πεδίο σπουδών (06) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική & κτηνιατρική, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του στην
Ελλάδα αντιστοιχεί στο 74,3% του συνολικού πληθυσμού
των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στη χώρα, τιμή του δείκτη
υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 22,1 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 2η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 70,8% είναι: η Σλοβακία (82,0%),
η Ελλάδα (74,3%), η Βουλγαρία (68,1%), η Ιταλία (66,4%),
και η Τσεχία (63,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 42,9%, και συγκεκριμένα: η Δανία
(37,2%), η Γερμανία (38,3%), η Πολωνία (45,0%), το Λουξεμβούργο (45,9%), και η Πορτογαλία (48,0%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,7 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών
διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2016-2019, το ποσοστό
των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών
(06) Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική & κτηνιατρική, των
οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο
πεδίο σπουδών του, στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,4% (ή κατά 1,2 ποσ. μονάδες) από 51,0% το
2016, σε 52,2% το 2019. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό

Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από
το πεδίο σπουδών (07) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας,
των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί
στο πεδίο σπουδών του στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί στο 21,2%
του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων της
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Την ίδια χρονιά, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8)
από το πεδίο σπουδών (07) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του στην Ελλάδα αντιστοιχεί
στο 43,3% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στη χώρα, τιμή του δείκτη υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 22,1ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 1η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
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Γράφημα 12.244: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών (07) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών
του, επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – 2020 Horizontal Skills Mismatch Rate by FoE
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 36,7% είναι: η Ελλάδα (43,3%), η
Κύπρος (38,5%), η Λετονία (36,3%), η Σλοβενία (33,7%),
και η Πολωνία (31,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 11,7%, και συγκεκριμένα: το Λουξεμβούργο (8,1%), η Γερμανία (11,6%), η Δανία (12,7%), η
Κροατία (13,0%), και η Φινλανδία (13,2%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα
σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2016-2019, το ποσοστό
των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών
(07) Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή μείωση κατά 2,3% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες) από 21,7% το 2016, σε
21,2% το 2019. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτι-

κό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
υψηλότερο (ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών (07) Υγεία
και υπηρεσίες πρόνοιας, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του,
στην Ελλάδα καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,9% (ή κατά 0,8 ποσ. μονάδες) από 42,5% το 2016, σε 43,3% το
2019.
12.7.2.3.8

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης οριζόντιας αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, που αφορά στην ετήσια
εξέλιξη της ποσοστιαίας αναλογίας των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο
(ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών (08) Σπουδές στην
παροχή υπηρεσιών, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, ως προς
το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου, στα
27 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2019.

Γράφημα 12.245: Πλήθος και ποσοστιαία αναλογία των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών (08) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, επί του συνολικού πλήθους των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2019
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Πηγή: Eurostat – 2020 Horizontal Skills Mismatch Rate by FoE
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από 15
έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από
το πεδίο σπουδών (08) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του στην ΕΕ-28 αντιστοιχεί
στο 40,3% του συνολικού πληθυσμού των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφω-
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τικού επιπέδου στην ΕΕ-28 τη συγκεκριμένη χρονιά. Την
ίδια χρονιά, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας
από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8)
από το πεδίο σπουδών (08) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 26,0% του συνολικού πληθυσμού των απασχο-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

λουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου στη χώρα, τιμή του δείκτη υπολειπόμενη ισχυρά κατά 14,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη
θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 52,3% είναι: η Σλοβενία (59,5%), η
Πολωνία (57,9%), η Λιθουανία (49,4%), η Αυστρία
(47,7%), και η Ιρλανδία (47,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 27,8%, και συγκεκριμένα: η
Ελλάδα (26,0%), η Δανία (26,4%), η Φινλανδία (27,6%),
το Λουξεμβούργο (28,9%), και η Κύπρος (30,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή
(1,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2016-2019, το ποσοστό
των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με
μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών
(08) Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, των οποίων το
αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο

σπουδών του, στην ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά
1,4% (ή κατά 0,6 ποσ. μονάδες) από 39,8% το 2016, σε
40,3% το 2019. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης &
υψηλότερο (ISCED 3-8) από το πεδίο σπουδών (08)
Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του, στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 8,1% (ή
κατά 2,0 ποσ. μονάδες) από 24,0% το 2016, σε 26,0% το
2019.
12.7.2.3.9

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΕ28 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία
κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34
ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) των οποίων το
αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο
σπουδών του, ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου, ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και
στην Ελλάδα το 2019.
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επιχειρήσεις & το δίκαιο

22,8

18,4
58,9

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

33,2

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών

60,8

Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική
και ΤΠΕ

45,8

Σπουδές μηχανικού,
βιομηχανικής παραγωγής
και δομικών έργων

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας

Ανθρωπιστικές και
γλωσσικές σπουδές,
σπουδές στις τέχνες

56,5

Φυσικές επιστήμες,
μαθηματικά, στατιστική
και ΤΠΕ

29,3

Εκπαίδευση

40,6

Εκπαίδευση

51,4

Γεωπονία, δασοκομία,
αλιευτική & κτηνιατρική

52,2

74,3

Υγεία και υπηρεσίες
πρόνοιας

21,2
40,3

Σπουδές στην παροχή
υπηρεσιών
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Ευρωπαϊκή Ένωση των 28

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Γράφημα 12.246: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
& υψηλότερο (ISCED 3-8) από τα ομαδοποιημένα πεδία σπουδών (01)-(08), των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών του,
ως προς το συνολικό πλήθος των απασχολουμένων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και μορφωτικού επιπέδου, ανά πεδίο σπουδών στην ΕΕ-28 και στην
ΕΛΛΑΔΑ το 2018

43,3
26,0

Πηγή: Eurostat - 2020 Horizontal Skills Mismatch Rate by FoE
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2019, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από
15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED 3-8) των
οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο
πεδίο σπουδών, στην ΕΕ-28, όπου ανά κατηγορία πεδίου
σπουδών αντιστοιχεί:
 στο 56,5% των απασχολουμένων που αποφοίτησαν
από το πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές
σπουδές, σπουδές στις τέχνες,

 στο 52,2% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και κτηνιατρική,

 στο 45,8% των απασχολουμένων που αποφοίτησαν



από τα πεδία Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική, και Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
στο 40,6% των απασχολουμένων που αποφοίτησαν
από το πεδίο Εκπαίδευση,
στο 40,3% των απασχολουμένων που αποφοίτησαν
από το πεδίο Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών,
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 στο 33,2% των απασχολουμένων που αποφοίτησαν




από το πεδίο Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων,
στο 22,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από τα πεδία
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση, και Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και
το δίκαιο, και
στο 21,2% των απασχολουμένων που αποφοίτησαν
από το πεδίο Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας.

Την ίδια χρονιά, το πλήθος των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & υψηλότερο (ISCED
3-8) των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν αντιστοιχεί στο πεδίο σπουδών, στην Ελλάδα όπου ανά κατηγορία πεδίου σπουδών αντιστοιχεί:
 στο 74,3% των απασχολουμένων που αποφοίτησαν
από το πεδίο Γεωπονία, δασοκομία, αλιευτική και
κτηνιατρική, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 22,1
ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(52,2%),
 στο 60,8% του πληθυσμού αποφοίτησε από το πεδίο
Ανθρωπιστικές σπουδές, γλωσσικές σπουδές, σπουδές στις τέχνες, τιμή υπερέχουσα ισχυρά (κατά 4,3 ποσ.
μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (56,5%),
 στο 58,9% των απασχολουμένων που αποφοίτησαν
από τα πεδία Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατι-
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στική, και Εκπαίδευση και Τεχνολογίες πληροφορίας
και επικοινωνίας τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά
13,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28
(45,8%),
στο 51,4% των απασχολουμένων που αποφοίτησαν
από το πεδίο Σπουδές μηχανικού, βιομηχανικής παραγωγής και δομικών έργων, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 18,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής
στην ΕΕ-28 (33,2%),
στο 43,3% των απασχολουμένων που αποφοίτησαν
από το πεδίο Υγεία και υπηρεσίες πρόνοιας, τιμή υπερέχουσα σημαντικά (κατά 22,1 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (21,2%),
στο 29,3% των απασχολουμένων που αποφοίτησαν
από το πεδίο Εκπαίδευση, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 11,3 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην
ΕΕ-28 (40,6%),
στο 26,0% των απασχολουμένων που αποφοίτησαν
από το πεδίο Σπουδές στην παροχή υπηρεσιών, τιμή
υπολειπόμενη σημαντικά (κατά 14,3 ποσ. μονάδες) της
αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (40,3%), και
στο 18,4% του πληθυσμού αποφοίτησε από τα πεδία
Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση και Σπουδές στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το
δίκαιο, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά (κατά 4,4 ποσ. μονάδες) της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (22,8%).

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

12.8 Ευρωπαϊκός δείκτης δεξιοτήτων (ESI) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28

Το σύστημα δεξιοτήτων μιας χώρας παρέχει προηγμένες
δεξιότητες στον πληθυσμό της, μέσω της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (compulsory education) και της μετα- υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (post-compulsory
education and training).
Το σύστημα δεξιοτήτων περιλαμβάνει μια ποικιλία τυπικής (formal), και άτυπης (informal) εκπαίδευσης & κατάρτισης, δευτεροβάθμιας, περαιτέρω (συνεχιζόμενης) και
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο γενική (academic), όσο
και επαγγελματική (vocational) εκπαίδευση & κατάρτιση

Η ικανότητα ενός συστήματος δεξιοτήτων να πραγματοποιήσει αυτούς τους σκοπούς μετρήθηκε παραδοσιακά σε
σχέση με την τάση των ατόμων να αποφύγουν την ανεργία, να αποκτήσουν υψηλές σχετικά αμοιβές εργασίας,
και μια ασφαλή εξέλιξη στην αγορά εργασίας. Αντίστοιχα,
οι δείκτες επικεντρώθηκαν στη αποτίμηση της εργασιακής
κατάστασης (employment status) των απασχολουμένων
και στους μισθούς. Ο ρόλος που έχει ένα σύστημα δεξιοτήτων στην αντιστοίχιση των ενδιαφερόντων, των προσδοκιών και των ικανοτήτων με τη ζήτηση στην αγορά εργασίας, υποδηλώνει ένα ευρύτερο φάσμα αποτελεσμάτων που να εστιάζουν, περισσότερο ή λιγότερο, σε μη
χρηματικά μέτρα (non-pecuniary measures), που να σχετίζονται με την ποιότητα της απασχόλησης και εν γένει της
επαγγελματικής ζωής.
Αυτές οι προτεραιότητες και ανάγκες οδήγησαν στο σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού δείκτη Δεξιοτήτων (ESI)».
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12.8.1 Καθορισμός ενός συστήματος δεξιοτήτων

(ΕΕΚ-VET). Περιλαμβάνει επίσης τη δια βίου μάθηση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης στην εργασία και την
απόκτηση ικανοτήτων (competences ), που προέκυψαν
από τα χρόνια εμπειρίας σε μια θέση εργασίας. Περιλαμβάνει επίσης την ενεργοποίηση δεξιοτήτων (activation of
skills) διαφορετικών ομάδων του εργατικού δυναμικού
προκειμένου να αυξηθεί η βάση δεξιοτήτων (skills base)
συνολικά της οικονομίας.
Ο ρόλος ενός συστήματος δεξιοτήτων είναι να διασφαλίζει, όσο είναι εφικτό, ότι η ζήτηση δεξιοτήτων (skills demand) καλύπτεται από την αντίστοιχη προσφορά δεξιοτήτων (skills supply), ούτως ώστε να βελτιστοποιείται η αξιοποίηση των διαθέσιμων δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό.
Το σύστημα δεξιοτήτων μιας χώρας μπορεί να θεωρηθεί
ότι εκπληρώνει πολλούς και διαφορετικούς ρόλους, όπως
είναι:
 (α) να παρέχει (delivering) τις δεξιότητες που χρειάζεται
ή/και αναμένεται να χρειαστεί η χώρα στο μέλλον (συμπεριλαμβανομένης της επανειδίκευσης (re-skilling) και
της αναβάθμισης των δεξιοτήτων (up-skilling),
 (β) να ενεργοποιεί (activating) τις δεξιότητες στην αγορά εργασίας, παρέχοντας αρκετές ευκαιρίες απασχόλησης σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού,
 (γ) να αντιστοιχεί (matching), στο μέτρο του δυνατού,
τις προσδοκίες, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες
των ατόμων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Δεξιοτήτων (ESI) είναι ο σύνθετος
δείκτης του Cedefop, που μετρά την απόδοση των συστημάτων δεξιοτήτων (skills system) στα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, με πηγή τη τεχνική
αναφορά (technical report) για τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτήτων (2020), και με πλάγια γραμματοσειρά, αποτυπώνονται βασικά θεωρητικά και μεθοδολογικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου συνθετικού δείκτη (ESI).
Σύμφωνα με το λεξιλόγιο όρων του Cedefop, θα πρέπει
να σημειωθεί ότι με τον όρο δεξιότητες (skills) ενός ατόμου αποδίδεται η δυνατότητά του να εφαρμόζει τις
γνώσεις του και να χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία που
απέκτησε για ανταποκριθεί στην άσκηση ανταγωνιστικών καθηκόντων και την επίλυση των προβλημάτων που
προκύπτουν (the ability to apply knowledge and use
know-how to compete tasks and solve problems), ενώ με
τον όρο ικανότητες (competencies) ενός ατόμου αποδίδεται η δυνατότητά του να εφαρμόζει επαρκώς τα μαθησιακά αποτελέσματα που κατέκτησε σε ένα καθορισμένο πλαίσιο αναφοράς: εκπαιδευτικό, εργασιακό,
προσωπικό ή επαγγελματικό (the ability to apply learning
outcomes adequately in a defined context (education,
work, personal or professional development)), ή, η δυνατότητα του ατόμου να εφαρμόζει έμπρακτα τις γνώσεις,
τις δεξιότητες, και τις προσωπικές, κοινωνικές ή/και μεθοδολογικές δυνατότητες του σε εργασιακές ή εκπαιδευτικές συνθήκες και για την επαγγελματική και προσωπική
του ανάπτυξη (the ability to apply to use knowledge, skills
and personal, social and/or methodological abilities, in
work or study situations and in professional and personal
development). Τέλος, σε σχετικό διευκρινιστικό σχόλιο
για τον ορισμό του όρου ικανότητα (competence) ότι η
ικανότητα δεν περιορίζεται στα γνωστικά στοιχεία (στα
οποία περιλαμβάνεται η χρήση θεωρητικών γνώσεων,
εννοιών, ή η άρρητη εσωτερικευμένη γνώση, αλλά περιλαμβάνει και λειτουργικές πτυχές στην οποίες περιλαμβάνονται οι τεχνικές δεξιότητες όπως και τα διαπροσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου (για παράδειγμα κοινωνικές ή οργανωτικές δεξιότητες) και ηθικές αξίες
(competence is not limited to cognitive elements (involving the use of theory, concepts or tacit knowledge); it also
encompasses functional aspects (including technical skills)
as well as interpersonal attributes (e.g. social or organisational skills) and ethical values).

12.8.2 Το θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς του δείκτη ESI
Το θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς που αναπτύχθηκε για το
σχηματισμό του συνθετικού δείκτη ESI βασίζεται σε μια
προσέγγιση του ανθρώπινου κεφαλαίου ,στην οποία τόσο
το άτομο, όσο και η κοινωνία, αντλούν οικονομικά οφέλη
από την επένδυση στις δεξιότητες. Το πλαίσιο αυτό προσδιορίζει τις διάφορες διαστάσεις των δεξιοτήτων που
μπορεί να αποκτήσει ένα άτομο, τόσο μέσω της τυπικής,
όσο και της άτυπης μάθησης (informal learning). Το σημείο εκκίνησης είναι αυτές οι δεξιότητες να οδηγούν στην
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οικονομική απόδοση μέσω της απασχόλησης (economic
performance through employment), στην κοινωνική ένταξη (social inclusion) και την παραγωγικότητα. Εντός του
θεωρητικού πλαισίου, η κοινωνική ένταξη αποτελεί επιθυμητό αποτέλεσμα, επειδή η επιτυχία στη βελτίωση των
αποτελεσμάτων της απασχόλησης και της παραγωγικότητας, θα εξαρτηθεί από τη διάχυση της παραγωγικότητας

συνολικά στον πληθυσμό. Με άλλα λόγια, τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι κοινωνικά, όσο και οικονομικά, τα
βέλτιστα.
Στο επόμενο γράφημα αποτυπώνεται το θεωρητικό
πλαίσιο αναφοράς που χαρακτηρίζει το σύστημα αδεξιοτήτων μιας χώρας.

Πηγή: CEDEFOP - European Skills Index Technical Report (2020)

Ο ρόλος του συστήματος δεξιοτήτων είναι να συγκεντρώνει (bring together) και να αντιστοιχεί (match) ένα
δυνητικό (potential) εργατικό δυναμικό με κατάλληλες
δεξιότητες (ως προσφορά), ως προς τις ανάγκες των εργοδοτών (το απαιτούμενο εργατικό δυναμικό, ως ζήτηση).
Το απαιτούμενο εργατικό δυναμικό και οι δεξιότητες
που απαιτούνται καθορίζονται από τη φύση και την κλίμακα της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και από
τις επιχειρηματικές στρατηγικές των εργοδοτών. Το δυνητικό εργατικό δυναμικό καθορίζεται από την ανάπτυξη
δεξιοτήτων (εκπαίδευση & κατάρτιση και δια βίου μάθηση) και από την ενεργοποίηση (ή τη συμμετοχή) των
εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Ο βαθμός μιας επιτυχούς αντιστοίχισης των δεξιοτήτων γίνεται μέσω της
αλληλεπίδρασης που παρατηρείται μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων.
12.8.3 Η αναλυτική δομή του συνθετικού δείκτη ESI
Στο παραπάνω γράφημα, και στην περιοχή που επισημαίνεται στο χρωματισμένο μπλε πλαίσιο, υποδεικνύει
τις διαστάσεις του συστήματος δεξιοτήτων που περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό σύστημα δεξιοτήτων (ESI).
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Το σύστημα ESI έχει τρεις πυλώνες, που επισημαίνονται
με έντονη (bold) γραμματοσειρά στο προαναφερθέν
πλαίσιο, προκειμένου να αξιολογήσει πόσο καλά αποδίδουν τα συστήματα σχηματισμού και αντιστοίχισης δεξιοτήτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 (συν 4 συνδεόμενα
κράτη), ως προς τον βαθμό στον οποίο αναπτύσσει (developing), ενεργοποιεί (activating), και αντιστοιχεί
(matching) τα αποθέματα δεξιοτήτων στην οικονομία
τους. Το σύστημα ESI εστιάζει σε αυτές τις διαστάσεις
προσφοράς και αντιστοίχισης του συστήματος δεξιοτήτων.
Στο πλαίσιο του συστήματος ESI, η ζήτηση για δεξιότητες
αποτυπώνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια στην αντιστοίχιση των δεξιοτήτων και στον βαθμό στον οποίο αυτή
επηρεάζει τις αποφάσεις για επένδυση στην κατάρτιση
και για ενεργοποίηση των δεξιοτήτων.
Καθένας από τους τρεις πυλώνες (pillars) αναλύεται περαιτέρω σε υποπυλώνες (sub-pillars), προκειμένου να
οργανωθούν σε δείκτες που αναφέρονται σε σχετικές
(πληθυσμιακές) ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα
ESI έχει συνολικά τρεις πυλώνες, έξι υποπυλώνες, και 15
δείκτες βάσης. Η λογική και ο ορισμός κάθε δείκτη περιγράφονται στο ακόλουθο αναλυτικό γράφημα

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Πηγή: CEDEFOP - European Skills Index Technical Report (2020)
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Το σύστημα ESI, όπως είδαμε, αποτελείται από τρεις πυλώνες. ανάπτυξη, ενεργοποίηση και αντιστοίχιση δεξιοτήτων, καθεμία από τις οποίες μετρά και μια διαφορετική
διάσταση ενός συστήματος δεξιοτήτων. Η βάση του ESI
είναι 15 μεμονωμένοι δείκτες από διάφορα διεθνή σύνολα δεδομένων. Οι βαθμολογίες υπολογίζονται ανά χώρα
σε επίπεδο δεικτών. Στη συνέχεια, οι βαθμολογίες υπολογίζονται κατά μέσο όρο στα διάφορα επίπεδα και τελικά
σχηματίζεται η βαθμολογία του δείκτη ESI.
Για παράδειγμα, μια βαθμολογία δείκτη (ή πυλώνα, ή υποπυλώνα κ.ο.κ.) αν είναι 65,0 υποδηλώνει ότι η χώρα
έχει κατακτήσει το 65,0% της ιδανικής απόδοσης. Έτσι,
υπολείπεται ακόμη 35,0% (100-65) ως περιθώριο βελτίωσης της απόδοσης του δείκτη.
Η βαθμολογία 100,0 αντιστοιχεί στην υψηλότερη επίτευξη της ιδανικής απόδοσης, που αποτελεί και τη φιλοδοξούμενη απόδοση-στόχο για το συγκεκριμένο δείκτη. Στον
αντίποδα η βαθμολογία 0,0 αντιστοιχεί στη χαμηλότερη
τιμή της απόδοσης στη χαμηλότερη περίπτωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βαθμιαία διαδικασία για τον
σχηματισμό του συνθετικού Ευρωπαϊκού Δείκτη Δεξιοτήτων (ESI), ξεκινά από τους 15 δείκτες βάσης, από τους οποίους σχηματίζονται οι 6 συνθετικοί δείκτες των επιμέρους πυλώνων (sub-pillars), στη συνέχεια και εξ αυτών
σχηματίζονται οι 3 συνθετικοί δείκτες των πυλώνων (pillars), και εξ αυτών σχηματίζεται ο συνθετικός Ευρωπαϊκός
Δείκτης Δεξιοτήτων (ESI). Της συγκεκριμένης διαδικασίας
και για κάθε ένα από τους 15 δείκτες βάσης, η θετική ή η
αρνητική κατεύθυνση επίπτωσης (direction of effect) της
τιμής του δείκτη. Για παράδειγμα, η αύξηση των δεικτών
της απασχόλησης βρίσκονται σε θετική (+) κατεύθυνση
(όπου η ιδανική μέγιστη τιμή 100,0 του δείκτη αντιστοιχεί
στον υψηλότερη τιμή του δείκτη απασχόλησης), ενώ αντίστοιχα η αύξηση των δεικτών της ανεργίας βρίσκονται
σε αρνητική (-) κατεύθυνση (όπου η ιδανική μέγιστη τιμή
100,0 του δείκτη αντιστοιχεί στην χαμηλότερη τιμή του
δείκτη ανεργίας).
Σημειώνεται, ότι στην τεχνική αναφορά (technical report)
για τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτήτων (2020), αποτυπώνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για κάθε έναν από
τους 15 δείκτες βάσης, περιγραφή και μονάδα μέτρησης,
συνάφεια και κατεύθυνση του δείκτη, η πηγή δεδομένων,
ποιες χώρες, και χρονική περίοδος αναφοράς των στοιχείων του δείκτη. Ως προς την περίοδο αναφοράς θα
πρέπει να σημειωθεί ότι 15 δείκτες έχουν ως καταληκτικό
έτος της περίοδο το 2018 ή και νωρίτερα.
Τέλος, σημειώνεται, ότι το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ υπολόγισε και
παραθέτει ενδεικτικά τη μέση τιμή των κρατών-μελών της
ΕΕ-28, για τους δείκτες των επιμέρους πυλώνων, των πυλώνων, και του συνθετικού Ευρωπαϊκού Δείκτη Δεξιοτήτων (ESI).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Δεξιοτήτων (ESI) είναι ο συνθετικός
δείκτης του Cedefop που μετρά την απόδοση (performance) των συστημάτων δεξιοτήτων της ΕΕ.
Το ESI μετρά την απόδοση των συστημάτων δεξιοτήτων
των χωρών ως προς την "απόσταση τους από μια ιδανική"
απόδοση. Η ιδανική απόδοση επιλέγεται ως η υψηλότερη που έχει επιτευχθεί από οποιαδήποτε χώρα σε διάστημα 7 ετών. Η ιδανική απόδοση παίρνει τιμές από 0
έως& 100 και στη συνέχεια υπολογίζονται οι βαθμολογίες
(scores) όλων των χωρών και συγκρίνονται με την ιδανική
απόδοση.
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12.8.4 Κατανομή του συνθετικού Ευρωπαϊκού Δείκτη
Δεξιοτήτων (ESI) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του συνθετικού ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) και η υπολειπόμενη απόσταση της τιμής από την ιδανική απόδοση
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετι-

κά στοιχεία το 2020. Σημειώνεται ότι παρατίθεται ενδεικτικά ως τιμή του δείκτη ESI στην ΕΕ-28 η μέση τιμή του
συνθετικού ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
τη συγκεκριμένη χρονιά. Ο υπολογισμός έγινε από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης.

Γράφημα 12.247: Τιμή του συνθετικού ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) και υπολειπόμενη απόσταση της τιμής από την ιδανική απόδοση στα κράτη-μέλη της ΕΕ28 το 2020
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CEDEFOP - European Skills Index (2020)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2020, η μέση τιμή του συνθετικού ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) στην ΕΕ-28 είναι 57,5%, τιμή υπολειπόμενη από την ιδανική απόδοση κατά 42,5 ποσ. μονάδες.
Την ίδια χρονιά, η τιμή του συνθετικού ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) στην Ελλάδα είναι 29,8%, τιμή υπολειπόμενη από την ιδανική απόδοση κατά 70,2 ποσ. μονάδες και υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 27,7
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28,
κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 74,4% είναι: η Τσεχία (76,9%), η
Φινλανδία (75,1%), η Σλοβενία (74,6%), το Λουξεμβούργο (27,3%), και η Εσθονία (27,3%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 33,5%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία (23,9%), η Ελλάδα (29,8%), η Ισπανία
(31,1%), η Κύπρος (41,0%), και η Ρουμανία (41,6%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι

υψηλή (2,5 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
12.8.4.1 Κατανομή του πυλώνα: Ανάπτυξη των
δεξιοτήτων
O πυλώνας ανάπτυξη δεξιοτήτων αναφέρεται στις δραστηριότητες κατάρτισης και εκπαίδευσης της χώρας και
τα άμεσα αποτελέσματα αυτού του συστήματος, όσον
αφορά τις δεξιότητες που αναπτύσσονται και αποκτώνται. Ο συγκεκριμένος πυλώνας περιλαμβάνει 2 υποπυλώνες που αφορούν στη διάκριση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από την λοιπή εκπαίδευσης και κατάρτισης
(δραστηριότητες δια βίου μάθησης).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του πυλώνα ανάπτυξη των δεξιοτήτων του συνθετικού ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) και η υπολειπόμενη απόσταση της τιμής από την ιδανική απόδοση στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2020.

Γράφημα 12.248: Τιμή του πυλώνα ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) και υπολειπόμενη απόσταση της τιμής από την ιδανική απόδοση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2020
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CEDEFOP - European Skills Index (2020)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2020, η μέση τιμή του πυλώνα ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) στην ΕΕ-28
είναι 55,1%, τιμή υπολειπόμενη από την ιδανική απόδοση κατά 44,9 ποσ. μονάδες. Την ίδια χρονιά, η τιμή του
πυλώνα ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δεί-
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κτη δεξιοτήτων (ESI στην Ελλάδα είναι 42,9%, τιμή υπολειπόμενη από την ιδανική απόδοση κατά 57,1 ποσ. μονάδες και υπολειπόμενη ισχυρά κατά 12,2 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 23η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συ-

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 76,8% είναι: η Φινλανδία (90,4%),
η Εσθονία (75,5%), η Σουηδία (75,3%), η Σλοβενία (73,5%),
και η Δανία (69,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 35,8%, και συγκεκριμένα: η Ρουμανία
(29,8%), η Κύπρος (32,6%), η Μάλτα (36,7%), η Βουλγαρία (38,3%), και η Πορτογαλία (41,8%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
12.8.4.1.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΠΥΛΩΝΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο συγκεκριμένο υποπυλώνα, συντίθενται 3 δείκτες βάσης, και συγκεκριμένα:
(α) ο δείκτης: Αναλογία νηπίων ηλικίας από 3 ετών έως
της ηλικίας έναρξης της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

ανά εκπαιδευτικό & ακαδημαϊκό προσωπικό στην Προσχολική εκπαίδευση - ISCED 0 (Ratio of pupils and students to teachers and academic staff at the pre-primary
education level (ISCED11 level 0, 3 years to the start of
primary education)),
(β) ο δείκτης: Ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας από 15
έως& 64 ετών με μορφωτικό επίπεδο τουλάχιστον ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - ISCED 3-8 (Share of
population aged 15-64 with at least upper secondary education (ISCED11 level 3-8)), και
(γ) ο δείκτης: Μέση επίδοση PISA των μαθητών/-τριών
ηλικία 15 ετών στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις
φυσικές επιστήμες (Average PISA scores (15-year olds) for
reading, maths and science).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του υποπυλώνα βασική εκπαίδευση, του πυλώνα ανάπτυξη των δεξιοτήτων του συνθετικού ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων
(ESI) και η υπολειπόμενη απόσταση της τιμής από την ιδανική απόδοση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2020.

Γράφημα 12.249: Τιμή του υποπυλώνα βασική εκπαίδευση, του πυλώνα ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) και υπολειπόμενη απόσταση της τιμής από την ιδανική απόδοση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2020
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Κεφάλαιο 12ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28
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CEDEFOP - European Skills Index (2020)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2020, η μέση τιμή η τιμή του υποπυλώνα βασική εκπαίδευση, του πυλώνα ανάπτυξη των δεξιοτήτων του
ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) στην ΕΕ-28 είναι
59,5%, τιμή υπολειπόμενη από την ιδανική απόδοση κατά 40,5 ποσ. μονάδες. Την ίδια χρονιά, η τιμή του υποπυλώνα βασική εκπαίδευση, η τιμή του πυλώνα ανάπτυξη
των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI
στην Ελλάδα είναι 51,5%, τιμή υπολειπόμενη από την ιδανική απόδοση κατά 48,5 ποσ. μονάδες και υπολειπόμενη κατά 8,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του
δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 18η υψηλότερη θέση
στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 82,6% είναι: η Εσθονία (88,1%), η
Φινλανδία (84,2%), η Σλοβενία (81,9%), η Σουηδία
(80,6%), και η Γερμανία (78,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 37,1%, και συγκεκριμένα:
η Πορτογαλία (33,3%), η Ρουμανία (34,8%), η Μάλτα
(37,0%), η Γαλλία (38,9%), και η Κύπρος (41,3%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών

διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών
της ΕΕ-28.
12.8.4.1.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΠΥΛΩΝΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΛΛΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο συγκεκριμένο υποπυλώνα, συντίθενται 3 δείκτες βάσης, και συγκεκριμένα:
(α) ο δείκτης: Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας από 25 έως&
64 ετών που κατά τις 4 τελευταίες εβδομάδες πριν τη
έρευνα συμμετείχαν στην τυπική ή μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση (Share of population aged 25-64 who
stated that they received formal or non-formal education
or training in the four weeks preceding the survey),
(β) ο δείκτης: Ποσοστό των μαθητών/-τριών που φοιτούν στην ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευσης & κατάρτιση - ISCED 3 (Share of the population at ISCED11 level 3 attending vocational training), και
(γ) ο δείκτης: Ποσοστό ενηλίκων ηλικίας από 25 έως& 64
ετών είναι ικανοί να εκτελέσουν 5 ή 6 από τις 6 εργασίες
που περιγράφονται σε σχετική έρευνα της Eurostat για
τις ψηφιακές δεξιότητες (Share of 16-74-year olds able to
carry out 5 or 6 out of the 6 tasks described in the Digital
Competences survey Eurostat self-assessment survey (Eurostat code tsdsc 460)).
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του υποπυλώνα κατάρτιση και άλλη εκπαίδευση, του πυλώνα ανάπτυξη των δεξιοτήτων του συνθετικού ευρωπαϊκού δεί-

κτη δεξιοτήτων (ESI) και η υπολειπόμενη απόσταση της
τιμής από την ιδανική απόδοση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2020.

Γράφημα 12.250: Τιμή του υποπυλώνα κατάρτιση και άλλη εκπαίδευση, του πυλώνα ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) και υπολειπόμενη απόσταση της τιμής από την ιδανική απόδοση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2020
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CEDEFOP - European Skills Index (2020)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2020, η μέση τιμή η τιμή του υποπυλώνα κατάρτιση
και άλλη εκπαίδευση, του πυλώνα ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) στην ΕΕ28 είναι 50,7%, τιμή υπολειπόμενη από την ιδανική απόδοση κατά 49,3 ποσ. μονάδες. Την ίδια χρονιά, η τιμή του
υποπυλώνα κατάρτιση και άλλη εκπαίδευση, η τιμή του
πυλώνα ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI στην Ελλάδα είναι 34,4%, τιμή υπολειπόμενη από την ιδανική απόδοση κατά 65,6 ποσ. μονάδες και υπολειπόμενη ισχυρά κατά 16,3 ποσ. μονάδες
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας
την 23η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 76,4% είναι: η Φινλανδία
(96,6%),το Λουξεμβούργο (76,8%), η Αυστρία (70,4%), η
Σουηδία (70,0%), και η Ολλανδία (68,0%). Στον αντίποδα
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 27,1%, και συγκεκριμένα: η Κύπρος (23,9%), η Ρουμανία (24,9%), η Ουγγα-

ρία (27,4%), η Ιρλανδία (28,9%), και η Βουλγαρία
(30,6%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,8 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
12.8.4.2 Κατανομή του πυλώνα: Ενεργοποίηση των
δεξιοτήτων
O πυλώνας ενεργοποίηση δεξιοτήτων περιλαμβάνει 2
υποπυλώνες και συγκεκριμένα δείκτες για τη μετάβαση
από την εκπαίδευση στην εργασία, καθώς τα ποσοστά
του οικονομικά ενεργού στην αγορά εργασίας για δύο διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες, για τον εντοπισμό εκείνων των ομάδων που έχουν μεγαλύτερη ή μικρότερη
εκπροσώπηση στην αγορά εργασίας.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του πυλώνα ενεργοποίηση των δεξιοτήτων του συνθετικού ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) και η υπολειπόμενη απόσταση της τιμής από την ιδανική απόδοση στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
το 2020.

Γράφημα 12.251: Τιμή του πυλώνα ενεργοποίηση των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) και υπολειπόμενη απόσταση της τιμής από την ιδανική
απόδοση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2020
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CEDEFOP - European Skills Index (2020)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2020, η μέση τιμή του πυλώνα ενεργοποίηση των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) στην
ΕΕ-28 είναι 64,3%, τιμή υπολειπόμενη από την ιδανική
απόδοση κατά 35,7 ποσ. μονάδες. Την ίδια χρονιά, η τιμή
του πυλώνα ενεργοποίηση των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI στην Ελλάδα είναι 45,0%, τιμή υπολειπόμενη από την ιδανική απόδοση κατά 55,0
ποσ. μονάδες και υπολειπόμενη σημαντικά 19,3 ποσ. μο-
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νάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 24η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 84,5% είναι: η Σουηδία (87,1%), η
Ολλανδία (85,6%), η Αυστρία (85,0%), η Σλοβενία (82,9%),
και η Λιθουανία (81,9%). Στον αντίποδα καταγράφονται
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τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 28,9%, και συγκεκριμένα: η Ιταλία
(5,1%), η Βουλγαρία (26,3%), η Ρουμανία (31,3%), η Ισπανία (37,0%), και η Ελλάδα (45,0%). Ας σημειωθεί ότι
η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΕ-28.
12.8.4.2.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΠΥΛΩΝΑ: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Στο συγκεκριμένο υποπυλώνα, συντίθενται 2 δείκτες βάσης, και συγκεκριμένα:
(α) ο δείκτης: Ποσοστό ενηλίκων ηλικίας από 18 έως& 24
ετών που εγκατέλειψαν πρόωρα την εκπαίδευση & κατάρτιση με εργασιακή κατάσταση (μη απασχολούμενοι)
επί του πληθυσμού ηλικίας από 18 έως& 24 ετών που
δεν έχουν αποφοιτήσει από την ανώτερη δευτεροβάθμιας εκπαίδευση και τις 4 τελευταίες εβδομάδες πριν
την έρευνα δεν συμμετείχαν στην τυπική ή μη-τυπική
εκπαίδευση & κατάρτιση (Early leavers from education

and training (work status 'not in employment') as a share
of the population, aged 18-24 having attained ISCED11
level 0, 1, 2 or 3c short and not receiving any formal or
non-formal education or training in the four weeks preceding the survey), και
(β) ο δείκτης: Ποσοστό απασχολουμένων ηλικίας από 20
έως& 34 ετών και οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από την
ανώτερη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση
από 1 έως& 3 έτη πριν από το έτος αναφοράς της έρευνας και οι οποίοι δεν μετέχουν πλέον στην εκπαίδευση
& κατάρτιση (Share of employed people aged 20-34 having successfully completed upper secondary or tertiary
education 1 to 3 years before the reference year of the survey and who are no longer in education or training).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του υποπυλώνα μετάβαση στην εργασία, του πυλώνα ενεργοποίηση των δεξιοτήτων του συνθετικού ευρωπαϊκού δείκτη
δεξιοτήτων (ESI) και η υπολειπόμενη απόσταση της τιμής
από την ιδανική απόδοση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2020.

Γράφημα 12.252: Τιμή του υποπυλώνα μετάβαση στην εργασία, του πυλώνα ενεργοποίηση των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) και υπολειπόμενη
απόσταση της τιμής από την ιδανική απόδοση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2020
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CEDEFOP - European Skills Index (2020)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2020, η μέση τιμή η τιμή του υποπυλώνα μετάβαση
στην εργασία, του πυλώνα ενεργοποίηση των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) στην ΕΕ-28
είναι 67,2%, τιμή υπολειπόμενη από την ιδανική απόδοση κατά 32,8 ποσ. μονάδες. Την ίδια χρονιά, η τιμή του
υποπυλώνα μετάβαση στην εργασία, η τιμή του πυλώνα
ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI στην Ελλάδα είναι 60,6%, τιμή υπολειπόμενη
από την ιδανική απόδοση κατά 39,4 ποσ. μονάδες και
υπολειπόμενη ελαφρά κατά 6,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 21η
υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 88,1% είναι: η Ολλανδία (90,8%),
η Λιθουανία (88,8%), η Σλοβενία (88,4%), το Λουξεμβούργο (86,8%), και η Τσεχία (85,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 27,7%, και συγκεκριμένα: η
Ιταλία (4,6%), η Ισπανία (19,7%), η Βουλγαρία (29,9%), η
Ρουμανία (34,3%), και η Ουγγαρία (49,8%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα
υψηλή (3,2 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαί-

τερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών.
12.8.4.2.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΠΥΛΩΝΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο συγκεκριμένο υποπυλώνα, συντίθενται 2 δείκτες βάσης, και συγκεκριμένα:
(α) ο δείκτης: Ποσοστό απασχολουμένων/ οικονομικά
ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 25 έως& 54 ετών επί
του συνομήλικου συνολικού πληθυσμού (Employed/ active persons aged 25-54 as a share of same age total population), και
(β) ο δείκτης: Ποσοστό απασχολουμένων/ οικονομικά
ενεργού πληθυσμού ηλικίας από 20 έως& 24 ετών επί
του συνομήλικου συνολικού πληθυσμού (Employed/ active persons aged 20-24 as a share of same age total population).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του υποπυλώνα συμμετοχή στην αγορά εργασίας, του πυλώνα ενεργοποίηση των δεξιοτήτων του συνθετικού ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) και η υπολειπόμενη απόσταση της τιμής από την ιδανική απόδοση στα κράτη-μέλη
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2020.
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Γράφημα 12.253: Τιμή του υποπυλώνα συμμετοχή στην αγορά εργασίας, του πυλώνα ενεργοποίηση των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) και υπολειπόμενη απόσταση της τιμής από την ιδανική απόδοση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2020
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CEDEFOP - European Skills Index (2020)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2020, η μέση τιμή η τιμή του υποπυλώνα συμμετοχή
στην αγορά εργασίας, του πυλώνα ενεργοποίηση των
δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI)
στην ΕΕ-28 είναι 61,4%, τιμή υπολειπόμενη από την ιδανική απόδοση κατά 38,6 ποσ. μονάδες. Την ίδια χρονιά, η
τιμή του υποπυλώνα συμμετοχή στην αγορά εργασίας, η
τιμή του πυλώνα ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI στην Ελλάδα είναι 29,3%, τιμή υπολειπόμενη από την ιδανική απόδοση κατά 70,7
ποσ. μονάδες και υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 32,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 25η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 76,2% είναι: η Σουηδία (93,0%), η
Εσθονία (87,2%), η Αυστρία (85,4%), η Λετονία (81,8%), και
το Ηνωμένο Βασίλειο (80,8%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 23,8%, και συγκεκριμένα: η
Ιταλία (5,7%), η Βουλγαρία (22,7%), η Ρουμανία (24,4%),
η Ελλάδα (29,3%), και η Κροατία (32,9%). Ας σημειωθεί
ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υ-

ψηλή (3,6 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ
των κρατών-μελών.
12.8.4.3 Κατανομή του πυλώνα: Αντιστοίχιση των
δεξιοτήτων
O πυλώνας αντιστοίχηση δεξιοτήτων αντιπροσωπεύει τον
βαθμό επιτυχούς αντιστοίχησης των δεξιοτήτων, δηλαδή
βαθμό στον οποίο οι δεξιότητες αντιστοιχίζονται αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας. Αυτό μπορεί να παρατηρηθεί από την κατηγορία επαγγέλματος και αναντιστοιχιών στις οποίες περιλαμβάνεται η ανεργία, οι ελλείψεις,
τα πλεονάσματα, και η υποαξιοποίηση (under-utilisation)
δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Ο συγκεκριμένος πυλώνας περιλαμβάνει 2 υποπυλώνες και συγκεκριμένα
δείκτες για τη αξιοποίηση των δεξιοτήτων, καθώς και δείκτες για την αναντιστοιχία δεξιοτήτων.
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του πυλώνα αντιστοίχιση των δεξιοτήτων του συνθετικού ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) και η υπολειπόμενη απόσταση της τιμής από την ιδανική απόδοση στα κράτημέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
το 2020.

Γράφημα 12.254: Τιμή του πυλώνα αντιστοίχιση των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) και υπολειπόμενη απόσταση της τιμής από την ιδανική απόδοση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2020
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CEDEFOP - European Skills Index (2020)
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2020, η μέση τιμή του πυλώνα αντιστοίχιση των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) στην ΕΕ28 είναι 58,6%, τιμή υπολειπόμενη από την ιδανική απόδοση κατά 41,4 ποσ. μονάδες. Την ίδια χρονιά, η τιμή του
πυλώνα αντιστοίχιση των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού
δείκτη δεξιοτήτων (ESI στην Ελλάδα είναι 16,6%, τιμή
υπολειπόμενη από την ιδανική απόδοση κατά 83,4 ποσ.
μονάδες και υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά 42,3 ποσ.
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μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 81,5% είναι: η Τσεχία (90,6%), η
Μάλτα (86,1%), το Λουξεμβούργο (80,9%), η Ουγγαρία
(75,8%), και η Πολωνία (74,1%). Στον αντίποδα καταγρά-
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φονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 27,7%, και συγκεκριμένα: η
Ελλάδα (16,6%), η Ισπανία (20,6%), η Ιρλανδία (27,6%),
η Κύπρος (32,1%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (41,4%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι
υψηλή (2,9 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28.
12.8.4.3.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΠΥΛΩΝΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Στο συγκεκριμένο υποπυλώνα, συντίθενται 2 δείκτες βάσης, και συγκεκριμένα:
(α) ο δείκτης: Μακροχρόνια ανεργία - Ποσοστό ανέργων
για περισσότερους από 12 μήνες ως προς το σύνολο του
οικονομικά ενεργού πληθυσμού (Long-term unemployment - Share of unemployed persons since 12 months or
more in the total number of active persons in the labour
market), και

(β) ο δείκτης: Υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης - Ποσοστό υποαπασχολουμένων μερικής απασχόλησης (άτομα που ακούσια απασχολούνται με μερική
απασχόληση επειδή δεν μπορούν να βρουν πλήρη απασχόληση) ηλικίας από 15 έως& 74 ετών επί του συνολικού οικονομικά ενεργού πληθυσμού (Underemployed
part- timers - Underemployed part-time workers aged 1574 as share of active population. Persons working on an
involuntary part-time basis are those who declare that
they work part-time because they are unable to find fulltime work).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του υποπυλώνα αξιοποίηση των δεξιοτήτων, του πυλώνα αντιστοίχηση των δεξιοτήτων του συνθετικού ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) και η υπολειπόμενη απόσταση της
τιμής από την ιδανική απόδοση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2020.

Γράφημα 12.255: Τιμή του υποπυλώνα αξιοποίηση των δεξιοτήτων, του πυλώνα αντιστοίχηση των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) και υπολειπόμενη απόσταση της τιμής από την ιδανική απόδοση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2020
70,0 66,0 53,4 51,6 42,9 39,1 33,8 33,4 32,4 32,3 29,7 24,8 24,5 23,3 19,8 19,3 18,9 17,4 16,3 15,7 15,6 8,9

30,0

34,0

46,6 48,4

81,1 82,6 83,7 84,3 84,4
75,2 75,5 76,7 80,2 80,7
66,2 66,6 67,6 67,7 70,3
60,9
57,1

7,8 5,4 4,4 1,8 1,3 1,0 0,0
98,2 98,7 99,0 100,0
91,1 92,2 94,6 95,6
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Το 2020, η μέση τιμή η τιμή του υποπυλώνα αξιοποίηση
των δεξιοτήτων, του πυλώνα αντιστοίχηση των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) στην ΕΕ-28
είναι 75,5%, τιμή υπολειπόμενη από την ιδανική απόδοση κατά 24,6 ποσ. μονάδες. Την ίδια χρονιά, η τιμή του
υποπυλώνα αξιοποίηση των δεξιοτήτων, η τιμή του πυλώνα αντιστοίχηση των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού
δείκτη δεξιοτήτων (ESI στην Ελλάδα είναι 34,0%, τιμή
υπολειπόμενη από την ιδανική απόδοση κατά 66,0 ποσ.
μονάδες και υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά
41,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της
ΕΕ-28, κατέχοντας την 27η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά
στοιχεία.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 98,3% είναι: η Τσεχία (100,0%), η
Πολωνία (99,0%), η Εσθονία (98,7%), η Ουγγαρία (98,2%),
και η Λιθουανία (95,6%). Στον αντίποδα καταγράφονται
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη (bottom 5) με
μέση τιμή δείκτη 43,2%, και συγκεκριμένα: η Ισπανία
(30,0%), η Ελλάδα (34,0%), η Γαλλία (46,6%), η Κύπρος
(48,4%), και η Ιρλανδία (57,1%). Ας σημειωθεί ότι η τιμή
του λόγου top5/ bottom5 είναι υψηλή (2,3 φορές), που
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων
του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

CEDEFOP - European Skills Index (2020)

12.8.4.3.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΠΥΛΩΝΑ: ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Στο συγκεκριμένο υποπυλώνα, συντίθενται 3 δείκτες βάσης, και συγκεκριμένα:
(α) ο δείκτης: Ποσοστό υπερεκπαίδευσης - Ποσοστό απασχολουμένων ηλικίας από 25 έως& 34 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-6)
που δεν απασχολούνται σε κατηγορία επαγγέλματος ISCO 1,2, ή 3 (Share of employed people aged 25-34 with
ISCED11 level 5 and 6 that occupy jobs NOT corresponding
to ISCO 1, 2 or 3),
(β) ο δείκτης: Υποαμειβόμενοι απασχολούμενοι - Ποσοστό των υπαμειβόμενων απασχολούμενων (μισθωτοί εκτός των ασκούντων σε μαθητεία ή πρακτική άσκηση)
που αμείβονται τα 2/3 ή και λιγότερο από την εθνική
διάμεσο της ακαθάριστης ωριαίας αποζημίωσης στη
χώρα (Proportion of low wage earners out of all employees of ISCED11 level 5-8 qualification level, where low
wage is defined as “those employees (excluding apprentices) earning two-thirds or less of the national median
gross hourly earnings in that particular country”), και
(γ) ο δείκτης: Αναντιστοιχία προσόντων – Ο υπολογισμός
του δείκτη γίνεται προσδιορίζοντας το στατιστικό μορφωτικό επίπεδο για κάθε κατηγορία επαγγέλματος και
σε κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητες και αξιολογώντας αν ταιριάζει το μορφωτικό επίπεδο κάθε απασχολούμενου (Qualification mismatch - The measure is
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calculated by taking the modal education attainment level
for each occupation in each industry and assessing whether each employee’s education attainment level matches it
– OECD WISE database).
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του υποπυλώνα αναντιστοιχία δεξιοτήτων, του πυλώνα αντιστοίχηση των δεξιοτήτων του συνθετικού ευρωπαϊκού
δείκτη δεξιοτήτων (ESI) και η υπολειπόμενη απόσταση

της τιμής από την ιδανική απόδοση στα κράτη-μέλη της
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το
2020.
Το 2020, η μέση τιμή η τιμή του υποπυλώνα αναντιστοιχία δεξιοτήτων, του πυλώνα αντιστοίχηση των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) στην ΕΕ-28
είναι 47,3%, τιμή υπολειπόμενη από την ιδανική απόδοση κατά 52,7 ποσ. μονάδες.

Γράφημα 12.256: Τιμή του υποπυλώνα αναντιστοιχία δεξιοτήτων, του πυλώνα αντιστοίχηση των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) και υπολειπόμενη απόσταση της τιμής από την ιδανική απόδοση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2020
95,0 92,1 85,7 78,8 75,3 65,6 64,5 63,7 63,2 58,2 56,9 55,6 54,5 52,7 51,6 47,0 46,4 46,1 44,9 44,4 42,5 39,6 39,1 35,5 34,8 33,7 26,7 19,5 15,7

5,0

7,9 14,3

66,3
60,4 60,9 64,5 65,2
53,0 53,6 53,9 55,1 55,6 57,5
43,1 44,4 45,5 47,3 48,4
41,8
34,4 35,5 36,3 36,8
21,2 24,7

73,3

80,5 84,3
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Την ίδια χρονιά, η τιμή του υποπυλώνα αναντιστοιχία δεξιοτήτων, η τιμή του πυλώνα αντιστοίχηση των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI στην Ελλάδα είναι 5,0%, τιμή υπολειπόμενη από την ιδανική απόδοση κατά 95,0 ποσ. μονάδες και υπολειπόμενη ιδιαίτερα
σημαντικά κατά 42,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής
του δείκτη της ΕΕ-28, κατέχοντας την 28η υψηλότερη θέση στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται
σχετικά στοιχεία.
Το 2019, τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη (top
5) με μέση τιμή δείκτη 73,9% είναι: η Τσεχία (84,3%), η
Μάλτα (80,5%), το Λουξεμβούργο (73,3%), η Κροατία
(66,3%), και η Σλοβακία (65,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη

(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 14,6%, και συγκεκριμένα:
η Ελλάδα (5,0%), η Ιρλανδία (7,9%), η Ισπανία (14,3%), η
Κύπρος (21,2%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (57,1%). Ας
σημειωθεί ότι η τιμή του λόγου top5/ bottom5 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,1 φορές), που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα σημαντικών διαφοροποιήσεων του δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών.
12.8.4.4 Κατανομή των δεικτών βάσης του συνθετικού
Ευρωπαϊκού Δείκτη Δεξιοτήτων (ESI) στην
Ελλάδα
Στο ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η τιμή των βασικών δεικτών, των υποπυλώνων, των πυλώνων και του
συνθετικού ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) στην
Ελλάδα τα έτη 2018 και 2020.

Πίνακας 12.3: Τιμή των δεκτών βάσης, των υποπυλώνων, των πυλώνων και του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI) και ρυθμός μεταβολής των δεικτών της ΕΛΛΑΔΑΣ τα έτη 2018 και 2020
Δείκτες βάσης, Υποπυλώνων, και Πυλώνων του Ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI)

2020

Ρυθμός μεταβολής 2018-2020

Συνθετικός Ευρωπαϊκός Δείκτης Δεξιοτήτων

27η

23,3

27η

29,8

6,5

27,9%

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

23η

41,9

23η

42,9

1,0

2,4%

Βασική εκπαίδευση

20η

49,8

18η

51,5

1,7

3,4%

19η

70,6

20η

72,5

1,9

2,7%

24η

50,0

25η

53,3

3,3

6,6%

25η

21,8

25η

21,8

0,0

0,0%

23η

34,0

23η

34,4

0,4

1,2%

25η

10,3

25η

12,1

1,8

17,5%

24η

29,4

24η

28,9

-0,5

-1,7%

16η

59,0

15η

59,0

0,0

0,0%

24η

43,1

24η

45,0

1,9

4,4%

Μετάβαση στην εργασία

21η

53,4

21η

60,6

7,2

13,5%

Ποσοστό ατόμων ηλικίας 18-24 ετών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση

11η

76,3

8η

86,3

10,0

13,1%

Αναλογία νηπίων (ηλικίας από 3 ετών έως της ηλικία έναρξης της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) ανά διδάσκοντα
στην Προσχολική εκπαίδευση (ISDED 0)
Ποσοστό πληθυσμού με μορφωτικό επίπεδο τουλάχιστον ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(άτομα ηλικίας 15-64 ετών)
Μέση επίδοση των μαθητών/-τριών ηλικίας 15 ετών στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες
Κατάρτιση και άλλη εκπαίδευση
Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 25-64 ετών με πρόσφατη συμμετοχή
στην τυπική ή μη-τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση
Ποσοστό μαθητών/-τριών που φοιτούν στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση
(επιπέδου ISCED 3)
Ποσοστό ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών με υψηλού επιπέδου δεξιότητες χρήσης Η/Υ
Ενεργοποίηση δεξιοτήτων
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2018

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020

Δείκτες βάσης, Υποπυλώνων, και Πυλώνων του Ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων (ESI)

2018

2020

Ρυθμός μεταβολής 2018-2020

Ποσοστό απασχολουμένων (ηλικίας 20-34 ετών) που δεν μετέχουν στην εκπαίδευση & κατάρτιση και αποφοίτησαν πρόσφατα (από 1 έως & 3 έτη) από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση & άνω

27η

0,0

28η

0,8

0,8

:

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας

25η

32,9

25η

29,3

-3,6

-10,9%

Ποσοστό οικονομικά ενεργού πληθυσμού (άτομα ηλικίας 25-54) επί του συνομήλικου συνολικού πληθυσμού

20η

55,0

23η

50,0

-5,0

-9,1%

Ποσοστό οικονομικά ενεργού πληθυσμού (άτομα ηλικίας 20-24) επί του συνομήλικου συνολικού πληθυσμού

27η

10,8

27η

8,7

-2,1

-19,4%

28η

9,5

28η

16,6

7,1

74,7%

Αξιοποίηση δεξιοτήτων

27η

16,2

27η

34,0

17,8

109,9%

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων (περισσότερο από 12 μήνες) επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

27η

55,5

27η

40,0

-15,5

-27,9

Ποσοστό υποαπασχολούμενων μερικής απασχόλησης (ηλικίας 15-74 ετών),
επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

24η

23,3

25η

30,0

6,7

28,8

Αντιστοίχιση δεξιοτήτων

Αναντιστοιχία δεξιοτήτων

27η

5,0

28η

5,0

0,0

0,0%

Ποσοστό υπερεκπαιδευμένων απασχολούμενων με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-6)
που δεν απασχολούνται σε κατηγορία επαγγέλματος ISCO 1,2, ή 3

26η

0,0

28η

0,0

0,0

:

Ποσοστό υπαμειβόμενων απασχολουμένων αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8)

22η

44,5

22η

44,5

0,0

0,0%

Ποσοστό απασχολουμένων με αναντιστοιχία προσόντων και θέσης εργασίας (ανά κατηγορία επαγγέλματος ISCO
και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας

26η

1,1

26η

1,1

0,0

0,0%
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

 στον πυλώνα ενεργοποίηση δεξιοτήτων του συνθετι-

Κεφάλαιο 12ο

Την ίδια περίοδο:
 στον πυλώνα ανάπτυξη δεξιοτήτων του συνθετικού
ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων στην Ελλάδα καταγράφεται μικρή αύξηση κατά 2,4% (ή κατά 1,0 ποσ. μονάδα) από 41,9% το 2018, σε 42,9%.
Πιο αναλυτικά:
(α) στον υποπυλώνα βασική εκπαίδευση καταγράφεται μικρή αύξηση κατά 3,4% (ή κατά 1,7 ποσ. μονάδες)
από 49,8% το 2018, σε 51,5% το 2020, μεταβολή που
επιμερίζεται στους 3 δείκτες βάσης του υποπυλώνα και
συγκεκριμένα: στο δείκτη βάσης Αναλογία νηπίων (ηλικίας από 3 ετών έως της ηλικία έναρξης της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) ανά διδάσκοντα στην Προσχολική εκπαίδευση (ISDED 0) καταγράφεται μικρή αύξηση κατά 2,7% (ή κατά 1,9 ποσ. μονάδες) από 70,6% το
2018, σε 72,5% το 2020, στο δείκτη βάσης Ποσοστό
πληθυσμού με μορφωτικό επίπεδο τουλάχιστον ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άτομα ηλικίας
15-64 ετών) καταγράφεται αύξηση κατά 6,6% (ή κατά
3,3 ποσ. μονάδες) από 50,0% το 2018, σε 53,3% το
2020, και στο δείκτη βάσης Μέση επίδοση των μαθητών/-τριών ηλικίας 15 ετών στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη το 2020, από 21,8% το 2020.
και (β) στον υποπυλώνα κατάρτιση και άλλη εκπαίδευση καταγράφεται οριακή αύξηση κατά 1,2% (ή κατά
0,4 ποσ. μονάδες) από 34,0% το 2018, σε 34,4% το
2020, μεταβολή που επιμερίζεται στους 3 δείκτες βάσης του υποπυλώνα και συγκεκριμένα: στο δείκτη βάσης Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 25-64 ετών με πρόσφατη συμμετοχή στην τυπική ή μη-τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση καταγράφεται ικανή αύξηση κατά

17,5% (ή κατά 1,8 ποσ. μονάδες) από 10,3% το 2018, σε
12,1% το 2020, στο δείκτη βάσης Ποσοστό μαθητών/τριών που φοιτούν στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
& Κατάρτιση (επιπέδου ISCED 3 καταγράφεται οριακή
μείωση κατά 1,7% (ή κατά 0,5 ποσ. μονάδες) από
29,4% το 2018, σε 28,9% το 2020, και στο δείκτη βάσης
Ποσοστό ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών με υψηλού επιπέδου δεξιότητες χρήσης Η/Υ καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη το 2020, από 59,0% το 2018.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

Κατά την περίοδο 2018-2020 ο συνθετικός ευρωπαϊκός
δείκτης δεξιοτήτων στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 27,9% (ή κατά 6,5 ποσ. μονάδες) από 23,3% το
2018, σε 29,8%.

κού ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων στην Ελλάδα καταγράφεται ελαφρά αύξηση κατά 4,4% (ή κατά 1,9 ποσ.
μονάδες) από 43,1% το 2018, σε 45,0%.
Πιο αναλυτικά:
(α) στον υποπυλώνα μετάβαση καταγράφεται αύξηση
κατά 13,5% (ή κατά 7,2 ποσ. μονάδες) από 53,4% το
2018, σε 60,2% το 2020, μεταβολή που επιμερίζεται
στους 2 δείκτες βάσης του υποπυλώνα και συγκεκριμένα: στο δείκτη βάσης Ποσοστό ατόμων ηλικίας 18-24
ετών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και
κατάρτιση καταγράφεται αύξηση κατά 13,1% (ή κατά
10,0 ποσ. μονάδες) από 76,3% το 2018, σε 86,3% το
2020, και στο δείκτη βάσης Ποσοστό απασχολουμένων
(ηλικίας 20-34 ετών) που δεν μετέχουν στην εκπαίδευση & κατάρτιση και αποφοίτησαν πρόσφατα (από
1 έως & 3 έτη) από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση & άνω καταγράφεται αύξηση κατά 0,8 ποσ.
μονάδες το 2020, από μηδενική τιμή το 2018.
και (β) στον υποπυλώνα συμμετοχή στην αγορά εργασίας καταγράφεται μείωση κατά -10,9% (ή κατά 3,6
ποσ. μονάδες) από 32,9% το 2018, σε 29,3% το 2020,
μεταβολή που επιμερίζεται στους 2 δείκτες βάσης του
υποπυλώνα και συγκεκριμένα: στο δείκτη βάσης Ποσοστό οικονομικά ενεργού πληθυσμού (άτομα ηλικίας
25-54) επί του συνομήλικου συνολικού πληθυσμού
καταγράφεται μείωση κατά -9,1% (ή κατά 5,0 ποσ. μο-
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νάδες) από 55,0% το 2018, σε 50,0% το 2020, και στο
δείκτη βάσης Ποσοστό οικονομικά ενεργού πληθυσμού (άτομα ηλικίας 20-24) επί του συνομήλικου συνολικού πληθυσμού καταγράφεται ισχυρή μείωση κατά -19,4% (ή κατά 2,1 ποσ. μονάδες) από 10,8% το
2018, σε 8,7% το 2020.

 και στον πυλώνα αντίστοιχη δεξιοτήτων του συνθετι-
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κού ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων στην Ελλάδα καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 74,7% (ή
κατά 7,1 ποσ. μονάδες) από 9,5% το 2018, σε 16,6%.
Πιο αναλυτικά:
(α) στον υποπυλώνα αξιοποίηση δεξιοτήτων καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 109,9% (ή κατά 17,8 ποσ. μονάδες) από 16,2% το 2018, σε 34,0% το
2020, μεταβολή που επιμερίζεται στους 2 δείκτες βάσης του υποπυλώνα και συγκεκριμένα: στο δείκτη βάσης Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων (περισσότερο
από 12 μήνες) επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού καταγράφεται ισχυρή μείωση κατά -27,9% (ή κατά 15,5 ποσ. μονάδες) από 55,5% το 2018, σε 40,0% το
2020, και στο δείκτη βάσης Ποσοστό υποαπασχολούμενων μερικής απασχόλησης (ηλικίας 15-74 ετών),

επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού καταγράφεται
ισχυρή αύξηση κατά 28,8% (ή κατά 6,7 ποσ. μονάδες)
από 23,3% το 2018, σε 30,0% το 2020.
και (β) στον υποπυλώνα αναντιστοιχία δεξιοτήτων καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη το 2020,
από την τιμή 5,0% το 2018, μεταβολή που επιμερίζεται
στους 3 δείκτες βάσης του υποπυλώνα και συγκεκριμένα: στο δείκτη βάσης Ποσοστό υπερεκπαιδευμένων
απασχολούμενων με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-6) που δεν απασχολούνται σε κατηγορία επαγγέλματος ISCO 1,2, ή 3 καταγράφεται μηδενική μεταβολή του δείκτη το 2020, από
την τιμή 0,0% το 2018, στο δείκτη βάσης Ποσοστό υπαμειβόμενων απασχολουμένων αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8) καταγράφεται
μηδενική μεταβολή του δείκτη το 2020, από την τιμή
44,5% το 2018, και στο δείκτη βάσης Ποσοστό απασχολουμένων με αναντιστοιχία προσόντων και θέσης εργασίας (ανά κατηγορία επαγγέλματος ISCO και
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας καταγράφεται
μηδενική μεταβολή του δείκτη το 2020, από την τιμή
1,1% το 2018.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020
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