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1. Ειςαγωγή 

 
Οι αναδιαρθρώςεισ τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ λαμβϊνουν ποικύλεσ 
μορφϋσ. Εκτϐσ απϐ αυτϋσ που ςυνδϋονται με τουσ κλϊδουσ οικονομικόσ 
δραςτηριϐτητασ και αποτελοϑν το αντικεύμενο τησ παροϑςασ μελϋτησ, μπορεύ να 
λϊβουν τη μορφό (και να ςυνδεθοϑν με διαδικαςύεσ) μιασ χωρικόσ 
διαφοροπούηςησ, με την ϋννοια τησ εμφϊνιςησ περιφερειών με ϋντονη 
οικονομικό δραςτηριϐτητα ςε βϊροσ ϊλλων περιοχών που εμφανύζουν 
περιοριςμϐ, ςταςιμϐτητα ό και ςυρρύκνωςη αυτόσ τησ οικονομικόσ 
δραςτηριϐτητασ. Μπορεύ να λϊβουν τη μορφό μιασ επαγγελματικόσ 
διαφοροπούηςησ, με την ϋννοια τησ εμφϊνιςησ νϋων επαγγελματικών 
δραςτηριοτότων, αλλϊ και τησ εξαφϊνιςησ κϊποιων ϊλλων. Μπορεύ αςφαλώσ 
και τοϑτο εύναι το πλϋον ςυνηθιςμϋνο να λϊβουν μια ςυνδυαςμϋνη μορφό 
χωρικόσ, κλαδικόσ και επαγγελματικόσ διαφοροπούηςησ. 
 
Οι αναδιαρθρώςεισ τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ διαφοροποιοϑνται ςε 
ςχϋςη με το παρελθϐν τϐςο ωσ προσ τα ποςοτικϊ ϐςο και ωσ προσ τα ποιοτικϊ 
τουσ χαρακτηριςτικϊ και ςυγκαταλϋγονται ςτισ πιο ςημαντικϋσ οικονομικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ που οδηγοϑν ςτη διαμϐρφωςη των ςϑγχρονων οικονομικών 
καταςτϊςεων και φαινομϋνων. Απϐ τισ ποικύλεσ μορφϋσ που λαμβϊνουν οι 
αναδιαρθρώςεισ ςτη ςϑγχρονη φϊςη τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ, αυτϋσ που 
αφοροϑν τουσ κλϊδουσ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ ςυγκαταλϋγονται ςτισ πιο 
ςημαντικϋσ. Και τοϑτο γιατύ, πϋρα απϐ το γεγονϐσ ϐτι οι εξελύξεισ ςτουσ κλϊδουσ 
εκφρϊζουν με τον πιο ανϊγλυφο τρϐπο τισ εξελύξεισ των ςϑγχρονων οικονομιών, 
η κλαδικό διϊρθρωςη προςδιορύζει, ςε μεγϊλο βαθμϐ, τϐςο τη ςυμπεριφορϊ ϐςο 
και την απϐδοςη των επιμϋρουσ επιχειρόςεων που ςυγκροτοϑν τον κλϊδο, 
αποτελώντασ ταυτοχρϐνωσ τον χώρο ϐπου εκδηλώνονται, αμεςϐτερα και 
εντονϐτερα, οι ανταγωνιςτικϋσ δυνϊμεισ τησ αγορϊσ. Παρϋχουν ταυτοχρϐνωσ τη 
δυνατϐτητα μιασ επιςκϐπηςησ και ανϊλυςησ των οικονομικών διαδικαςιών 
τϐςο ςε μακρο-οικονομικϐ ϐςο και ςε μικρο-οικονομικϐ επύπεδο. 
 
Η κλαδικό δομό αναφϋρεται ςε οριςμϋνα χαρακτηριςτικϊ των κλϊδων, τα οπούα 
επηρεϊζουν τη ςυμπεριφορϊ, την τακτικό αλλϊ και τη ςτρατηγικό των 
επιχειρόςεων. Ο τρϐποσ με τον οπούο ςυναρθρώνονται τα χαρακτηριςτικϊ αυτϊ 
ϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα για τη λειτουργύα, την απϐδοςη και, κατϊ ςυνϋπεια, την 
απαςχϐληςη των κλϊδων. Κϊθε κλϊδοσ αντιμετωπύζει ϋνα ευρϑ φϊςμα 
παραγωγικών, οργανωτικών και αγοραύων ςυνθηκών. Ο ςυνδυαςμϐσ αυτών 
των ςυνθηκών δημιουργεύ ςυγκεκριμϋνεσ δυνατϐτητεσ (ευκαιρύεσ) 
απαςχϐληςησ. Οι κλϊδοι δηλαδό παρϋχουν ςυγκεκριμϋνεσ ευκαιρύεσ 
(δυνατϐτητεσ) δημιουργύασ απαςχϐληςησ (θϋςεων εργαςύασ), οι οπούεσ εύναι 
ςταθερϋσ ό αςταθεύσ, πλόρουσ ό μερικόσ απαςχϐληςησ, υψηλϊ ό χαμηλϊ 
αμειβϐμενεσ.  
 
Οι μεταβολϋσ τησ κλαδικόσ απαςχϐληςησ εκφρϊζουν με τον πιο ανϊγλυφο τρϐπο 
τισ ραγδαύεσ εξελύξεισ των ςϑγχρονων οικονομιών. ε πολλϋσ περιπτώςεισ, και 
ιδιαύτερα ςε πρϐςφατεσ χρονικϋσ περιϐδουσ, οι αναδιαρθρώςεισ τησ παραγωγόσ 
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και, ειδικϐτερα, οι κλαδικϋσ αναδιαρθρώςεισ εύναι ςυνυφαςμϋνεσ με τισ 
διαδικαςύεσ βιομηχανικόσ οπιςθοχώρηςησ και με την ανϊπτυξη του τριτογενοϑσ 
τομϋα. ε επύπεδο ανθρώπινου δυναμικοϑ, ϋνα απϐ τα θεμελιώδη ζητόματα με 
τα οπούα ςυνδϋεται η τριτογενοπούηςη τησ οικονομύασ αφορϊ ϐχι πλϋον τη 
μετατροπό των αγροτών ςε βιομηχανικοϑσ εργϊτεσ, αλλϊ ςτη μετατροπό των 
τελευταύων ςε παραγωγοϑσ υπηρεςιών. Όςον αφορϊ τη βιομηχανικό 
οπιςθοχώρηςη, οι διαδικαςύεσ αυτϋσ ενδϋχεται να αφοροϑν περιπτώςεισ ϐπου ο 
βιομηχανικϐσ τομϋασ εύτε υπόρξε αναπτυγμϋνοσ και ιςχυρϐσ και εξαιτύασ μιασ 
ςειρϊσ οικονομικών διεργαςιών υποχώρηςε, εύτε δεν υπόρξε ιδιαύτερα 
αναπτυγμϋνοσ.  
 
Η ανϊπτυξη του τριτογενοϑσ τομϋα, δηλαδό η ανϊπτυξη και η επϋκταςη του τομϋα 
των υπηρεςιών, ςυνιςτϊ ύςωσ το ςημαντικϐτερο χαρακτηριςτικϐ τησ ςϑγχρονησ 
φϊςησ εξϋλιξησ των οικονομιών. Ϊνασ μεγϊλοσ αριθμϐσ θεωρητικών 
προςεγγύςεων επιχειρεύ να ερμηνεϑςει τα αύτια τησ ανϊπτυξησ του τομϋα των 
υπηρεςιών, τισ κατηγορύεσ των υπηρεςιών και τη ςυμβολό τουσ ςτισ ςϑγχρονεσ 
οικονομικϋσ εξελύξεισ. Κϑριο χαρακτηριςτικϐ του τομϋα των υπηρεςιών θα 
μποροϑςε να θεωρηθεύ το μεγϊλο φϊςμα των δραςτηριοτότων που 
περιλαμβϊνονται ς’ αυτϐν· φϊςμα που ςυνδϋεται τϐςο με τη φϑςη και τον 
χαρακτόρα των υπηρεςιών ϐςο και με τουσ ενδεχϐμενουσ αποδϋκτεσ ό 
καταναλωτϋσ των υπηρεςιών αυτών. 
 
 
1.1 Αντικείμενο και ςτόχοι τησ μελέτησ 
 

Σο αντικεύμενο τησ παροϑςασ μελϋτησ αφορϊ τη διερεϑνηςη των 
αναδιαρθρώςεων τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ ςτην Ελλϊδα ςε κϊθε 
περιφϋρεια ξεχωριςτϊ, ϐπωσ καταγρϊφηκε μϋςα απϐ την ανϊλυςη των 
αναδιαρθρώςεων ςτουσ κλϊδουσ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ κατϊ το χρονικϐ 
διϊςτημα 2000-2008, που εύχε ςκοπϐ να αποτυπωθοϑν τα ιδιαύτερα 
χαρακτηριςτικϊ και η φυςιογνωμύα των περιφερειών. 
 
Η ϋννοια τησ αναδιϊρθρωςησ, ςτο πλαύςιο τησ παροϑςασ μελϋτησ, 
αντιμετωπύζεται κυρύωσ απϐ την οπτικό τησ απαςχϐληςησ. Μϋςα απϐ τον 
προςδιοριςμϐ των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ και με τη βοόθεια βαςικών 
δεικτών που ςυνδϋονται με αυτόν, η μελϋτη αυτό αποςκοπεύ να αναδεύξει τισ 
βαςικϋσ τϊςεισ και αναδιαρθρώςεισ που λαμβϊνουν χώρα ςτο ςυγκεκριμϋνο 
χρονικϐ διϊςτημα και να προςδιορύςει τισ βαςικϋσ εξειδικεϑςεισ των περιφερειών. 
 
υγκεκριμϋνα, οι κϑριοι ςτϐχοι τησ μελϋτησ μπορεύ να ςυνοψιςτοϑν ωσ εξόσ: 
πρώτον, ςτην ανϊδειξη των διαδικαςιών αναδιϊρθρωςησ και των αποτελεςμϊτων 
που οι διαδικαςύεσ αυτϋσ επιφϋρουν ςτην ελληνικό οικονομύα· δεϑτερον, ςτην 
ανϊδειξη των τϊςεων εξειδύκευςησ τησ ελληνικόσ οικονομύασ και, τρύτον, ςτον 
προςδιοριςμϐ τησ κλαδικόσ εξειδύκευςησ των περιφερειών. Η επύτευξη αυτών των 
βαςικών ςτϐχων θα φωτύςει ςημαντικϋσ ϐψεισ των πρϐςφατων εξελύξεων ςτην 
ελληνικό οικονομύα και θα αναδεύξει τισ γενικϐτερεσ τϊςεισ αναδιϊρθρωςησ που 
επικρατοϑν ςτισ περιφϋρειεσ.  
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Η ανϊλυςη θα λϊβει χώρα ςε δϑο διακριτϊ πεδύα: ςτο πεδύο τησ απαςχϐληςησ και 
ςτο πεδύο του παραγϐμενου προώϐντοσ. Και τα δϑο πεδύα ϋχουν ιδιαύτερη ςημαςύα, 
αφενϐσ επειδό καλϑπτουν δϑο κυρύαρχεσ, αλλϊ διαφορετικϋσ, ϐψεισ τησ 
οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ και αφετϋρου, γιατύ δεν εύναι ανεξϊρτητα μεταξϑ 
τουσ και το ϋνα επιδρϊ πϊνω ςτο ϊλλο. Η απαςχϐληςη και το παραγϐμενο προώϐν 
ςυνδϋονται και αλληλοεπηρεϊζονται με πολλοϑσ τρϐπουσ, ϋτςι ώςτε η ανϊλυςό 
τουσ να φωτύζει πληρϋςτερα ϐψεισ των οικονομικών εξελύξεων και φαινομϋνων. 
 
το πεδύο τησ απαςχϐληςησ θα επιχειρηθεύ η ανϊλυςη των μεταβολών τησ 
απαςχϐληςησ για κϊθε περιφϋρεια ξεχωριςτϊ. Η ανϊλυςη θα λϊβει χώρα ςε 
διψόφιο κωδικϐ κλϊδου οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, με βϊςη την ταξινϐμηςη 
τησ ΕΛΣΑΣ (ΣΑΚΟΔ) και θα αναδεύξει τισ κυρύαρχεσ τϊςεισ που επικρατοϑν 
τϐςο ςτο ςϑνολο τησ χώρασ ϐςο και ςε κϊθε περιφϋρεια ξεχωριςτϊ. Αυτϋσ οι 
μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ αναμϋνεται να οδηγόςουν ςε 
μεταβολϋσ ςτη διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ. Ϊτςι, θα 
παρουςιαςτοϑν η διϊρθρωςη και οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ 
και ςτα δϑο ϋτη αναφορϊσ (2000-2008) και μϋςα απϐ αυτϋσ θα αναδειχθοϑν οι 
βαςικϋσ αναδιαρθρώςεισ τησ ελληνικόσ οικονομύασ. Αυτό η ανϊλυςη θα επιτρϋψει 
να προςδιοριςτεύ μια πλευρϊ τησ ελληνικόσ οικονομύασ (ϐπωσ αυτό καταγρϊφεται 
μϋςα απϐ μια κλαδικό ανϊλυςη), η πλευρϊ τησ εξειδύκευςόσ τησ, και θα αναδεύξει 
τον γενικϐ τησ χαρακτόρα. Θα προςδιορύςει τουσ κυρύαρχουσ και ηγετικοϑσ 
κλϊδουσ τησ οικονομύασ, την ϑπαρξη ό την απουςύα τησ δυναμικόσ τουσ και θα 
οδηγόςει ςτη εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων αναφορικϊ με τον βαθμϐ και τον 
χαρακτόρα των διαδικαςιών τριτογενοπούηςησ τησ οικονομύασ. Σαυτοχρϐνωσ, η 
διερεϑνηςη των ςχϋςεων ανϊμεςα ςτο μϋγεθοσ των κλϊδων και ςτουσ ρυθμοϑσ 
αϑξηςησ τησ απαςχϐληςόσ τουσ θα εμπλουτύςει τισ γνώςεισ και τισ πληροφορύεσ 
μασ αναφορικϊ με τισ επικρατοϑςεσ τϊςεισ, αναδεικνϑοντασ διαφορετικϋσ ϐψεισ 
των ςχετικών εξελύξεων.  
 
Παρεμφερόσ ανϊλυςη θα επιχειρηθεύ και ςτο πεδύο του παραγϐμενου προώϐντοσ. 
Και εδώ η ανϊλυςη θα λϊβει χώρα ςε διψόφιο κωδικϐ κλϊδου οικονομικόσ 
δραςτηριϐτητασ, με βϊςη την ταξινϐμηςη τησ ΕΛΣΑΣ (ΣΑΚΟΔ), και θα αναδεύξει 
τισ κυρύαρχεσ τϊςεισ που επικρατοϑν ςε κϊθε περιφϋρεια ξεχωριςτϊ. Η ανϊλυςη 
θα οδηγόςει ςτον προςδιοριςμϐ των δυναμικών, των ςτϊςιμων και των 
φθύνοντων κλϊδων τησ οικονομύασ και ςτο μϋτρο του δυνατοϑ και ϐςο επιτρϋπουν 
το εύδοσ τησ ανϊλυςησ και τα διαθϋςιμα δεδομϋνα, θα επιχειρηθεύ η ερμηνεύα των 
ςχετικών εξελύξεων και η διερεϑνηςη των αιτύων που τισ προκαλοϑν. Σϋλοσ, με 
παρεμφερό τρϐπο με εκεύνον τησ απαςχϐληςησ θα διερευνηθεύ κατϊ πϐςο και με 
ποιουσ ειδικϐτερουσ τρϐπουσ η τριτογενοπούηςη τησ ελληνικόσ οικονομύασ 
εμφανύζεται και αποτυπώνεται ςτο επύπεδο του παραγϐμενου προώϐντοσ. 
 
 
1.2 Σα ςτατιςτικά δεδομένα  
 

Για το τμόμα τησ μελϋτησ που αφορϊ το πεδύο τησ απαςχϐληςησ, η ϋρευνα του 
εργατικοϑ δυναμικοϑ, ωσ γνωςτϐν, εύναι η μοναδικό ςτη χώρα μασ που μπορεύ να 
εξαςφαλύςει τα απαραύτητα ςτατιςτικϊ δεδομϋνα για πρϐςφατεσ χρονικϋσ 
περιϐδουσ. Ϊτςι, η χρόςη των ςτατιςτικών δεδομϋνων του β΄ τριμόνου του 2008 
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διαςφαλύζει, με τον πιο αποτελεςματικϐ τρϐπο, την πληροφϐρηςη γϑρω απϐ τισ 
εξελύξεισ γι’ αυτϐ το χρονικϐ διϊςτημα. 
 
Η δεϑτερη παρϊμετροσ αφορϊ την εμβϊθυνςη τησ ανϊλυςησ, δηλαδό την 
πρϐςβαςη ςε ϐςο το δυνατϐν πιο αναλυτικϊ δεδομϋνα. Σοϑτο διαςφαλύζει μια 
ςειρϊ απϐ ποιοτικϊ ςτοιχεύα, καθώσ επιτρϋπει τη διερεϑνηςη ϐχι μϐνο γενικών 
τϊςεων, ϐπωσ αυτϋσ εμφανύζονται ςτο πεδύο των τομϋων ό των πρωτοβϊθμιων 
(μονοψόφιων) κλϊδων οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, αλλϊ και τϊςεων που 
εμφανύζονται ςε πιο αναλυτικϋσ κατηγορύεσ κλϊδων (με διψόφιο κωδικϐ). Η 
ανϊλυςη ςε διψόφιο κωδικϐ κλϊδου οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ εύναι 
εξαιρετικόσ ςημαςύασ καθώσ φωτύζει –εύτε ςτον χώρο τησ μεταπούηςησ εύτε ς’ 
αυτϐν των υπηρεςιών– ςημαντικϋσ ϐψεισ των εξελύξεων και επιτρϋπει την 
εξαγωγό βαςικών ςυμπεραςμϊτων αναφορικϊ με τισ τϊςεισ που επικρατοϑν και 
με τον τρϐπο που αυτϋσ εξειδικεϑονται.  
 
το πεδύο του παραγϐμενου προώϐντοσ η ςυγκϋντρωςη των απαραύτητων 
ςτατιςτικών δεδομϋνων εμφανύζει διϊφορα προβλόματα. Η παραγωγό αυτών των 
ςτατιςτικών δεδομϋνων εύναι πιο χρονοβϐρα και, κατϊ ςυνϋπεια, η διαθεςιμϐτητϊ 
τουσ για τουσ ερευνητϋσ χρονικϊ εμφανύζει υςτερόςεισ. Η επιλογό τησ ανϊλυςησ, 
ςτο πλαύςιο αυτόσ τησ εργαςύασ, ςε επύπεδο κλϊδων οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ 
οδηγεύ αναγκαςτικϊ ςτη χρόςη δεδομϋνων που αφοροϑν την ακαθϊριςτη 
προςτιθϋμενη αξύα του ϋτουσ 2006, οι διαχρονικϋσ εξελύξεισ τησ οπούασ 
υπολογύζονται ςε ςταθερϋσ τιμϋσ του ϋτουσ 2000. Και ϐπωσ εύναι γνωςτϐ, η 
ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα αποτιμϊ το παραγϐμενο προώϐν απϐ την πλευρϊ 
τησ προςφορϊσ και διαφϋρει ωσ προσ το ακαθϊριςτο εγχώριο προώϐν (ΑΕΠ), που 
αποτιμϊται ςε τιμϋσ αγορϊσ ωσ προσ τουσ φϐρουσ. 
 
Η διαθεςιμϐτητα (ό ϐχι) των ςτατιςτικών δεδομϋνων καθορύζει μϋχρι ενϐσ 
ςημεύου τισ μεθϐδουσ και τισ τεχνικϋσ ανϊλυςησ που μπορεύ να χρηςιμοποιηθοϑν. 
Ϊτςι, πϋρα απϐ την ανϊλυςη των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ, τησ ακαθϊριςτησ 
προςτιθϋμενησ αξύασ και τησ παραγωγικϐτητασ, που επιτρϋπουν μια γενικϐτερη 
παρακολοϑθηςη των εξελύξεων ςτουσ κλϊδουσ τησ ελληνικόσ οικονομύασ, 
επιχειρεύται η διερεϑνηςη μιασ ςειρϊσ ειδικϐτερων ζητημϊτων που αφοροϑν το 
μϋγεθοσ των κλϊδων και τισ μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ και του προώϐντοσ, το 
ϑψοσ και την ϋκταςη των αναδιαρθρώςεων τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ, 
αλλϊ και των ςχϋςεων που αναδεικνϑονται ανϊμεςα ςτισ αναδιαρθρώςεισ και 
ςτην παραγωγικϐτητα των κλϊδων. Επιχειρεύται, με ϊλλα λϐγια, να διερευνηθεύ 
κατϊ πϐςο οι αναδιαρθρώςεισ ςτουσ κλϊδουσ τησ ελληνικόσ οικονομύασ 
ςυνδϋονται με διαδικαςύεσ ενύςχυςησ ό αποδυνϊμωςησ των κλϊδων υψηλόσ 
παραγωγικϐτητασ και αντιςτρϐφωσ. Αυτϐ που επιδιώκεται ςε μια τϋτοια (αρχικό) 
διερεϑνηςη εύναι το κατϊ πϐςο οι διαδικαςύεσ αναδιϊρθρωςησ μπορεύ να 
ςυνδϋονται με ϊμεςεσ ό ϋμμεςεσ θετικϋσ ό αρνητικϋσ διεργαςύεσ για την ελληνικό 
οικονομύα, με την ϋννοια ϐτι η ενύςχυςη των κλϊδων υψηλόσ παραγωγικϐτητασ 
ςυνιςτϊ ϊμεςα ό ϋμμεςα μια θετικό εξϋλιξη.  
 
Η εφαρμογό των μεθϐδων και τεχνικών, που ςυνοπτικϊ παρουςιϊςτηκαν 
παραπϊνω, απαιτεύ ειδικϋσ προςαρμογϋσ. Ειδικϐτερα ςτο πεδύο των περιφερειών, 
η εφαρμογό μιασ μεθϐδου απϐκλιςησ ςυμμετοχόσ (shift share analysis) θα 
μποροϑςε να εύναι εξαιρετικϊ χρόςιμη, καθώσ, μϋςω τησ ορθόσ τεκμηρύωςησ των 
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ςχετικών υποθϋςεων, θα γινϐταν δυνατό η προςϋγγιςη ενϐσ μϋρουσ απϐ τα αύτια 
που καθορύζουν τισ ςχετικϋσ εξελύξεισ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η εφαρμογό τησ μεθϐδου 
αυτόσ θα μποροϑςε να ερμηνεϑςει το κατϊ πϐςο οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ 
ςτουσ κλϊδουσ οφεύλονται ςτην επικρϊτηςη γενικϐτερων τϊςεων που 
εμφανύζονται ςε εθνικϐ επύπεδο ό ςε ιδιαύτερεσ ςυνθόκεσ και χαρακτηριςτικϊ τησ 
περιφϋρειασ. Μια τϋτοια αναλυτικό προςϋγγιςη, ςε επύπεδο διψόφιου κλϊδου 
οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, θα όταν εξαιρετικϊ ενδιαφϋρουςα και χρόςιμη. 
Καθώσ ϐμωσ απαιτεύ την ϑπαρξη των κατϊλληλων δεδομϋνων, τα οπούα δεν 
υπϊρχουν, η ανϊλυςη περιορύζεται ςτην ομαδοπούηςη μονοψόφιων κλϊδων 
οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, προκειμϋνου να εξαςφαλιςτεύ η μεγαλϑτερη δυνατό 
αξιοπιςτύα, αλλϊ ταυτοχρϐνωσ να ςυγκεντρωθοϑν και οι περιςςϐτερεσ δυνατϋσ 
πληροφορύεσ γϑρω απϐ τα ζητόματα αυτϊ.  
 
Ϊτςι προκϑπτουν ϋξι βαςικού κλϊδοι ςε κϊθε περιφϋρεια: Ο κλϊδοσ τησ γεωργύασ-
κτηνοτροφύασ, που ςτην πραγματικϐτητα ταυτύζεται με τον πρωτογενό τομϋα· ο 
κλϊδοσ τησ μεταπούηςησ, ςτον οπούο περιλαμβϊνονται τα ορυχεύα, ο ηλεκτριςμϐσ 
και η ϑδρευςη· ο κλϊδοσ των καταςκευών· ο κλϊδοσ του εμπορύου και των 
ξενοδοχεύων-εςτιατορύων που ςυνδϋεται ςτενϊ με τον τουριςτικϐ τομϋα· ο κλϊδοσ 
τησ δημϐςιασ διούκηςησ και ϊμυνασ, τησ εκπαύδευςησ και ο κλϊδοσ τησ υγεύασ και 
πρϐνοιασ που ςε μεγϊλο βαθμϐ ςυνδϋεται με την απαςχϐληςη ςτον δημϐςιο 
τομϋα και ϋνασ ϋκτοσ κλϊδοσ που καλϑπτει τισ υπϐλοιπεσ υπηρεςύεσ. Η εφαρμογό 
τησ ςυγκεκριμϋνησ μεθϐδου απϐκλιςησ-ςυμμετοχόσ ςε αυτοϑσ τουσ ϋξι κλϊδουσ 
αναμϋνεται να διαςφαλύςει, μϋχρι ενϐσ ςημεύου, την αξιοπιςτύα των δεδομϋνων 
παρϋχοντασ ταυτϐχρονα και τισ αναζητοϑμενεσ πληροφορύεσ. Ψςτϐςο, και ςτην 
περύπτωςη αυτό, κυρύωσ ςτισ μικρϋσ, ωσ προσ την απαςχϐληςη, περιφϋρειεσ, τα 
αποτελϋςματα τησ εφαρμογόσ τησ μεθϐδου θα γύνουν αποδεκτϊ με ςημαντικϋσ 
επιφυλϊξεισ και θα λειτουργοϑν περιςςϐτερο ωσ ενδεύξεισ· ενδεύξεισ που αςφαλώσ 
ϋχουν τη δικό τουσ ςημαςύα. 
 
Σϋλοσ, πϋρα απϐ την ανϊλυςη που θα λϊβει χώρα με τη βοόθεια των δεδομϋνων, 
τησ ϋρευνασ εργατικοϑ δυναμικοϑ, των εθνικών περιφερειακών λογαριαςμών και 
του ΟΑΕΔ ϐςον αφορϊ το ζότημα τησ ανεργύασ, θα καταβληθεύ προςπϊθεια ώςτε 
η ερμηνεύα των εξελύξεων να διευκολυνθεύ και να ςυμπληρωθεύ μϋςα απϐ τη 
χρόςη και ϊλλων πηγών. Θα καταβληθεύ προςπϊθεια να ςυγκεντρωθοϑν και να 
αξιοποιηθοϑν προγενϋςτερεσ ϋρευνεσ και μελϋτεσ ςε ςυναφό πεδύα, κεύμενα 
πολιτικόσ και αξιολογόςεισ προγραμμϊτων. 
 
 

2. Περιφέρεια Ανατολικήσ Μακεδονίασ και Θράκησ 

 
2.1 Η ταυτότητα τησ περιφέρειασ 
 

Σο πρώτο ϋτοσ τησ νϋασ χιλιετύασ (2000) βρύςκει την περιφϋρεια τησ Ανατολικόσ 
Μακεδονύασ και Θρϊκησ ςτην πϋμπτη θϋςη τησ κατϊταξησ των περιφερειών τησ 
Ελλϊδασ ωσ προσ τον πληθυςμϐ, που ανϋρχεται ςε 580.406 ϊτομα και 
καταλαμβϊνει ποςοςτϐ 5,5% του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ τησ χώρασ, ςτην 
ϋβδομη θϋςη ωσ προσ το μϋγεθοσ του εργατικοϑ δυναμικοϑ (261.639 ϊτομα) και 
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τησ απαςχϐληςησ (238.579 ϊτομα) και ςτη δϋκατη θϋςη ωσ προσ το ποςοςτϐ 
τησ ανεργύασ (8,8%).  

 
Πίνακασ 1: Μεταβολϋσ βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια Ανατ. 
Μακεδονύασ και Θρϊκησ 

 

 2000 2008 Μεταβολή 
% 

Μεταβολή 

Πληθυςμϐσ χώρασ 10.468.277 10.776.116 307.839 2,9 

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ 580.406 587.578 7.172 1,2 

Μερύδιο περιφϋρειασ ςτον πληθυςμϐ τησ χώρασ 5,5 5,5 -0,1 - 

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ (15-64 ετών) 381.311 378.931 -2.380 -0,6 

Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (ςϑνολο) 261.639 257.975 -3.664 -1,4 
Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (15-64 
ετών) 255.477 254.643 -833 -0,3 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (χονδρικϐσ) 45,1 43,9 -1,17 -2,6 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (15-64 ετών) 67,0 67,2 0,2 0,3 

Απαςχϐληςη (ςϑνολο) 238.579 236.193 -2.385 -1,0 

Απαςχϐληςη (15-64 ετών) 232.417 232.862 445 0,2 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (ςϑνολο) 41,1 40,2 -0,9 -2,2 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (15-64 ετών) 61,0 61,5 0,5 0,8 

Πρωτογενόσ τομϋασ 82.689 57.121 -25.568 -30,9 

Δευτερογενόσ τομϋασ 50.846 49.769 -1.077 -2,1 

Σριτογενόσ τομϋασ 105.043 129.303 24.260 23,1 

Εργοδϐτεσ 16.092 18.416 2.324 14,4 

Αυτοαπαςχολοϑμενοι 70.513 69.434 -1.079 -1,5 

Μιςθωτού 112.617 130.954 18.337 16,3 

Βοηθού ςε οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ 39.357 17.389 -21.968 -55,8 

Ανεργύα (ςϑνολο) 23.060 21.781 -1.279 -5,5 

Ανεργύα (15-64 ετών) 23.060 21.781 -1.279 -5,5 

Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (ςϑνολο) 8,8 8,4 -0,4 - 

Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (15-64 ετών) 9,0 8,6 -0,5 - 

 
Οι εξελύξεισ ωςτϐςο που λαμβϊνουν χώρα ςε αυτϐ το χρονικϐ διϊςτημα 
διαφοροποιοϑνται τϐςο ωσ προσ τισ αντύςτοιχεσ για το ςϑνολο τησ χώρασ ϐςο 
και ωσ προσ αυτϋσ των ϊλλων περιφερειών, παρϋχοντασ ενδεύξεισ του 
διαφορετικοϑ τρϐπου με τον οπούο η κϊθε περιφϋρεια ςυμμετϋχει, επηρεϊζεται 
και εντϊςςεται ςτισ ευρϑτερεσ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ εξελύξεισ.1 Πιο 
ςυγκεκριμϋνα, ο πληθυςμϐσ τησ περιφϋρειασ αυξϊνεται με ιδιαύτερα 
περιοριςμϋνο ρυθμϐ (1,2%), που εύναι ςημαντικϊ χαμηλϐτεροσ απϐ το 
αντύςτοιχο (2,9%) για το ςϑνολο τησ χώρασ, αλλϊ και απϐ την πλειονϐτητα των 
ϊλλων περιφερειών. Ακϐμα δυςμενϋςτερη εξϋλιξη ςυνιςτϊ η μεύωςη του 
πληθυςμοϑ ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ (15-64 ετών) κατϊ -0,6%, γεγονϐσ που, με 
εξαύρεςη τη Θεςςαλύα, δεν παρατηρεύται ςε καμύα ϊλλη περιφϋρεια. Αυτϋσ οι μη 
ενθαρρυντικϋσ εξελύξεισ αναδεικνϑουν ϐψεισ του δημογραφικοϑ προβλόματοσ 

                                                 
1 Για τουσ τρϐπουσ με τουσ οπούουσ οι περιφϋρειεσ και οι εν γϋνει χωρικϋσ ενϐτητεσ εντϊςςονται 
και επηρεϊζονται απϐ τισ γενικϐτερεσ οικονομικϋσ (και κοινωνικϋσ) εξελύξεισ ο ενδιαφερϐμενοσ 
μπορεύ, μεταξϑ ϊλλων, να ανατρϋξει ςτισ κλαςικϋσ εργαςύεσ τησ Massey (1984, 1991) καθώσ και 
ςε μεταγενϋςτερεσ επεξεργαςύεσ και θεωρόςεισ των θϋςεων που αναπτϑςςονται ςτισ εργαςύεσ 
αυτϋσ.  
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τησ περιφϋρειασ, οι οπούεσ με τον ϋνα ό τον ϊλλο τρϐπο ςυνδϋονται και με τισ 
ευρϑτερεσ κοινωνικϋσ και οικονομικϋσ εξελύξεισ.2  
 
Σο εργατικϐ δυναμικϐ τησ περιφϋρειασ παρουςιϊζει με τη ςειρϊ του μεύωςη 
κατϊ -3.664 ϊτομα, ποςοςτϐ -1,4%. Ψςτϐςο αυτό η μεύωςη περιορύζεται 
ςημαντικϊ ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ (-0,3%), γεγονϐσ που υποδηλώνει κυρύωσ την 
απομϊκρυνςη απϐ το εργατικϐ δυναμικϐ ατϐμων ϊνω των 65 ετών. Ο χονδρικϐσ 
δεύκτησ ςυμμετοχόσ, που μασ δεύχνει το τμόμα εκεύνο του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ 
που βρύςκεται μϋςα ςτισ οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ, περιορύζεται ελαφρϊ 
(απϐ 45,1% το 2000 ςε 43,9% το 2008), ενώ ο δεύκτησ ςυμμετοχόσ που αφορϊ 
τισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ (15-64 ετών) παρουςιϊζει οριακό αϑξηςη (απϐ 67,0 ςε 
67,2%) και ϐντασ ελαφρϊ υψηλϐτεροσ απϐ τον αντύςτοιχο για το ςϑνολο τησ 
χώρασ (67,1%), ςυγκαταλϋγεται ανϊμεςα ςτουσ υψηλϐτερουσ που 
παρουςιϊζουν οι περιφϋρειεσ τησ χώρασ. 
 
Παρεμφερεύσ εξελύξεισ παρουςιϊζονται και ςτο πεδύο τησ απαςχϐληςησ, η οπούα 
ςτο ςϑνολϐ τησ μειώνεται κατϊ -1,0% (απώλεια 2.385 θϋςεων εργαςύασ), αλλϊ 
ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ παρουςιϊζει οριακό αϑξηςη κατϊ 0,2% ό κατϊ 445 θϋςεισ 
εργαςύασ. Ο χονδρικϐσ δεύκτησ απαςχϐληςησ μειώνεται κατϊ μύα περύπου 
ποςοςτιαύα μονϊδα (απϐ 41,1% ςε 40,2%), ενώ ο δεύκτησ απαςχϐληςησ ςτισ 
εργϊςιμεσ ηλικύεσ εμφανύζει οριακό αϑξηςη κατϊ μιςό ποςοςτιαύα μονϊδα (απϐ 
61,0% ςε 61,5%). Αυτϐσ ο δεύκτησ εύναι ελαφρϊ χαμηλϐτεροσ απϐ τον 
αντύςτοιχο για το ςϑνολο τησ χώρασ (62,2%) και υπολεύπεται του αντύςτοιχου 
δεύκτη ϊλλων ϋξι περιφερειών.  
 
Αυτϋσ οι εξελύξεισ ςτην απαςχϐληςη εμφανύζουν ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ 
ανϊμεςα ςτουσ τρεισ βαςικοϑσ τομεύσ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ (Διϊγραμμα 
1), καθώσ ο πρωτογενόσ και ο δευτερογενόσ τομϋασ παρουςιϊζουν μειώςεισ τησ 
απαςχϐληςησ (κατϊ -30,9% ο πρώτοσ και κατϊ -2,1% ο δεϑτεροσ). Παρϊ τουσ 
διαφορετικοϑσ ρυθμοϑσ, αυτού οι δϑο τομεύσ φαύνεται να ςυγκλύνουν και απϐ 
κοινοϑ οδηγοϑν ςε απώλεια 26.645 θϋςεων εργαςύασ. Οι απώλειεσ αυτϋσ δεν 
εξιςορροποϑνται απϐ τισ αυξόςεισ τησ απαςχϐληςησ και τη δημιουργύα 24.260 
νϋων θϋςεων εργαςύασ ςτον τριτογενό τομϋα, με αποτϋλεςμα την περαιτϋρω 
διατόρηςη τησ ανεργύασ ςε ςχετικϊ υψηλϊ επύπεδα.  
 

                                                 
2
 τισ ςϑγχρονεσ οικονομύεσ ϐπου οι υπηρεςύεσ ςυνιςτοϑν ϋνα ολοϋνα αυξανϐμενο μερύδιο τησ 

οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, ο πληθυςμϐσ, κϊτω απϐ οριςμϋνεσ προϒποθϋςεισ, ςυνιςτϊ 
παρϊγοντα που ςυμβϊλλει ςτην αϑξηςη τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ. Η αϑξηςη του 
πληθυςμοϑ ςυνδϋεται με την αϑξηςη ςειρϊσ υπηρεςιών (εκπαύδευςη, υγεύα, κοινωνικό 
αςφϊλιςη), οι οπούεσ ςυνδϋονται ϊμεςα με την ευρϑτερη οικονομικό και κοινωνικό ανϊπτυξη 
των περιοχών.  
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Διάγραμμα 1: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ,  
Περιφϋρεια Ανατ. Μακεδονύασ και Θρϊκησ 
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Ψσ προσ τη θϋςη ςτο επϊγγελμα, οι εξελύξεισ τησ απαςχϐληςησ εμφανύζουν 
επύςησ ςημαντικϐ ενδιαφϋρον. Οι εργοδϐτεσ αυξϊνονται κατϊ 2.324 ϊτομα, 
ποςοςτϐ 14,4%, καταλαμβϊνοντασ το 2008 το 7,8% τησ ςυνολικόσ 
απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ. τον αντύποδα, οι αυτοαπαςχολοϑμενοι 
μειώνονται ελαφρϊ (κατϊ 1.079 ϊτομα, ποςοςτϐ -1,5%), διατηρώντασ ωςτϐςο 
ϋνα υψηλϐ μερύδιο (29,3%) ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ το 
2008.3 Ψςτϐςο η βαςικό εξϋλιξη που χαρακτηρύζει την περιφϋρεια εύναι η 
περαιτϋρω αϑξηςη των μιςθωτών, που ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ 16,3% (18.377 
ϊτομα), καταλαμβϊνοντασ ϋνα ςχετικϊ περιοριςμϋνο μερύδιο (55,4%) τησ 
ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ.4 Σϋλοσ, παρϊ τη ςημαντικό τουσ 
μεύωςη κατϊ 55,8% ό κατϊ 21.968 ϊτομα, οι βοηθού ςτισ οικογενειακϋσ 
επιχειρόςεισ εξακολουθοϑν να διατηροϑν υψηλϐ μερύδιο (7,4%) ςτη ςυνολικό 
απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. Η μεύωςη αυτό ενδϋχεται να ςηματοδοτεύ δϑο 
αλληλεξαρτώμενεσ εξελύξεισ. Η πρώτη μπορεύ να αφορϊ την αδυναμύα τησ 
οικογενειακόσ επιχεύρηςησ να διατηρόςει τα ϊτομα αυτϊ ςτο πλαύςιϐ τησ,5 ενώ η 
δεϑτερη το ϐτι η αγορϊ εργαςύασ τησ περιφϋρειασ δημιουργεύ ϋναν αριθμϐ 
θϋςεων εργαςύασ που καταλαμβϊνουν τα ϊτομα αυτϊ, εγκαταλεύποντασ την 
απαςχϐληςη ςτισ οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ.  
 
Αυτϋσ οι γενικϐτερεσ εξελύξεισ ςτο πεδύο τησ απαςχϐληςησ ϋχουν οδηγόςει 
ταυτοχρϐνωσ ςε ςημαντικϋσ εξελύξεισ ςτο πεδύο τησ ανεργύασ. Ψςτϐςο, παρϊ τη 
μεύωςη τησ ανεργύασ κατϊ -5,5% (ςε απϐλυτα μεγϋθη κατϊ 1.279 ανϋργουσ), το 

                                                 
3 Θα μποροϑςε κανεύσ με κϊθε επιφϑλαξη να υποςτηρύξει ϐτι οι εξελύξεισ ςε αυτϊ τα δϑο μεγϋθη 
υποδηλώνουν την περαιτϋρω ανϊπτυξη κϊποιων επιχειρηματικών ευκαιριών και ςτον βαθμϐ 
και ςτο μϋτρο που αυτϐ ιςχϑει, τη μετατροπό ενϐσ αριθμοϑ αυτοαπαςχολουμϋνων ςε εργοδϐτεσ. 
4 Για τισ διαδικαςύεσ μιςθωτοπούηςησ τησ απαςχϐληςησ κατϊ τη δεκαετύα του 1990 ςτο ςϑνολο 
τησ χώρασ και ςτουσ νομοϑσ τησ ξεχωριςτϊ, καθώσ και για τισ ςχϋςεισ που αναπτϑςςονται 
ανϊμεςα ςτισ μορφϋσ τησ απαςχϐληςησ ωσ προσ τη θϋςη ςτο επϊγγελμα και την ανϊπτυξη του 
θεςμοϑ τησ αγορϊσ εργαςύασ, ο ενδιαφερϐμενοσ μπορεύ να ανατρϋξει ςτο Ευςτρϊτογλου (2006).  
5 Η ερμηνεύα αυτό προϒποθϋτει ϐτι τα ϊτομα παραμϋνουν ακουςύωσ ςτισ οικογενειακϋσ 
επιχειρόςεισ, καθώσ δεν μποροϑν να εξαςφαλύςουν αλλοϑ μια κανονικϊ αμειβϐμενη θϋςη 
εργαςύασ.  
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ποςοςτϐ τησ ανεργύασ περιορύζεται μϐλισ κατϊ 0,4 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ (απϐ 
8,8% το 2000 ςε 8,4% το 2008), ενώ τα αντύςτοιχα ποςοςτϊ για τισ εργϊςιμεσ 
ηλικύεσ ανϋρχονται ςε 9,0 και 8,6% για τα ϋτη 2000 και 2008. Σο 2008 γϑρω ςτα 
21.781 ϊτομα εξακολουθοϑν να παραμϋνουν ϊνεργα και ςε ςυνδυαςμϐ με τον 
υψηλϐ αριθμϐ ϐςων απαςχολοϑνται ςτισ οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ και αυτών 
που οδηγοϑνται ςτη μερικό απαςχϐληςη ςυγκροτοϑν το εκτεταμϋνο τμόμα του 
ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ περιφϋρειασ που αδυνατεύ να ενταχθεύ παραγωγικϊ 
με πληρϐτητα και επϊρκεια ςτο οικονομικϐ ςϑςτημα τησ περιφϋρειασ.6 
 
Προσ την ύδια κατεϑθυνςη κινοϑνται και οι μεταβολϋσ τησ εγγεγραμμϋνησ 
ανεργύασ. Απϐ τον Αϑγουςτο του 2004 ωσ τον Νοϋμβριο του 2008 η 
εγγεγραμμϋνη ανεργύα μειώνεται κατϊ -18,5% (κατϊ 5.561 ϊτομα), 
περιορύζοντασ τουσ εγγεγραμμϋνουσ ανϋργουσ απϐ 30.035 ςε 24.474. ε επύπεδο 
νομοϑ τη μεγαλϑτερη μεύωςη εμφανύζει ο Νομϐσ Δρϊμασ (-33,6%), που 
ςυγκεντρώνει και τον υψηλϐτερο αριθμϐ ανϋργων (8.367 το 2004 και 5.557 το 
2008), και ακολουθεύ ο Νομϐσ Ροδϐπησ, με ρυθμϐ μεύωςησ τησ τϊξησ του -22,1% 
(απϐ 4.452 ϊτομα το 2004 ςε 3.539 το 2008), ενώ ϊλλοι νομού εμφανύζουν 
ςημαντικϊ χαμηλϐτερουσ ρυθμοϑσ μεύωςησ (Ϊβροσ -11,8%, Ξϊνθη -9,4% και 
Καβϊλα -9,2%). ε επαγγελματικϐ επύπεδο τουσ υψηλϐτερουσ ρυθμοϑσ μεύωςησ 
τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ εμφανύζουν τα επιςτημονικϊ επαγγϋλματα (-
48,6%) και οι ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ (-29,4%)7 και ακολουθοϑν οι τεχνολϐγοι και 
τεχνικού βοηθού (-26,4%) και οι χειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων (-22,4%), με τισ ϊλλεσ επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ να 
παρουςιϊζουν εμφανώσ χαμηλϐτερουσ ρυθμοϑσ μεύωςησ. τον αντύποδα, τον 
χαμηλϐτερο ρυθμϐ μεύωςησ τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ (-13,5%) εμφανύζει η 
πολυπληθϋςτερη ομϊδα ανϋργων (9.458 ϊτομα το 2008), των χειρωνακτών και 
των ανειδύκευτων εργατών, υποδηλώνοντασ και τισ ιδιαύτερεσ δυςχϋρειεσ που 
εμφανύζει αυτό η κατηγορύα του ανθρώπινου δυναμικοϑ που διαθϋτει γενικϊ τισ 
χαμηλϐτερεσ δεξιϐτητεσ. 
 
 
2.2 Μία προςέγγιςη των αιτίων των μεταβολών τησ απαςχόληςησ 
Οι γενικϐτερεσ εξελύξεισ που παρουςιϊςτηκαν ωσ εδώ διαμορφώνουν το 
ευρϑτερο πλαύςιο εντϐσ του οπούου θα επιχειρηθοϑν τϐςο η διερεϑνηςη των 
αιτύων των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ ϐςο και τησ κλαδικόσ εξειδύκευςησ τησ 
περιφϋρειασ και των αναδιαρθρώςεων που λαμβϊνουν χώρα ςτο διϊςτημα 
2000-2008. Αυτϊ τα δϑο ζητόματα αντιμετωπύζονται ξεχωριςτϊ και καλϑπτουν 
την τρϋχουςα, αλλϊ και την επϐμενη υποενϐτητα. 
 
τη ςυνϋχεια θα γύνει προςπϊθεια να αναδειχθοϑν μερικϊ απϐ τα αύτια των 
μεταβολών τησ απαςχϐληςησ. Προσ τοϑτο χρηςιμοποιεύται η μϋθοδοσ απϐκλιςησ 

                                                 
6 Για τισ ςχϋςεισ ανϊμεςα ςε αυτϋσ τισ μορφϋσ απαςχϐληςησ και την ανεργύα ο ενδιαφερϐμενοσ 
μπορεύ να ανατρϋξει ςτο Ευςτρϊτογλου (2009). 
7 Αξύζει να διερευνηθεύ περαιτϋρω το κατϊ πϐςο αυτού οι υψηλού ρυθμού μεύωςησ τησ ανεργύασ 
ςτον κλϊδο των επιςτημϐνων και των ειδικευμϋνων τεχνικών ςυνδϋονται (και οφεύλονται εν 
μϋρει) ςτισ υπηρεςύεσ που παρϋχει ο ΟΑΕΔ ό ςε γενικϐτερεσ τϊςεισ και διεργαςύεσ των αγορών 
εργαςύασ. Να διερευνηθεύ, δηλαδό, αν επιβεβαιώνεται και ςτην περύπτωςη αυτό η γενικό 
διαπύςτωςη ϐτι τα ϊτομα με υψηλϊ εκπαιδευτικϊ προςϐντα και δεξιϐτητεσ ωφελοϑνται 
περιςςϐτερο απϐ τισ παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ απαςχϐληςησ.  
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ςυμμετοχόσ (shift-share analysis)8, η οπούα, μϋςα απϐ τη διϊκριςη τησ 
μεταβολόσ τησ απαςχϐληςησ ςε επιμϋρουσ ςυνιςτώςεσ, αναδεικνϑει και μερικϊ 
απϐ αυτϊ τα αύτια. Η εφαρμογό τησ μεθϐδου και τα αποτελϋςματϊ τησ για την 
περιφϋρεια τησ Ανατ. Μακεδονύασ και Θρϊκησ παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 2. Οι 
κλϊδοι τησ περιφϋρειασ, ςε μια προςπϊθεια να παρουςιαςτοϑν ϐςο το δυνατϐ 
πιο αναλυτικϊ και ταυτοχρϐνωσ να επιτευχθεύ η μϋγιςτη δυνατό αξιοπιςτύα των 
δεδομϋνων, ταξινομοϑνται ςε ϋξι ομϊδεσ. Οι ομϊδεσ αυτϋσ αφοροϑν τη γεωργύα-
κτηνοτροφύα και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ του πρωτογενοϑσ τομϋα (πρώτη ομϊδα), 
τα ορυχεύα-λατομεύα, τη μεταπούηςη και τον ηλεκτριςμϐ και την ϑδρευςη 
(δεϑτερη ομϊδα), τισ καταςκευϋσ (τρύτη ομϊδα), το εμπϐριο (χονδρικϐ, λιανικϐ, 
αυτοκινότων) και τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια (τϋταρτη ομϊδα), τη δημϐςια 
διούκηςη και ϊμυνα, την κοινωνικό αςφϊλιςη, την εκπαύδευςη και υγεύα 
(πϋμπτη ομϊδα) και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ των υπηρεςιών (ϋκτη ομϊδα).9 

 
Για το ςϑνολο τησ περιφϋρειασ η ςυνϑπαρξη μιασ αρνητικόσ ομολογικόσ και μιασ 
διαφορικόσ ςυνιςτώςασ υποδηλώνει τη ςυνϑπαρξη μιασ μη ευνοώκόσ κλαδικόσ 
διϊρθρωςησ με την ταυτϐχρονη απουςύα των κατϊλληλων παραγϐντων τοπικοϑ 
χαρακτόρα (π.χ., υποδομών, δικτϑων), που θα ςυνϋβαλαν ςτην εκδόλωςη 
θετικών εξελύξεων ςτην απαςχϐληςη. Με ϊλλα λϐγια, ο ςυνδυαςμϐσ αυτών των 
δϑο παραγϐντων μπορεύ να ερμηνεϑςει ικανοποιητικϊ τισ αρνητικϋσ εξελύξεισ 
ςτο πεδύο τησ απαςχϐληςησ.10 

                                                 
8 Μια ςυνοπτικό παρουςύαςη τησ μεθϐδου παρουςιϊζεται ςτο Παρϊρτημα ΙΙ. 
9 τουσ κλϊδουσ αυτοϑσ ςυμπεριλαμβϊνονται οι μεταφορϋσ, η αποθόκευςη και οι επικοινωνύεσ, 
οι ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού, η διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ, οι εκμιςθώςεισ 
και οι επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ, οι ϊλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ υπηρεςιών υπϋρ του 
κοινωνικοϑ ςυνϐλου και ϊλλων υπηρεςιών κοινωνικοϑ ό ατομικοϑ χαρακτόρα, τα ιδιωτικϊ 
νοικοκυριϊ που απαςχολοϑν οικιακϐ προςωπικϐ και οι ετερϐδικοι οργανιςμού και τα ϐργανα.  
10 ε παρεμφερεύσ διαπιςτώςεισ καταλόγουν και οι Χυχϊρησ και Καζϊζησ (2002) ςτην εργαςύα 
τουσ που αφορϊ την ανϊλυςη των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ ςτισ περιφϋρειεσ τησ 
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ για ϋνα προγενϋςτερο χρονικϐ διϊςτημα (1995-1999). 
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Πίνακασ 2: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Ανατ. Μακεδονύασ και Θρϊκησ 

 

Κωδ. Κλάδοσ Μεταβολέσ ςε απόλυτα μεγέθη και ποςοςτά 
υνιςτώςεσ απόκλιςησ και ςυμμετοχήσ 

ςε απόλυτεσ τιμέσ 

2000 2008 Μεταβολή 
% 

Μεταβολή 
Εθνική 

υνιςτώςα 
Ομολογική 
υνιςτώςα 

Διαφορική 
υνιςτώςα Μεταβολή 

Ι 
Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και 
δαςοκομύα – Αλιεύα 82.689 57.121 -25.568 -30,9 9.780 -31.994 -3.354 -25.568 

ΙΙ 

Ορυχεύα και λατομεύα – Μεταποιητικϋσ 
βιομηχανύεσ – Παροχό ηλεκτρικοϑ, 
φυςικοϑ αερύου, νεροϑ 33.787 30.688 -3.099 -9,2 3.996 -4.920 -2.175 -3.099 

ΙΙΙ Καταςκευϋσ 17.059 17.718 659 3,9 2.018 3.080 -4.439 659 

ΙV 

Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο – 
Επιςκευό αυτοκύνητων – Ξενοδοχεύα και 
εςτιατϐρια 45.003 46.796 1.793 4,0 5.323 3.692 -7.222 1.793 

V 

Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα – 
Κοινωνικό αςφϊλιςη – Εκπαύδευςη - 
Τγεύα  38.505 53.172 14.668 38,1 4.554 5.803 4.310 14.668 

VΙ Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών (*) 21.536 30.698 9.162 42,5 2.547 3.550 3.066 9.162 

ύνολο 238.579 236.193 -2.386 -1,0 28.217 -20.788 -9.815 -2.385 

 
(*) Η κατηγορία VI. «Λοιποί κλάδοι υπηρεςιών» περιλαμβάνει: Θ. Μεταφορέσ, αποθήκευςη και επικοινωνίεσ Ι. Ενδιάμεςοι χρηματοπιςτωτικοί οργανιςμοί Κ. 
Διαχείριςη ακίνητησ περιουςίασ, εκμιςθώςεισ και επιχειρηματικέσ δραςτηριότητεσ Ξ. Άλλεσ δραςτηριότητεσ παροχήσ υπηρεςιών υπέρ του κοινωνικού ςυνόλου και 
άλλων υπηρεςιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα Ο. Ιδιωτικά νοικοκυριά που απαςχολούν οικιακό προςωπικό, Π. Ετερόδικοι οργανιςμοί και όργανα. 



το επύπεδο των κλϊδων, αυτϋσ οι ϋξι ομϊδεσ κλϊδων φαύνεται να ςχηματύζουν 
τρεισ διακριτϋσ υποομϊδεσ. την πρώτη ομϊδα, γεωργύα, κτηνοτροφύα και αλιεύα 
καθώσ και ορυχεύα, μεταπούηςη, ηλεκτριςμϐσ και ϑδρευςη εμφανύζουν 
ςημαντικϋσ μειώςεισ ςτην απαςχϐληςό τουσ. τη γεωργύα, ϐπου η μεύωςη εύναι 
αιςθητϊ υψηλϐτερη απϐ την αντύςτοιχη για το ςϑνολο τησ χώρασ, η ςημαντικό 
αρνητικό επικρϊτηςη τησ ομολογικόσ ςυνιςτώςασ αναδεικνϑει την εξαιρετικϊ 
δυςμενό επύδραςη τησ κλαδικόσ διϊρθρωςησ τησ περιφϋρειασ. Με ϊλλα λϐγια, 
καταδεικνϑει την ϑπαρξη μιασ κλαδικόσ διϊρθρωςησ που δεν εύναι καθϐλου 
ευνοώκό για την εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ ςτον πρωτογενό τομϋα.11 Αρνητικϊ 
φαύνεται να επιδρϊ πϊνω ςτην απαςχϐληςη τησ γεωργύασ, αλλϊ ςε εμφανώσ 
χαμηλϐτερη κλύμακα, και μια ςειρϊ τοπικών παραγϐντων (διαφορικό 
ςυνιςτώςα). Αντύθετα, η θετικό εικϐνα τησ εθνικόσ ςυνιςτώςασ υποδηλώνει τη 
χαμηλϐτερη επύδραςη τησ μεύωςησ τησ απαςχϐληςησ ςτο ςϑνολο τησ χώρασ 
πϊνω ςτην απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ.12  
 
Οι ύδιεσ διαπιςτώςεισ μποροϑν να γύνουν και για την περύπτωςη του κλϊδου τησ 
μεταπούηςησ. Η δυςμενόσ διϊρθρωςη των κλϊδων τησ περιφϋρειασ και η 
αρνητικό επύδραςη μιασ ςειρϊσ παραγϐντων τοπικοϑ χαρακτόρα φαύνεται να 
ςυνιςτοϑν τισ κϑριεσ αιτύεσ μεύωςησ τησ απαςχϐληςησ. Κατϊ παρϐμοιο τρϐπο με 
τη γεωργύα, η εθνικό ςυνιςτώςα, η επικρϊτηςη δηλαδό μιασ γενικϐτερησ τϊςησ 
μεύωςησ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ αυτοϑσ για το ςϑνολο τησ χώρασ 
φαύνεται να αςκεύ θετικό επύδραςη και να λειτουργεύ εξιςορροπητικϊ 
περιορύζοντασ τισ απώλειεσ τησ απαςχϐληςησ ςτον κλϊδο αυτϐν. 
 
τη δεϑτερη ομϊδα κλϊδων, των καταςκευών και του εμπορύου-ξενοδοχεύων και 
εςτιατορύων, υπϊρχει περιοριςμϋνη αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. Αυτό η θετικό 
μεταβολό τησ απαςχϐληςησ ςυνιςτϊ το αποτϋλεςμα μιασ ςημαντικόσ 
αλληλεπύδραςησ παραγϐντων που λειτουργοϑν αντιθετικϊ. Απϐ τη μια πλευρϊ, η 
διαμϐρφωςη μιασ ευνοώκόσ διϊρθρωςησ των κλϊδων τησ περιφϋρειασ και, 
δευτερευϐντωσ, η γενικϐτερη τϊςη αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ ςτο ςϑνολο τησ 
χώρασ επιδροϑν θετικϊ και ςυμβϊλλουν ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ· απϐ την 
ϊλλη πλευρϊ, τοπικού παρϊγοντεσ φαύνεται να επιδροϑν αρνητικϊ και να 
περιορύζουν την περαιτϋρω αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. Ανϊλογεσ εμφανύζονται 
και οι εξελύξεισ ςτη δεϑτερη ομϊδα των κλϊδων του εμπορύου και των 
ξενοδοχεύων και εςτιατορύων. Και εδώ, τοπικού παρϊγοντεσ φαύνεται να 
λειτουργοϑν αρνητικϊ ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ, ενώ η ςϑνθεςη των 

                                                 
11 Η διϊρθρωςη των κλϊδων ςε μια οικονομύα θεωρεύται ςημαντικϐσ παρϊγοντασ που ςυνδϋεται 
ϊμεςα με την αναπτυξιακό διαδικαςύα. ε πρϐςφατεσ θεωρόςεισ (Wren and Taylor, 1999· 
Audretsch, Carree, Van Stel and Thurik, 2002) η κλαδικό διϊρθρωςη ςυνδϋεται με διαδικαςύεσ 
παγκοςμιοπούηςησ (με τουσ τρϐπουσ δηλαδό που μια οικονομύα εντϊςςεται ςτο διεθνϋσ 
οικονομικϐ γύγνεςθαι), με τισ εξελύξεισ ςτην τεχνολογύα και τον βαθμϐ ενςωμϊτωςόσ τησ ςτην 
παραγωγικό διαδικαςύα, με τα πρϐτυπα τησ ζότηςησ, το υφιςτϊμενο ανθρώπινο δυναμικϐ και 
τουσ τρϐπουσ ρϑθμιςησ των αγορών και δημιουργεύ ευνοώκοϑσ ό μη ϐρουσ ανϊπτυξησ τησ 
οικονομύασ.  
12 Τποδηλώνει δηλαδό ϐτι, εϊν η απαςχϐληςη τησ γεωργύασ ςτην περιφϋρεια μειωνϐταν με το ύδιο 
ρυθμϐ που μειώθηκε ςτο ςϑνολο τησ χώρασ, η τελικό μεύωςη τησ απαςχϐληςησ τησ γεωργύασ 
ςτην περιφϋρεια θα όταν χαμηλϐτερη. Με ϊλλα λϐγια, η εθνικό ςυνιςτώςα λειτουργεύ 
εξιςορροπητικϊ και περιορύζει τη μεγαλϑτερη επύδραςη (μεύωςη) των ϊλλων δϑο παραγϐντων.  
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κλϊδων και οι γενικϐτερεσ τϊςεισ φαύνεται να λειτουργοϑν ευνοώκϊ. Ψςτϐςο, η 
κϑρια θετικό επύδραςη ςυνδϋεται με τη γενικϐτερη τϊςη αϑξηςησ του εμπορύου 
και των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων ςτη χώρα, παρϊ με την ευνοώκό ςϑνθεςη των 
κλϊδων. 
 
την τρύτη ομϊδα κλϊδων (δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, κοινωνικό αςφϊλιςη, 
εκπαύδευςη, υγεύα και λοιπϋσ δραςτηριϐτητεσ υπηρεςιών), οι ρυθμού μεταβολόσ 
τησ απαςχϐληςησ εύναι ιδιαύτερα υψηλού και οι τρεισ ςυνιςτώςεσ που ςυνδϋονται 
με τρεισ διαφορετικϋσ κατηγορύεσ αιτύων κινοϑνται προσ την ύδια κατεϑθυνςη και 
επιδροϑν θετικϊ ςτισ μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ. Σϐςο ςτισ υπηρεςύεσ που 
ςυνδϋονται με τον δημϐςιο τομϋα ϐςο και ςτισ ϊλλεσ που ςυνδϋονται 
περιςςϐτερο με τον ιδιωτικϐ τη μεγαλϑτερη επύδραςη ςτην αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ φαύνεται να αςκεύ η ευνοώκό ςϑνθεςη των κλϊδων και ακολουθεύ η 
γενικϐτερη τϊςη αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ ςτη χώρα για τον κλϊδο του 
δημοςύου, ενώ για τον κλϊδο του ιδιωτικοϑ τομϋα φαύνεται να επηρεϊζουν οι 
τοπικού παρϊγοντεσ.  
 
υμπεραςματικϊ και με βϊςη τισ δυνατϐτητεσ που παρϋχει η ανϊλυςη 
διαπιςτώνεται ϐτι για μια ςημαντικό κατηγορύα βαςικών κλϊδων (γεωργύα-
κτηνοτροφύα, ορυχεύα, μεταπούηςη, ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, καταςκευϋσ και 
εμπϐριο) τησ περιφϋρειασ μια ςειρϊ απϐ τοπικού παρϊγοντεσ λειτουργοϑν 
αρνητικϊ, ωσ εμπϐδιο ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. Μϐνο οι κλϊδοι του 
δημϐςιου τομϋα (δημϐςια διούκηςη, εκπαύδευςη, υγεύα) αλλϊ και οι λοιπού κλϊδοι 
των υπηρεςιών φαύνεται να μην επηρεϊζονται αρνητικϊ απϐ τουσ παρϊγοντεσ 
αυτοϑσ. Σαυτοχρϐνωσ η κλαδικό διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ φαύνεται να 
λειτουργεύ αρνητικϊ ςτουσ κλϊδουσ του πρωτογενό και δευτερογενό τομϋα, αλλϊ 
να μη ςυνιςτϊ εμπϐδιο για την αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ υπϐλοιπουσ 
κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ. 
 
 
2.3 Κλαδική εξειδίκευςη και αναδιαρθρώςεισ 
 

Αυτό η διαδικαςύα προςϋγγιςησ των βαςικών αιτύων των μεταβολών τησ 
απαςχϐληςησ ςε μεγϊλεσ ομϊδεσ κλϊδων τησ περιφϋρειασ μπορεύ να 
λειτουργόςει και ωσ προούμιο ςτη διερεϑνηςη τησ εξειδύκευςησ τησ περιφϋρειασ 
και των αναδιαρθρώςεών τησ. Μύα πρώτη πλευρϊ αυτόσ τησ εξειδύκευςησ τησ 
απαςχϐληςησ ςτην περιφϋρεια παρουςιϊζεται ςτον Πύνακα 3. τον πύνακα αυτϐν 
καταγρϊφονται οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ ςημαντικϐτερουσ ςε 
διψόφιο κωδικϐ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ.13  
 
                                                 
13 Προκειμϋνου να εμφανύζεται ϋνασ κλϊδοσ ςτον ςχετικϐ πύνακα πρϋπει να καλϑπτει, ςε ϋνα απϐ 
τα δϑο ϋτη ανϊλυςησ, τουλϊχιςτον το 3,0% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ. 
Εξαύρεςη ςτο κριτόριο αυτϐ αποτελοϑν οι μονοψόφιοι κλϊδοι (ορυχεύα και λατομεύα, 
ηλεκτριςμϐσ ϑδρευςη και φυςικϐ αϋριο, μεταφορϋσ, αποθόκευςη, επικοινωνύεσ) καθώσ και οι 
κλϊδοι το υπϐλοιπο των οπούων προςεγγύζει το κριτόριο αυτϐ και ταξινομεύται, για λϐγουσ 
προςϋγγιςησ ϐςο το δυνατϐ περιςςϐτερο τησ εξειδύκευςησ τησ περιφϋρειασ, ςτην εγγϑτερη 
δυνατό κατηγορύα. Οι επιλογϋσ αυτϋσ αποςκοποϑν ςτο να διαςφαλιςτεύ η μϋγιςτη δυνατό 
αξιοπιςτύα των δεδομϋνων και να προςεγγιςτεύ η μϋγιςτη δυνατό εξειδύκευςη τησ περιφϋρειασ.  
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το ςϑνολο τησ περιφϋρειασ η απαςχϐληςη, ϐπωσ όδη επιςημϊνθηκε, μειώνεται 
κατϊ -1,2%, οδηγώντασ ςτην απώλεια 2.919 θϋςεων εργαςύασ. Σοϑτο ςυνιςτϊ το 
αποτϋλεςμα ςημαντικών διαφοροποιόςεων των κλϊδων τϐςο ωσ προσ το 
μϋγεθοσ ϐςο και ωσ προσ την κατεϑθυνςη των μεταβολών. Ϊτςι, απϐ τουσ 
δεκαπϋντε μεγαλϑτερουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ, που παρουςιϊζονται ςτο 
πλαύςιο τησ παροϑςασ ανϊλυςησ, οι δϋκα παρουςιϊζουν αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ και οι υπϐλοιποι πϋντε μεύωςη τησ απαςχϐληςησ. τουσ κλϊδουσ 
που αυξϊνεται η απαςχϐληςη οι ρυθμού αϑξηςησ κυμαύνονται μεταξϑ του 3,9% 
(καταςκευϋσ) και 75,8% (λοιπού κλϊδοι εμπορύου), ενώ ςτουσ κλϊδουσ που 
μειώνεται η απαςχϐληςη μεταξϑ του -4,5% (ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια) και -
30,9% (γεωργύα-κτηνοτροφύα). 
 
Πίνακασ 3: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια 
Ανατ. Μακεδονύασ και Θρϊκησ  
 

Κλάδοι 2000 2008 
Απόλυτη 

Μεταβολή 
% 

Μεταβολή 
01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 82.689 57.121 -25.568 -30,9 
10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 2.441 2.234 -207 -8,5 
15-37. Μεταπούηςη 29.662 26.141 -3.521 -11,9 
41-43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ 
αϋριο 1.684 2.313 629 37,4 
45. Καταςκευϋσ 17.059 17.718 659 3,9 
52. Λιανικϐ εμπϐριο  23.778 20.386 -3.392 -14,3 
Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 7.647 13.441 5.794 75,8 
55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 13.578 12.969 -609 -4,5 
60-64. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και 
επικοινωνύεσ  7.580 8.189 609 8,0 
65-67. Ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού 
οργανιςμού 3.174 3.405 231 6,2 
70-74. Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ 6.927 11.467 4.540 65,5 
75. Δημϐςια διούκηςη 18.900 26.443 7.543 39,9 
80. Εκπαύδευςη 11.151 15.882 4.732 42,4 
85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 8.454 10.848 2.393 28,3 
Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών14 3.855 5.357 1.502 39,0 
ϑνολο 238.579 236.193 -2.385 -1,0 

 
τουσ κλϊδουσ που παρατηρεύται αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ τουσ υψηλϐτερουσ 
ρυθμοϑσ παρουςιϊζουν οι λοιπού κλϊδοι του εμπορύου (75,8%) καθώσ και εκεύνοι 
τησ διαχεύριςησ ακύνητησ περιουςύασ (65,5%). Αυτού οι κλϊδοι δημιουργοϑν 
ςημαντικϐ αριθμϐ νϋων θϋςεων εργαςύασ (5.794 ο πρώτοσ και 4.540 ο δεϑτεροσ) 
και καλϑπτουν τϐςο τον χώρο παροχόσ υπηρεςιών κατανομόσ (λοιπού κλϊδοι 
του εμπορύου) ϐςο και τον χώρο τησ παροχόσ υπηρεςιών προσ παραγωγοϑσ 
(κλϊδοι διαχεύριςησ ακύνητησ περιουςύασ). Τψηλοϑσ ρυθμοϑσ αϑξηςησ τησ 
απαςχϐληςησ εμφανύζουν και οι κλϊδοι τησ εκπαύδευςησ (42,4%), τησ δημϐςιασ 
διούκηςησ (39,9%), οι λοιπού κλϊδοι των υπηρεςιών (39,0%), ο ηλεκτριςμϐσ και η 
ϑδρευςη (37,4%). Οι δϑο πρώτοι ςυνδϋονται ςε μεγϊλο βαθμϐ με τη δημϐςια 

                                                 
14 τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ των υπηρεςιών περιλαμβϊνονται οι ϊλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ 
υπηρεςιών υπϋρ του κοινωνικοϑ ςυνϐλου και τα ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ που απαςχολοϑν οικιακϐ 
προςωπικϐ. 
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απαςχϐληςη και με τουσ ρυθμοϑσ επϋκταςησ του κοινωνικοϑ κρϊτουσ ςτην 
περιφϋρεια και ςυμβϊλλουν αποφαςιςτικϊ ςτη δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ 
(κατϊ 4.732 ο πρώτοσ και κατϊ 7.543 ο δεϑτεροσ). Αυτού οι υψηλού ρυθμού 
αϑξηςησ τησ απαςχϐληςόσ τουσ οφεύλονται τϐςο ςτη γενικϐτερη εθνικό τϊςη 
αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ που επικρατεύ ςτο ςϑνολο τησ χώρασ ϐςο και ςτην 
ευνοώκό κλαδικό διϊρθρωςη τησ περιφϋρειασ, καθώσ και ςτην ϑπαρξη των 
κατϊλληλων τοπικοϑ χαρακτόρα παραγϐντων (υποδομϋσ, δύκτυα κ.ϊ.), που 
λειτουργοϑν θετικϊ και ςυμβϊλλουν ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. Οι λοιπού 
κλϊδοι των υπηρεςιών, ο ηλεκτριςμϐσ και η ϑδρευςη, παρϊ τουσ υψηλοϑσ 
ρυθμοϑσ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςόσ τουσ, ςυμμετϋχουν, εξαιτύασ του μεγϋθουσ 
τουσ, με χαμηλϐτερουσ αριθμοϑσ ςτη δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ. Τψηλϐ ρυθμϐ 
αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ εμφανύζει και ο κλϊδοσ τησ υγεύασ και κοινωνικόσ 
μϋριμνασ (28,3%) και ςυμβϊλλει κατϊ 2.393 ςτη δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ.  
 
Σϋλοσ, οι μεταφορϋσ, οι ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού (τρϊπεζεσ και 
λοιπϋσ χρηματοπιςτωτικοϑ χαρακτόρα δραςτηριϐτητεσ) και οι καταςκευϋσ 
εμφανύζουν ρυθμοϑσ μεταβολόσ 8,0%, 6,2% και 3,9% αντύςτοιχα και ςυμβϊλλουν 
με πολϑ χαμηλϐτερουσ αριθμοϑσ ςτη δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ. Ειδικϐτερα 
ςτην περύπτωςη των καταςκευών, που ςυνιςτϊ ϋναν απϐ τουσ μεγαλϑτερουσ ςε 
μϋγεθοσ απαςχϐληςησ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ, ο ιδιαύτερα περιοριςμϋνοσ 
ρυθμϐσ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςόσ του (3,9%) υποδηλώνει περιςςϐτερο 
ςταςιμϐτητα, παρϊ μια τϊςη ανϐδου. Λαμβϊνοντασ μϊλιςτα υπϐψη τον υψηλϐ 
ρυθμϐ (29,9%) με τον οπούο ο κλϊδοσ αναπτϑςςεται ςτο ςϑνολο τησ χώρασ ςτο 
ύδιο χρονικϐ διϊςτημα,15 γύνεται φανερό η αδυναμύα του κλϊδου να λειτουργόςει 
με τον απαιτοϑμενο δυναμιςμϐ. Η απουςύα αυτοϑ του δυναμιςμοϑ, ϐπωσ όδη 
επιςημϊνθηκε ςτο προηγοϑμενο τμόμα τησ ανϊλυςησ, οφεύλεται ςε μεγϊλο 
βαθμϐ ςτην αναιμικό παρουςύα τοπικοϑ χαρακτόρα παραγϐντων (ϐπωσ οι 
υποδομϋσ και τα δύκτυα) που δεν ςυμβϊλλουν ςτην περαιτϋρω αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ του κλϊδου. 
 
τουσ κλϊδουσ ϐπου παρατηρεύται μεύωςη τησ απαςχϐληςησ τϋςςερισ εύναι οι 
βαςικϋσ πηγϋσ μεύωςησ. Η πρώτη ςυνδϋεται με τη γεωργύα-κτηνοτροφύα, κλϊδοσ 
που μειώνεται η απαςχϐληςη κατϊ -30,9%, (απώλεια 25.568 θϋςεων εργαςύασ), 
εμφανύζοντασ ταυτϐχρονα ϋναν απϐ τουσ υψηλϐτερουσ ρυθμοϑσ μεύωςησ ςτο 
ςϑνολο των περιφερειών τησ χώρασ. Ϊνα μϋροσ τησ μεύωςησ αυτόσ ςυνδϋεται με 
την οριςτικό αποχώρηςη ενϐσ αριθμοϑ ατϐμων απϐ το εργατικϐ δυναμικϐ λϐγω 
ςυνταξιοδϐτηςησ,16 ενώ ϋνα ϊλλο μϋροσ ςυνδϋεται με την αποχώρηςη ατϐμων 
απϐ τον πρωτογενό τομϋα και αναζότηςη απαςχϐληςησ ςτον χώρο τησ 
μεταπούηςησ, αλλϊ κυρύωσ ςτισ υπηρεςύεσ.17 

                                                 
15 Βλ. Ευςτρϊτογλου κ.ϊ. (2011) για τισ αναδιαρθρώςεισ και την κλαδικό εξειδύκευςη τησ 
ελληνικόσ οικονομύασ και των περιφερειών ςτισ απαρχϋσ του 21ου αιώνα.  
16 Η υπϐθεςη αυτό ενιςχϑεται περαιτϋρω μϋςα απϐ την καταγραφό υψηλών ποςοςτών 
απαςχολοϑμενων του κλϊδου που εντοπύζονται κατϊ το ϋτοσ 2000 ςτισ ηλικιακϋσ κατηγορύεσ 55-
64, αλλϊ και ςε αυτόν ϊνω των 65 ετών.  
17 Αυτό η μορφό τησ κλαδικόσ κινητικϐτητασ τησ εργαςύασ εύναι ςυνόθωσ ςυνδεδεμϋνη με 
επαγγελματικό, αλλϊ και γεωγραφικό κινητικϐτητα. Σισ περιςςϐτερεσ φορϋσ μϊλιςτα 
εμφανύζεται ωσ ϋνασ ςυνδυαςμϐσ και των τριών μορφών. ε επύπεδο ανθρώπινου δυναμικοϑ η 
κινητικϐτητα αυτό ςυνδϋεται με τη μετατροπό των ατϐμων απϐ κατϐχων γησ ςε βιομηχανικοϑσ 
εργϊτεσ ό ςυνηθϋςτερα ςε παραγωγοϑσ υπηρεςιών.  
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Η δεϑτερη πηγό μεύωςησ τησ απαςχϐληςησ προϋρχεται απϐ τον κλϊδο τησ 
μεταπούηςησ, ϐπου παρατηρεύται μεύωςη τησ απαςχϐληςησ κατϊ -11,9% 
περιορύζοντασ τισ θϋςεισ εργαςύασ κατϊ 3.521. Βαςικού λϐγοι τησ μεύωςησ αυτόσ 
(ϐπωσ όδη επιςημϊνθηκε) θα πρϋπει να θεωρηθοϑν τϐςο η δυςμενόσ διϊρθρωςη 
των κλϊδων τησ περιφϋρειασ ϐςο και οι τοπικοϑ χαρακτόρα παρϊγοντεσ, καθώσ 
και η γενικϐτερη τϊςη μεύωςησ τησ απαςχϐληςησ τησ μεταπούηςησ ςτη χώρα. 
Δϑο επιπρϐςθετα ςτοιχεύα αξύζει να επιςημανθοϑν: Πρώτον, αυτό η μεύωςη τησ 
απαςχϐληςησ εύναι αποτϋλεςμα ϋντονων διακυμϊνςεων τησ ςυγκεκριμϋνησ 
χρονικόσ περιϐδου, καθώσ μϋχρι το 2005 διαδοχικϋσ αυξόςεισ και μειώςεισ τησ 
απαςχϐληςησ φαύνεται να χαρακτηρύζουν τη μεταπούηςη.18 Ϊκτοτε ϐμωσ 
επικρατεύ μια διαχρονικό τϊςη μεύωςησ που οδηγεύ ςτη ςυνολικό μεύωςη τησ 
απαςχϐληςησ (Πύνακασ Π.1.1). Δεϑτερον, ςτο εςωτερικϐ τησ μεταπούηςησ 
επικρατοϑν ϋντονεσ τϊςεισ αναδιϊρθρωςησ, καθώσ ανϊμεςα ςτουσ πιο 
ςημαντικοϑσ κλϊδουσ τησ υπϊρχουν κλϊδοι που αυξϊνουν την απαςχϐληςό τουσ 
(βιομηχανύα τροφύμων, καταςκευό προώϐντων απϐ καουτςοϑκ και πλαςτικϋσ 
ϑλεσ, καταςκευό προώϐντων απϐ μη μεταλλικϊ ορυκτϊ, καταςκευό επύπλων) και 
ενιςχϑουν τη θϋςη τουσ ςτην περιφϋρεια και κλϊδοι που μειώνουν την 
απαςχϐληςη και τη ςυμμετοχό τουσ (παραγωγό προώϐντων καπνοϑ, καταςκευό 
ειδών ϋνδυςησ −που ςυνιςτοϑςε το δεϑτερο ςε μϋγεθοσ κλϊδο τησ μεταπούηςησ 
ςτην περιφϋρεια και ςυρρικνώνεται ςε μεγϊλο βαθμϐ−, βιομηχανύα ξϑλου, 
παραγωγό χημικών ουςιών, καταςκευό μεταλλικών προώϐντων).  
 
Η τρύτη πηγό μεύωςησ τησ απαςχϐληςησ ςτην περιφϋρεια προϋρχεται απϐ το 
λιανικϐ εμπϐριο, που ςυνιςτϊ μια εξαιρετικϊ ενδιαφϋρουςα περύπτωςη, καθώσ 
παρατηρεύται μεύωςη τησ απαςχϐληςησ μϐνο ςτην Ανατολικό Μακεδονύα και 
Θρϊκη. Αυτό η μεύωςη τησ απαςχϐληςησ ςτο λιανικϐ εμπϐριο δεν μπορεύ εϑκολα 
να ερμηνευθεύ. Καθώσ μϊλιςτα οι λοιπού κλϊδοι του εμπορύου ςτην περιφϋρεια 
εμφανύζουν μια ιδιαύτερη δυναμικό, αυξϊνοντασ την απαςχϐληςό τουσ κατϊ 
75,8%, η μεύωςη του λιανικοϑ εμπορύου φαύνεται να ςυνιςτϊ περιςςϐτερο 
πρϐβλημα καταγραφόσ και ςτατιςτικών δεδομϋνων, παρϊ πραγματικϐ γεγονϐσ.  
 
Σϋλοσ, ϋνασ τϋταρτοσ και ςημαντικϐσ κλϊδοσ τησ περιφϋρειασ, αυτϐσ των 
ξενοδοχεύων-εςτιατορύων, εμφανύζει μεύωςη τησ απαςχϐληςησ κατϊ -4,5%, 
οδηγώντασ ςτην απώλεια 609 θϋςεων εργαςύασ ςτην περιφϋρεια. Καθώσ ο 
κλϊδοσ αυτϐσ βρύςκεται ςτον πυρόνα των δραςτηριοτότων του τουριςτικοϑ 
τομϋα, η αδυναμύα του να δημιουργόςει θϋςεισ εργαςύασ αναδεικνϑει την 
αδυναμύα ενϐσ ευρϑτερου τομϋα, που ςυνιςτϊ κϑρια πηγό δημιουργύασ θϋςεων 
εργαςύασ ςτην Ελλϊδα, να λειτουργόςει αποτελεςματικϊ ςτην περιφϋρεια.19 
Αυτό η αδυναμύα του τουριςτικοϑ τομϋα ςε ςυνδυαςμϐ με την περιοριςμϋνη 
αϑξηςη του κλϊδου των καταςκευών φαύνεται να ςτεροϑν απϐ την περιφϋρεια 
τα δϑο «παραδοςιακϊ εργαλεύα ανϊπτυξησ» τησ ελληνικόσ οικονομύασ.  

                                                 
18 Πρϋπει να επιςημανθεύ ϐτι αυτϋσ οι ελαφρϋσ διαφοροποιόςεισ τησ απαςχϐληςησ ενδϋχεται, 
μϋχρι ενϐσ ςημεύου τουλϊχιςτον, να αντικατοπτρύζουν ζητόματα καταγραφόσ των μεγεθών 
αυτών και να μην ανταποκρύνονται πλόρωσ ςτην πραγματικϐτητα.  
19 Τπενθυμύζεται ϐτι για το ςϑνολο τησ χώρασ ο κλϊδοσ των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων 
παρουςιϊζει αϑξηςη ςτο ύδιο χρονικϐ διϊςτημα κατϊ 19,3%, οδηγώντασ ςτη δημιουργύα 52.697 
νϋων θϋςεων εργαςύασ.  



 24 

 
Οι μεταβολϋσ αυτϋσ τησ απαςχϐληςησ που επιςημϊνθηκαν παραπϊνω οδηγοϑν 
ςε ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ ςτη διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ 
κλϊδουσ20 (Πύνακασ 4). Απϐ τουσ δεκαπϋντε βαςικϐτερουσ κλϊδουσ τησ 
περιφϋρειασ οι δϋκα βελτιώνουν τη ςυμμετοχό τουσ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη 
ενώ οι υπϐλοιποι πϋντε τη μειώνουν.  
Η ςημαντικϐτερη διαφοροπούηςη αναμφύβολα ςυνδϋεται με τη γεωργύα- 
κτηνοτροφύα, η ςυμμετοχό τησ οπούασ μειώνεται κατϊ 10,5 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ 
ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. Παρϊ τη ςημαντικό μεύωςη τησ 
απαςχϐληςησ κατϊ 30,9% ό κατϊ 25.568 θϋςεων εργαςύασ, ο κλϊδοσ τησ 
γεωργύασ-κτηνοτροφύασ παραμϋνει ο μεγαλϑτεροσ, μακρϊν των ϊλλων, κλϊδοσ 
τησ περιφϋρειασ, ϋτςι ώςτε η περιφϋρεια να μπορεύ να χαρακτηριςτεύ ωσ 
αγροτικό. όμερα, ϋνασ ςτουσ τϋςςερισ απαςχολοϑμενουσ ςτην περιφϋρεια 
εντοπύζεται ςτον πρωτογενό τομϋα. Με δεδομϋνο τα διαρθρωτικϊ 
χαρακτηριςτικϊ του πρωτογενοϑσ τομϋα ςτη χώρα, αυτό η μεγϊλη ςυγκϋντρωςη 
τησ απαςχϐληςησ ςτον πρωτογενό τομϋα ςυνδυϊζεται με ςχετικϊ περιοριςμϋνη 
παραγωγικϐτητα και κατ’ επϋκταςη με χαμηλϋσ αποδϐςεισ τησ μϋςησ αγροτικόσ 
εκμετϊλλευςησ. 
 
 

 
Πίνακασ 4: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, 
Περιφϋρεια Ανατ. Μακεδονύασ και Θρϊκησ 

 

Κλάδοι 2000 2008 
Απόλυτη 

μεταβολή 
01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 34,7 24,2 -10,5 
10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 1,0 0,9 -0,1 
15-37. Μεταπούηςη 12,4 11,1 -1,4 
41-43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ αϋριο 0,7 1,0 0,3 
45. Καταςκευϋσ 7,2 7,5 0,4 
52. Λιανικϐ εμπϐριο 10,0 8,6 -1,3 
Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 3,2 5,7 2,5 
55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 5,7 5,5 -0,2 
60-64. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και 
επικοινωνύεσ 3,2 3,5 0,3 
65-67. Ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού 
οργανιςμού 1,3 1,4 0,1 
70-74. Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ 2,9 4,9 2,0 
75. Δημϐςια διούκηςη 7,9 11,2 3,3 
80. Εκπαύδευςη 4,7 6,7 2,1 
85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 3,5 4,6 1,0 
Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 1,6 2,3 0,7 
ϑνολο 100,0 100,0 0,0 

                                                 
20 Πϋρα απϐ ϐςα ϋχουν μϋχρι ςτιγμόσ αναφερθεύ, αξύζει να επιςημανθεύ ϐτι οι μεταβολϋσ ςτη 
διϊρθρωςη των κλϊδων αλλϊ και ο βαθμϐσ εξειδύκευςησ των περιφερειών ςυνδϋονται με την 
ικανϐτητϊ τουσ να προςαρμϐζονται και να ανταποκρύνονται ςτισ ςϑγχρονεσ εξελύξεισ τησ 
οικονομύασ, και ειδικϐτερα με αυτϋσ καθαυτϋσ τισ λειτουργύεσ των αγορών εργαςύασ και τον 
βαθμϐ αποτελεςματικϐτητϊσ τουσ (Robson, 2006). 
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Η δεϑτερη ςε ςημαςύα διαφοροπούηςη αφορϊ την αϑξηςη τησ ςυμμετοχόσ μιασ 
ςειρϊσ κλϊδων του τριτογενοϑσ τομϋα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η δημϐςια διούκηςη 
αυξϊνει τη ςυμμετοχό τησ κατϊ 3,3%, οι λοιπού κλϊδοι του εμπορύου κατϊ 2,5%, 
η εκπαύδευςη κατϊ 2,1% και ο κλϊδοσ τησ διαχεύριςησ τησ ακύνητησ περιουςύασ 
κατϊ 2,0%. το ςϑνολϐ τουσ πρϐκειται για κλϊδουσ του τριτογενοϑσ τομϋα που 
καλϑπτουν ςχεδϐν ϐλο το φϊςμα των υπηρεςιών, οι οπούοι ενιςχϑουν ςημαντικϊ 
τη ςυμμετοχό τουσ ςτο ςϑνολο τησ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ, παρϋχοντασ 
ενδεύξεισ των διαδικαςιών τριτογενοπούηςησ τησ οικονομύασ. Ειδικϐτερα, οι 
κλϊδοι τησ δημϐςιασ διούκηςησ, τησ εκπαύδευςησ και τησ κοινωνικόσ μϋριμνασ, 
που ςυνδϋονται ςε μεγϊλο βαθμϐ με την απαςχϐληςη ςτον δημϐςιο τομϋα, 
καλϑπτουν το 22,5% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ.21 
 
Μύα τρύτη διαφοροπούηςη ςυνδϋεται με τη μεύωςη τησ απαςχϐληςησ ςτη 
μεταπούηςη κατϊ -11,9% (απώλεια 3.521 θϋςεων εργαςύασ), η οπούα ϋχει ωσ 
αποτϋλεςμα τη μεύωςη του κλϊδου τησ μεταπούηςησ τησ ςτη ςυνολικό 
απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ κατϊ 1,4%. Η μεύωςη αυτό ςηματοδοτεύ την 
ϑπαρξη μιασ απϐλυτησ βιομηχανικόσ οπιςθοχώρηςησ.22 Αξύζει να επιςημανθεύ ϐτι, 
παρϊ τισ ϋντονεσ ανακατατϊξεισ που παρατηροϑνται ςτο εςωτερικϐ τησ 
μεταπούηςησ (και που επιςημϊνθηκαν ςε προγενϋςτερο ςημεύο τησ ανϊλυςησ), 
κανϋνασ επιμϋρουσ κλϊδοσ τησ δεν παρουςιϊζει τϋτοιο μϋγεθοσ ώςτε να 
ςυγκεντρώνει το 3,0% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ ςτην περιφϋρεια. 
 
Η ανϊλυςη των μεταβολών και των αναδιαρθρώςεων τησ απαςχϐληςησ ςτουσ 
κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ ολοκληρώνεται μϋςα απϐ την παρϊθεςη δϑο 
ςτατιςτικών δεικτών (Πύνακασ 5), του ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ και του 
ςυντελεςτό εξειδύκευςησ, οι οπούοι παρϋχουν επιπρϐςθετεσ πληροφορύεσ 
αναφορικϊ με τη ςυγκϋντρωςη των οικονομικών δραςτηριοτότων ςτην 
περιφϋρεια (ϐπωσ αποτυπώνονται μϋςα απϐ την κλαδικό διϊρθρωςη), αλλϊ και 
την κλαδικό εξειδύκευςη τησ περιφϋρειασ.23  
 
το πεδύο τησ απαςχϐληςησ οι κλϊδοι τησ γεωργύασ-κτηνοτροφύασ, των ορυχεύων 
και λατομεύων και τησ δημϐςιασ διούκηςησ εμφανύζουν υψηλϐτερο απϐ τη 
μονϊδα ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ, και ςτα δϑο ϋτη ανϊλυςησ. Με ϊλλα λϐγια, οι 
κλϊδοι αυτού εμφανύζουν υψηλϐτερη ςυμμετοχό ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ 

                                                 
21 Με βϊςη τισ βαςικϋσ θϋςεισ των θεωριών των κατατμημϋνων αγορών εργαςύασ (βλ. ενδεικτικϊ 
Ευςτρϊτογλου, 2000 και 2006), η εκτεταμϋνη παρουςύα κλϊδων που ςυνδϋονται με τον δημϐςιο 
τομϋα ςηματοδοτοϑν και την εκτεταμϋνη παρουςύα του πρωτεϑοντοσ τμόματοσ τησ αγορϊσ 
εργαςύασ. Ψςτϐςο, καθώσ τα τελευταύα χρϐνια η εφαρμογό ευϋλικτων μορφών απαςχϐληςησ 
(μερικό απαςχϐληςη, απαςχϐληςη περιοριςμϋνου χρϐνου, απαςχϐληςη με δελτύα παροχόσ 
υπηρεςιών κ.ϊ.) ϋχει επεκταθεύ και ςτον δημϐςιο τομϋα, η ϋνταξη τησ δημϐςιασ απαςχϐληςησ ςτο 
πρωτεϑον τμόμα τησ αγορϊσ εργαςύασ φαύνεται να τύθεται ςε αμφιςβότηςη. 
22 Για τισ ϋννοιεσ τησ απϐλυτησ και ςχετικόσ βιομηχανικόσ οπιςθοχώρηςησ (ό αποβιομηχϊνιςησ) ο 
ενδιαφερϐμενοσ μπορεύ, μεταξϑ ϊλλων, να ανατρϋξει ςτο Δεδουςϐπουλοσ (2002) και ςτο 
Ευςτρϊτογλου κ.ϊ. (2011).  
23 Μύα ςυνοπτικό παρουςύαςη των ςυντελεςτών ςυμμετοχόσ και ειδύκευςησ επιχειρεύται ςτο 
Παρϊρτημα ΙΙΙ. 
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περιφϋρειασ ςε ςχϋςη με την αντύςτοιχη για το ςϑνολο τησ χώρασ. Και οι τρεισ 
κλϊδοι ενιςχϑουν διαχρονικϊ τη ςυμμετοχό τουσ, καθώσ οι ςχετικού δεύκτεσ 
εμφανύζονται ενιςχυμϋνοι το 2008. Ση μεγαλϑτερη αϑξηςη εμφανύζει ο κλϊδοσ 
τησ δημϐςιασ διούκηςησ (απϐ 1,04% το 2000 ςε 1,35% το 2008), γεγονϐσ που 
υποδηλώνει τη ςυμμετοχό περιςςϐτερων απαςχολουμϋνων ςτισ δημϐςιεσ 
υπηρεςύεσ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ, αναλογικϊ με τισ 
αντύςτοιχεσ για το ςϑνολο τησ χώρασ. Αξύζει να επιςημανθεύ ϐτι η αυξανϐμενη και 
ιδιαύτερα υψηλό τιμό του δεύκτη του κλϊδου τησ γεωργύασ υποδηλώνει ϐτι, παρϊ 
τη ςυνεχιζϐμενη μεύωςη τησ απαςχϐληςησ ςτον κλϊδο, η περιφϋρεια εξακολουθεύ 
να διατηρεύ, αναλογικϊ με το ςϑνολο τησ χώρασ, την υψηλϐτερη ςυμμετοχό ςτη 
γεωργύα και να χαρακτηρύζεται ωσ αγροτικό περιφϋρεια. 

 

 
Πίνακασ 5: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην Ακαθϊριςτη 
Προςτιθϋμενη Αξύα (ΑΠΑ), Περιφϋρεια Ανατ. Μακεδονύασ και Θρϊκησ  

 

Κλάδοι οικονομικήσ 
δραςτηριότητασ 

 

υντελεςτήσ 
ςυμμετοχήσ 
απαςχόληςη 

 

υντελεςτήσ 
ςυμμετοχήσ − ΑΠΑ 

 

 2000 2008 2000 2006 

Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 1,99 2,13 2,08 2,04 
Ορυχεύα και λατομεύα 2,25 2,35 1,98 1,91 
Μεταπούηςη 0,89 0,93 1,06 1,11 
Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ αϋριο 0,72 0,96 0,94 1,03 
Καταςκευϋσ 0,99 0,89 1,25 1,59 
Λιανικϐ εμπϐριο  0,89 0,73 − − 
Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 0,54 0,87 − − 
Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 0,85 0,77 0,97 0,94 
Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και 
επικοινωνύεσ 0,51 0,60 0,31 0,31 
Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ 0,62 0,69 − − 
Δημϐςια διούκηςη 1,08 1,34 1,08 0,90 
Εκπαύδευςη 0,77 0,96 1,35 1,67 
Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 0,77 0,90 1,11 1,34 
Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 0,42 0,60 − − 
ύνολο 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Οι υπϐλοιποι (δώδεκα) κλϊδοι εμφανύζουν χαμηλϐτερο απϐ τη μονϊδα 
ςυντελεςτό, γεγονϐσ που υποδηλώνει τη χαμηλϐτερη, ςε ςχϋςη με το ςϑνολο τησ 
χώρασ, ςυμμετοχό των αντύςτοιχων οικονομικών δραςτηριοτότων (ϐςον αφορϊ 
το πεδύο τησ απαςχϐληςησ). τουσ κλϊδουσ με τη χαμηλϐτερη ςυμμετοχό οι τιμϋσ 
του ςυντελεςτό κυμαύνονται για το 2000 μεταξϑ του 0,99% (καταςκευϋσ) και 
του 0,42% (λοιπού κλϊδοι των υπηρεςιών), ενώ για το 2008 μεταξϑ του 0,96% 
(ηλεκτριςμϐσ-ϑδρευςη) και του 0,60% (λοιπού κλϊδοι των υπηρεςιών). Απϐ τουσ 
κλϊδουσ αυτοϑσ οι καταςκευϋσ, το λιανικϐ εμπϐριο και τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια 
εμφανύζουν ςτο διϊςτημα αυτϐ μειωμϋνο ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ, ενώ ϐλοι οι 
ϊλλοι κλϊδοι αυξημϋνο ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ. 
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το πεδύο του παραγϐμενου προώϐντοσ η εικϐνα διαφοροποιεύται ςημαντικϊ. Οι 
διαφοροποιόςεισ αφοροϑν τϐςο τισ τιμϋσ του ςυντελεςτό, ϐπου η πλειονϐτητα 
των κλϊδων εμφανύζει τιμϋσ μεγαλϑτερεσ απϐ τη μονϊδα, ϐςο ϐμωσ και ωσ προσ 
την κατεϑθυνςη των μεταβολών του δεύκτη, που παρατηροϑνται ςτο υπϐ 
ανϊλυςη χρονικϐ διϊςτημα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, επτϊ απϐ τουσ δϋκα κλϊδουσ (για 
τουσ οπούουσ υπϊρχουν διαθϋςιμα ςτοιχεύα) εμφανύζουν τιμϋσ υψηλϐτερεσ απϐ 
τη μονϊδα, υποδηλώνοντασ υψηλϐτερη ςυμμετοχό των κλϊδων αυτών ςτη 
ςυνολικό ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύασ τησ περιφϋρειασ, αναλογικϊ με τισ 
αντύςτοιχεσ ςτο ςϑνολο τησ χώρασ.  
 
Οι τρεισ ϊλλοι κλϊδοι του ηλεκτριςμοϑ-ϑδρευςησ, των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων 
και των μεταφορών αποθόκευςησ και επικοινωνιών εμφανύζουν τιμϋσ του 
ςχετικοϑ δεύκτη χαμηλϐτερεσ απϐ τη μονϊδα. Ψσ προσ τισ μεταβολϋσ των τιμών 
του δεύκτη πϋντε κλϊδοι (μεταπούηςη, ηλεκτριςμϐσ-ϑδρευςη, καταςκευϋσ, 
εκπαύδευςη και υγεύα και κοινωνικό μϋριμνα) αυξϊνουν την τιμό του δεύκτη, 
υποδηλώνοντασ υψηλϐτερεσ αναλογικϊ με το ςϑνολο τησ χώρασ ςυγκεντρώςεισ 
τησ ακαθϊριςτησ προςτιθϋμενησ αξύασ, τϋςςερισ κλϊδοι τησ γεωργύασ-
κτηνοτροφύασ, των ορυχεύων λατομεύων, των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων και τησ 
δημϐςιασ διούκηςησ εμφανύζουν μειώςεισ τησ τιμόσ του δεύκτη και ϋνασ κλϊδοσ 
των μεταφορών, αποθόκευςησ και επικοινωνιών, εμφανύζει αμετϊβλητη τιμό του 
δεύκτη. 
 
Ψσ προσ τον ςυντελεςτό ειδύκευςησ,24 ο οπούοσ παρϋχει μια εκτύμηςη του κατϊ 
πϐςο η κλαδικό διϊρθρωςη τησ περιφϋρειασ μοιϊζει με ό διαφοροποιεύται απϐ 
την αντύςτοιχη κλαδικό διϊρθρωςη του ςυνϐλου τησ χώρασ, παρατηρεύται ϐτι η 
τιμό του διαμορφώνεται ςτο 0,18% το 2000 και μειώνεται ελαφρϊ ςε 0,16% το 
2008. Σοϑτο πρακτικϊ ςημαύνει ϐτι η κλαδικό διϊρθρωςη τησ περιφϋρειασ 
διαφοροποιεύται ελϊχιςτα ςε ςχϋςη με την αντύςτοιχη τησ χώρασ και επομϋνωσ η 
περιφϋρεια δεν διαθϋτει υψηλϐ βαθμϐ εξειδύκευςησ ςε κϊποιεσ οικονομικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Βλ. αναλυτικϊ ςτο Παρϊρτημα ΙΙΙ. 
 



 28 

3. Περιφέρεια Κεντρικήσ Μακεδονίασ 

 
3.1 H ταυτότητα τησ περιφέρειασ  
 

Σο 2000 ο πληθυςμϐσ τησ περιφϋρειασ Κεντρικόσ Μακεδονύασ ανόλθε ςε 
1.810.433 πολύτεσ, καλϑπτοντασ το 17,3% του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ τησ χώρασ. 
Σο μϋγεθοσ αυτϐ, ςε εθνικϐ επύπεδο, κατατϊςςει την περιφϋρεια ςτισ πρώτεσ 
θϋςεισ, ςυγκεκριμϋνα ςτη δεϑτερη θϋςη απϐ τισ δεκατρεύσ. Η περιφϋρεια αυτό 
κατϋχει επύςησ τη δεϑτερη θϋςη ωσ προσ το εργατικϐ δυναμικϐ (783.197 ϊτομα) 
και την απαςχϐληςη (697.657 ϊτομα) και την πϋμπτη θϋςη ωσ προσ το ποςοςτϐ 
τησ ανεργύασ (10,9%), που αφορϊ 85.840 ϊτομα (Πύνακασ 6).  
 
Ψςτϐςο οι εξελύξεισ που λαμβϊνουν χώρα ςε αυτϐ το χρονικϐ διϊςτημα 
διαφοροποιοϑνται τϐςο ωσ προσ τισ αντύςτοιχεσ για το ςϑνολο τησ χώρασ ϐςο 
και ωσ προσ αυτϋσ των ϊλλων περιφερειών, παρϋχοντασ ενδεύξεισ του 
διαφορετικοϑ τρϐπου με τον οπούο κϊθε περιφϋρεια ςυμμετϋχει, επηρεϊζεται και 
εντϊςςεται ςτισ ευρϑτερεσ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ εξελύξεισ. 
 
Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο ςυνολικϐσ πληθυςμϐσ τησ περιφϋρειασ αυξϊνεται κατϊ 
3,6%, με ρυθμϐ υψηλϐτερο απϐ τον αντύςτοιχο (2,9%) του ςυνϐλου τησ χώρασ. 
Όμωσ, ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ (15-64 ετών) ο πληθυςμϐσ αυξϊνεται με 
χαμηλϐτερο ρυθμϐ (1,3%). Με τη ςειρϊ του το εργατικϐ δυναμικϐ, ςτο ςϑνολϐ 
του, αυξϊνεται κατϊ 6,3%, που αποτελεύ τον ϋκτο ςε ςειρϊ υψηλϐτερο ρυθμϐ των 
περιφερειών τησ χώρασ. Αυτϐσ ο ρυθμϐσ εύναι ελαφρϊ υψηλϐτεροσ (6,5%) ςτισ 
εργϊςιμεσ ηλικύεσ, γεγονϐσ που, ϐταν δεν ςυνδϋεται με την πρϐωρη ϋνταξη νϋων 
ατϐμων, υποδηλώνει την αποχώρηςη απϐ το εργατικϐ δυναμικϐ εργαζομϋνων 
πϊνω απϐ 65 ετών. 
 
 
Πίνακασ 6: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια 
Κεντρικόσ Μακεδονύασ 

 

 2000 2008 μεταβολή 
% 

μεταβολή 

Πληθυςμϐσ χώρασ 10.468.277 10.776.116 307.839 2,9 

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ 1.810.433 1.875.644 65.211 3,6 
Μερύδιο περιφϋρειασ ςτον πληθυςμϐ τησ 
χώρασ 17,3 17,4 0,1 − 

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ (15-64 ετών) 1.238.365 1.254.235 15.870 1,3 

Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (ςϑνολο) 783.197 832.554 49.357 6,3 
Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (15-64 
ετών) 771.538 821.639 50.101 6,5 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (χονδρικϐσ) 43,3 44,4 1,1 2,6 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (15-64 ετών)  62,3 65,5 3,2 5,1 

Απαςχϐληςη (ςϑνολο) 697.657 763.453 65.796 9,4 

Απαςχϐληςη (15-64 ετών) 685.998 752.537 66.539 9,7 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (ςϑνολο)  38,5 40,7 2,2 5,6 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (15-64 ετών) 55,4 60,0 4,6 8,3 

Πρωτογενόσ τομϋασ 128.417 93.839 -34.578 -26,9 
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Δευτερογενόσ τομϋασ 178.487 189.858 11.371 6,4 

Σριτογενόσ τομϋασ 390.753 479.756 89.003 22,8 

Εργοδϐτεσ 69.087 68.865 -222 -0,3 

Αυτοαπαςχολοϑμενοι  170.869 172.700 1.831 1,1 

Μιςθωτού 392.395 472.795 80.400 20,5 

Βοηθού ςτην οικογενειακό επιχεύρηςη 65.306 49.093 -16.213 -24,8 

Ανεργύα (ϑνολο) 85.540 69.101 -16.439 -19,2 

Ανεργύα (15-64) 85.540 69.101 -16.439 -19,2 

Δεύκτησ (Ποςοςτϐ) ανεργύασ (ϑνολο) 10,9 8,3 -2,6 − 

Δεύκτησ (Ποςοςτϐ) ανεργύασ (15-64 ετών) 11,1 8,4 -2,7 − 
Πηγή: ΕΛΣΑΣ, Ϊρευνα Εργατικοϑ Δυναμικοϑ. Επεξεργαςύα ΙΝΕ ΓΕΕ 
 

Αυτού οι υψηλϐτεροι ρυθμού αϑξηςησ του εργατικοϑ δυναμικοϑ, τϐςο ςτο ςϑνολο 
του ϐςο και ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ, ςε ςυνϊρτηςη με τον πληθυςμϐ, οδηγοϑν ςε 
θετικϋσ μεταβολϋσ και ςτουσ δεύκτεσ ςυμμετοχόσ του πληθυςμοϑ ςτο εργατικϐ 
δυναμικϐ.25 Ο χονδρικϐσ δεύκτησ αυξϊνεται κατϊ 1,1% (απϐ 43,3% το 2000 ςε 
44,4% το 2008), ενώ ο δεύκτησ ςυμμετοχόσ των εργϊςιμων ηλικιών αυξϊνεται 
κατϊ 3,2% (απϐ 62,3% ςε 65,5% τα αντύςτοιχα ϋτη). Ο δεύκτησ αυτϐσ (για το 
2008) εύναι χαμηλϐτεροσ απϐ τον αντύςτοιχο δεύκτη για το ςϑνολο τησ χώρασ 
(67,1% το 2008) και ςυγκαταλϋγεται ανϊμεςα ςτουσ χαμηλϐτερουσ των 
περιφερειών τησ χώρασ, καθώσ καταλαμβϊνει τη δϋκατη θϋςη ςτην κατϊταξη 
των περιφερειών, καταδεικνϑοντασ την αδυναμύα τησ περιφϋρειασ να εντϊξει 
ςτισ οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ ϋνα μεγαλϑτερο τμόμα του ανθρώπινου 
δυναμικοϑ τησ.  
 
Ενθαρρυντικϋσ, μϋχρι ενϐσ ςημεύου, θα μποροϑςαν να θεωρηθοϑν οι εξελύξεισ ςτο 
πεδύο τησ απαςχϐληςησ, η οπούα, ςτο ςϑνολϐ τησ αυξϊνεται κατϊ 9,4%, με τη 
δημιουργύα 65.796 νϋων θϋςεων εργαςύασ. τισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ αυτϊ τα μεγϋθη 
διαφοροποιοϑνται ελαφρϊ, καθώσ ο ρυθμϐσ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ 
υπολογύζεται ςτο 9,7%, γεγονϐσ το οπούο, με τη ςειρϊ του, οδηγεύ ςτην αϑξηςη 
του αριθμοϑ των νϋων θϋςεων εργαςύασ που απευθϑνονται ςτισ ηλικύεσ αυτϋσ, ςε 
66.539. Ο δεύκτησ απαςχϐληςησ, ο οπούοσ παρϋχει μια πιο ικανοποιητικό μϋτρηςη 
των ςχετικών εξελύξεων, αυξϊνεται κατϊ 2,2% ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη (απϐ 
38,5% το 2000 ςε 40,7% το 2008) και κατϊ 4,6% ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ (απϐ 
55,4% ςε 60,0% τα αντύςτοιχα ϋτη), υποδηλώνοντασ την ταχϑτερη (και ωσ εκ 
τοϑτου ενθαρρυντικό) βελτύωςη ςτισ κατεξοχόν παραγωγικϋσ ηλικύεσ τησ 
περιφϋρειασ. 
 
Αυτϊ τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ περιφϋρειασ αναδεικνϑονται και μϋςα απϐ 
τισ μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ τρεισ βαςικοϑσ τομεύσ τησ οικονομικόσ 
δραςτηριϐτητασ (οι μεταβολϋσ αυτϋσ παρουςιϊζονται ςτο Διϊγραμμα 2).  
 
 
 

                                                 
25 Όπωσ εύναι γνωςτϐ, οι δεύκτεσ ςυμμετοχόσ του πληθυςμοϑ ςτο εργατικϐ δυναμικϐ παρϋχουν 
μια ϋνδειξη για το τμόμα εκεύνο του ανθρώπινου δυναμικοϑ μιασ περιοχόσ που εντϊςςεται ςτισ 
οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ, εύτε δηλαδό εργϊζεται, εύτε εύναι ϊνεργο, και το οπούο ωςτϐςο 
επιθυμεύ να εργαςτεύ. 
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Διάγραμμα 2: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια 
Κεντρικόσ Μακεδονύασ 
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Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο πρωτογενόσ τομϋασ που καταλαμβϊνει και το χαμηλϐτερο 
ποςοςτϐ τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ το 2000 (18,4%) παρουςιϊζει μεύωςη κατϊ         
-26,9%, γεγονϐσ που οδηγεύ ςε απώλεια 34.578 θϋςεων εργαςύασ. Αντύθετα, ο 
δευτερογενόσ τομϋασ παρουςιϊζει αϑξηςη κατϊ 6,4%, γεγονϐσ που οδηγεύ ςτη 
δημιουργύα 11.371 θϋςεων εργαςύασ ςτην περιφϋρεια, αλλϊ ϐχι και ςτην κϊλυψη 
των θϋςεων που χϊθηκαν απϐ τον πρωτογενό τομϋα. Αυτϋσ τισ απώλειεσ 
αναπληρώνει ο τριτογενόσ τομϋασ, ο οπούοσ παρουςιϊζει αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ κατϊ 22,8%, δημιουργώντασ 89.003 θϋςεισ εργαςύασ. Αποτϋλεςμα 
αυτών των αλληλεπιδρϊςεων, πϋρα απϐ τη διαμϐρφωςη του τελικοϑ 
αποτελϋςματοσ τησ απαςχϐληςησ, εύναι και η διαμϐρφωςη του μεριδύου του 
τριτογενοϑσ τομϋα ς’ ϋνα ιδιαύτερα υψηλϐ επύπεδο. Σο 2008 το 62,8% τησ 
ςυνολικόσ απαςχϐληςησ (περύπου τρύα ςτα πϋντε ϊτομα) απαςχολεύται ςτον 
τριτογενό τομϋα, δύνοντασ ςτην περιφϋρεια τησ Κεντρικόσ Μακεδονύασ την ϋκτη 
θϋςη ςτη ςχετικό κατϊταξη. Με τη ςειρϊ του, το 2008, ο δευτερογενόσ τομϋασ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνου του κλϊδου των καταςκευών, καταλαμβϊνει το 24,9%, 
περιορύζοντασ το μερύδιο του πρωτογενοϑσ τομϋα ςτο 12,3% τησ ςυνολικόσ 
απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ.26 

                                                 
26 το κεύμενο με τύτλο Καταγραφή τησ κατάςταςησ τησ βιομηχανίασ ςτην κεντρική Μακεδονία των 
κοϑμπα και Σςιτςϐπουλου (2006), το οπούο αποτελεύ μια ενδεικτικό καταγραφό τησ 
γεωγραφικόσ κατανομόσ των επιχειρόςεων που δραςτηριοποιοϑνται ςτη περιφϋρεια, βλϋπουμε 
ϐτι ςτον Νομϐ Θεςςαλονύκησ ϋχουν ϋδρα 75.506 επιχειρόςεισ, ςτον Νομϐ ερρών 11.739, ςτον 
Νομϐ Φαλκιδικόσ 8.730, ςτον Νομϐ Πιερύασ 9.705, ςτον Νομϐ Ημαθύασ 8.965, ςτον Νομϐ Πϋλλασ 
8.665 και τϋλοσ ςτον Νομϐ Κιλκύσ 5.108 επιχειρόςεισ. Οι αριθμού αυτού αποκαλϑπτουν τη μεγϊλη 
ςυγκϋντρωςη επιχειρόςεων ςτην υπϐλοιπη Ελλϊδα, κυρύωσ ςτον Νομϐ Αττικόσ (248.777) και 
ςτον Νομϐ Θεςςαλονύκησ, γεγονϐσ που αποτελεύ ϋνδειξη τησ πλημμελοϑσ περιφερειακόσ 
ανϊπτυξησ κατϊ το παρελθϐν και υποδεικνϑει την αναγκαιϐτητα ενύςχυςησ τησ οικονομικόσ 
δραςτηριϐτητασ ςτισ περιφϋρειεσ. Όςον αφορϊ την κλαδικό διϊρθρωςη ςε καθϋνα απϐ τουσ 
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ημαντικϋσ θα πρϋπει να θεωρηθοϑν και οι εξελύξεισ τησ απαςχϐληςησ ωσ προσ 
τη θϋςη ςτο επϊγγελμα. Οι εργοδϐτεσ, μειώνοντασ οριακϊ την απαςχϐληςό τουσ 
(-0,3% ό κατϊ 222 ϊτομα), υποδηλώνουν περιςςϐτερο μια ςταςιμϐτητα, παρϊ 
μια ςημαντικό υποχώρηςη, περιορύζοντασ ελαφρϊ το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ τουσ 
ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ ςτο 9,0%. Σο ύδιο, ςε γενικϋσ 
γραμμϋσ, θα μποροϑςε να υποςτηριχθεύ και για τουσ αυτοαπαςχολουμϋνουσ, οι 
οπούοι ωςτϐςο αυξϊνουν ελαφρϊ την απαςχϐληςό τουσ κατϊ 1,1% (κατϊ 1.831 
ϊτομα), περιορύζοντασ και αυτού το μερύδιο τουσ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη ςτο 
22,6% το 2008 ϋναντι του 24,5% το 2000. Ψσ ιδιαύτερα ςημαντικό εξϋλιξη θα 
πρϋπει να θεωρηθεύ η κατϊ 20,5% (κατϊ 80.400 ϊτομα) αϑξηςη των μιςθωτών. 
Παρϊ τουσ ενδοιαςμοϑσ και τισ επιφυλϊξεισ που εγεύρονται απϐ το εύδοσ και τα 
ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ των θϋςεων εργαςύασ που δημιουργοϑνται,27 η αϑξηςη 
τησ μιςθωτόσ απαςχϐληςησ δεν μπορεύ παρϊ να θεωρηθεύ θετικϐ γεγονϐσ. Η 
αϑξηςη αυτό, ςε ςυνδυαςμϐ με τη μεύωςη τησ απαςχϐληςησ των βοηθών ςτισ 
οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ (-19,2% ό κατϊ 16.213 ϊτομα), οδηγεύ ςε δϑο βαςικϋσ 
αλλϊ αλληλϋνδετεσ διαπιςτώςεισ: Η πρώτη αφορϊ την αδυναμύα τησ 
οικογενειακόσ επιχεύρηςησ να διατηρόςει ςτουσ κϐλπουσ τησ ϋνα μϋροσ τησ 
απαςχϐληςησ των μελών τησ. Η δεϑτερη διαπύςτωςη αφορϊ τισ δυνατϐτητεσ που 
φαύνεται, μϋχρι ενϐσ ςημεύου, να διαμορφώνει η περιφϋρεια ωσ προσ την 
εξαςφϊλιςη θϋςεων μιςθωτόσ απαςχϐληςησ.28 Οι δυνατϐτητεσ αυτϋσ φαύνεται να 
επιτρϋπουν τη μετϊβαςη ενϐσ αριθμοϑ ατϐμων απϐ την απαςχϐληςη ωσ βοηθοϑ 
ςε οικογενειακό επιχεύρηςη (μια μη αμιγώσ καπιταλιςτικό μορφό απαςχϐληςησ) 
ςε μιςθωτό απαςχϐληςη. 
 
Οι εξελύξεισ αυτϋσ ςτα πεδύα του εργατικοϑ δυναμικοϑ, τησ απαςχϐληςησ και των 
βαςικών τομϋων τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ διαμορφώνουν και τισ 
εξελύξεισ ςτο πεδύο τησ ανεργύασ. Η τελευταύα μειώνεται κατϊ -19,2% (16.439 
ϊτομα) και περιορύζεται απϐ 85.540 το 2000 ςε 69.101 ϊτομα το 2008, 
διαμορφώνοντασ αντύςτοιχα το ποςοςτϐ ανεργύασ απϐ 10,9% ςε 8,3%.  
 

                                                                                                                                             
νομοϑσ τησ Κεντρικόσ Μακεδονύασ μποροϑμε να κϊνουμε τισ ακϐλουθεσ παρατηρόςεισ: Ο νομϐσ 
με την υψηλϐτερη ςυγκϋντρωςη επιχειρόςεων ϐλων των κλϊδων εύναι ο Νομϐσ Θεςςαλονύκησ, 
ενώ ο νομϐσ με την χαμηλϐτερη ςυγκϋντρωςη επιχειρόςεων ϐλων των κλϊδων εύναι ο Νομϐσ 
Κιλκύσ. 
27 ε ϋναν μεγϊλο αριθμϐ ερευνών και μελετών του ΙΝΕ ΓΕΕ (βλ. ενδεικτικϊ τισ ετόςιεσ εκθϋςεισ 
για την ελληνικό οικονομύα και την απαςχϐληςη) ϋχει επιςημανθεύ ϐτι η πλειονϐτητα (ό 
τουλϊχιςτον ϋνα ςημαντικϐ μϋροσ) των νϋων θϋςεων εργαςύασ που δημιουργοϑνται ςε εθνικϐ 
επύπεδο αφορϊ θϋςεισ μερικόσ, περιςταςιακόσ ό και εποχικόσ εργαςύασ που δεν διαμορφώνουν 
ςυνθόκεσ αςφϊλειασ, αλλϊ και καριϋρασ για τουσ εργαζομϋνουσ. Με ϐρουσ κατατμόςεων οι θϋςεισ 
αυτϋσ δημιουργοϑνται ςτο δευτερεϑον τμόμα τησ αγορϊσ εργαςύασ, το οπούο, ςτην πλειονϐτητϊ 
του, αδυνατεύ να εξαςφαλύςει ποιοτικοϑσ ϐρουσ και ςυνθόκεσ απαςχϐληςησ (καλϋσ ςυνθόκεσ 
εργαςύασ, αποδοχϋσ, αςφϊλεια και δυνατϐτητεσ εξϋλιξησ κ.ϊ). 
28 Η διαπύςτωςη αυτό ιςχϑει με την προϒπϐθεςη ϐτι οι απαςχολοϑμενοι ωσ βοηθού ςτην 
οικογενειακό επιχεύρηςη παραμϋνουν ςε αυτόν απϐ ανϊγκη, καθώσ αδυνατοϑν να εξαςφαλύςουν 
μια κανονικϊ αμειβϐμενη θϋςη εργαςύασ. τον βαθμϐ που η οικονομύα δημιουργεύ νϋεσ θϋςεισ 
εργαςύασ οι βοηθού αποχωροϑν απϐ τισ οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ και εντϊςςονται ςτην αγορϊ 
εργαςύασ.  
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Ψςτϐςο ςτο πεδύο τησ ανεργύασ καταγρϊφονται διαφορετικϋσ εξελύξεισ με βϊςη 
τα ςτοιχεύα τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ του ΟΑΕΔ.29 ϑμφωνα με αυτϊ, το 
χρονικϐ διϊςτημα απϐ τον Αϑγουςτο του 2004 ωσ τον Νοϋμβριο του 2008 η 
εγγεγραμμϋνη ανεργύα ςτην περιφϋρεια παρουςιϊζει οριακό αϑξηςη κατϊ 0,4% 
και απϐ 85.494 ανϋργουσ το 2004 διαμορφώνεται ςε 85.877 ανϋργουσ το 2008. 
ε επύπεδο επαγγελμϊτων η αϑξηςη αυτό εύναι αποτϋλεςμα ετερϐκλητων 
εξελύξεων, καθώσ τα επιςτημονικϊ επαγγϋλματα εμφανύζουν τη μεγαλϑτερη 
μεύωςη, κατϊ 35,9% τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ τουσ (απϐ 12.465 ςε 7.989 
ϊτομα), ενώ ςτον αντύποδα οι απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών τη 
μεγαλϑτερη αϑξηςη κατϊ 24,4% (απϐ 12.775 ςε 15.895 ϊτομα), με τισ ϊλλεσ 
επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ να εμφανύζουν εμφανώσ χαμηλϐτερουσ ρυθμοϑσ 
θετικόσ ό αρνητικόσ μεταβολόσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, αυξόςεισ τησ εγγεγραμμϋνησ 
ανεργύασ τουσ εμφανύζουν οι χειριςτϋσ ςταθερών μηχανημϊτων (9,6%), οι 
ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ (7,6%), οι ανειδύκευτοι εργϊτεσ (4,5%) και οι υπϊλληλοι 
γραφεύου (1,8%), ενώ μεύωςη εμφανύζουν οι ειδικευμϋνοι γεωργού    (-26,4%), οι 
οπούοι ωςτϐςο ςυνιςτοϑν μια εξαιρετικϊ περιοριςμϋνη ομϊδα ανϋργων (240 
ϊτομα το 2008), οι τεχνολϐγοι και τεχνικού βοηθού (-6,3%) και τα ανώτερα 
διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη. 
 
 
3.2 Μια προςέγγιςη των αιτίων των μεταβολών τησ απαςχόληςησ  
 

την παροϑςα υποενϐτητα θα γύνει προςπϊθεια να αναδειχθοϑν μερικϊ απϐ τα 
αύτια των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ. Γι’ αυτϐ τον ςκοπϐ θα χρηςιμοποιηθεύ η 
μϋθοδοσ απϐκλιςησ-ςυμμετοχόσ (shift-share analysis), η οπούα μϋςα απϐ τη 
διαύρεςη τησ μεταβολόσ τησ απαςχϐληςησ ςε επιμϋρουσ ςυνιςτώςεσ μπορεύ να 
αναδεύξει και μερικϊ απϐ τα αύτια αυτϊ. Η εφαρμογό τησ μεθϐδου και τα 
αποτελϋςματϊ τησ για την περιφϋρεια τησ Κεντρικόσ Μακεδονύασ 
παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 7.  
 
Προκειμϋνου οι κλϊδοι τησ περιφϋρειασ να παρουςιαςτοϑν ϐςο το δυνατϐ πιο 
αναλυτικϊ αλλϊ και για να επιτευχθεύ η μϋγιςτη δυνατό αξιοπιςτύα των 
δεδομϋνων, ταξινομοϑνται ςε ϋξι ομϊδεσ. Οι ομϊδεσ αυτϋσ αφοροϑν τη γεωργύα- 
κτηνοτροφύα και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ του πρωτογενοϑσ τομϋα (πρώτη ομϊδα), 
τα ορυχεύα-λατομεύα, τη μεταπούηςη και τον ηλεκτριςμϐ-ϑδρευςη (δεϑτερη 
ομϊδα), τισ καταςκευϋσ (τρύτη ομϊδα), το εμπϐριο (χονδρικϐ, λιανικϐ, 
αυτοκινότων) και τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια (τϋταρτη ομϊδα), τη δημϐςια 
διούκηςη και ϊμυνα, την κοινωνικό αςφϊλιςη, εκπαύδευςη και υγεύα (πϋμπτη 
ομϊδα) και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ των υπηρεςιών.30 
 

                                                 
29 Παρϊ το γεγονϐσ ϐτι τα ςτοιχεύα τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ δεν εύναι απϐλυτα ςυγκρύςιμα με 
αυτϊ που προκϑπτουν απϐ τισ ϋρευνεσ εργατικοϑ δυναμικοϑ, καθώσ υιοθετοϑνται διαφορετικού 
οριςμού και γενικϊ διαφορετικϋσ μεθοδολογύεσ ςυγκϋντρωςησ, καταγραφόσ και αξιοπούηςόσ τουσ, 
τα τελευταύα χρϐνια οι εκτιμόςεισ τησ ανεργύασ απϐ αυτϋσ τισ δϑο διαφορετικϋσ πηγϋσ 
εμφανύζουν ςημαντικό ςϑγκλιςη.  
30 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 9.  
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Για το ςϑνολο τησ περιφϋρειασ, ϐπου η απαςχϐληςη αυξϊνεται κατϊ 9,4% και 
ϋχουν δημιουργηθεύ 65.796 νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ μϋςα ςτην οκταετύα, η 
κατεϑθυνςη και το μϋγεθοσ των βαςικών ςυνιςτωςών αναδεικνϑουν την 
ιδιαιτερϐτητα τησ περιφϋρειασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, αναδεικνϑεται η ςυνϑπαρξη 
μιασ δυςμενοϑσ κλαδικόσ διϊρθρωςησ (αρνητικό ομολογικό ςυνιςτώςα) με μια 
ςειρϊ ςημαντικών παραγϐντων τοπικοϑ χαρακτόρα (αρνητικό διαφορικό 
ςυνιςτώςα), που λειτουργοϑν αρνητικϊ εμποδύζοντασ
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Πίνακασ 7: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ 

 

Κωδ. Κλάδοσ Μεταβολέσ ςε απόλυτα μεγέθη και ποςοςτά 
υνιςτώςεσ απόκλιςησ και ςυμμετοχήσ 

ςε απόλυτεσ τιμέσ 

2000 2008 Μεταβολή 
% 

Μεταβολή 
Εθνική 

υνιςτώςα 
Ομολογική 
υνιςτώςα 

Διαφορική 
υνιςτώςα Μεταβολή 

Ι 
Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και 
δαςοκομύα − Αλιεύα 128.417 93.961 -34.456 -26,8 15.188 -49.686 42 -34.456 

ΙΙ 

Ορυχεύα και λατομεύα − Μεταποιητικϋσ 
βιομηχανύεσ − Παροχό ηλεκτρικοϑ, 
φυςικοϑ αερύου, νεροϑ 138.848 120.645 -18.202 -13,1 16.422 -20.218 -14.406 -18.202 

ΙΙΙ Καταςκευϋσ 39.639 64.717 25.078 63,3 4.688 7.158 13.232 25.078 

ΙV 

Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο − 
Επιςκευό αυτοκινότων − Ξενοδοχεύα και 
εςτιατϐρια 164.077 194.910 30.834 18,8 19.406 13.461 -2.033 30.834 

V 

Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα − 
Κοινωνικό αςφϊλιςη − Εκπαύδευςη − 
Τγεύα 112.063 146.403 34.340 30,6 13.254 16.890 4.196 34.340 

VΙ Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών (*) 114.614 142.817 28.202 24,6 13.556 18.892 -4.246 28.202 

ϑνολο 697.657 763.453 65.796 9,4 82.514 -13.503 -3.215 65.796 

 
(*) Η κατηγορία VI. «Λοιποί κλάδοι υπηρεςιών» περιλαμβάνει: Θ. Μεταφορέσ, αποθήκευςη και επικοινωνίεσ Ι. Ενδιάμεςοι χρηματοπιςτωτικοί οργανιςμοί Κ. 
Διαχείριςη ακίνητησ περιουςίασ, εκμιςθώςεισ και επιχειρηματικέσ δραςτηριότητεσ Ξ. Άλλεσ δραςτηριότητεσ παροχήσ υπηρεςιών υπέρ του κοινωνικού 
ςυνόλου και άλλων υπηρεςιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα Ο. Ιδιωτικά νοικοκυριά που απαςχολούν οικιακό προςωπικό και Π. Ετερόδικοι οργανιςμοί 
και όργανα. 



την περαιτϋρω αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. Σαυτοχρϐνωσ, η υψηλό θετικό εθνικό 
ςυνιςτώςα υποδηλώνει, με τη ςειρϊ τησ, τη ςυμβολό τησ εθνικόσ τϊςησ αϑξηςησ 
τησ απαςχϐληςησ. 
 
τισ αναλυτικϋσ κατηγορύεσ των κλϊδων, οι ϋξι ομϊδεσ κλϊδων που 
παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 7 φαύνεται να ςχηματύζουν τρεισ διακριτϋσ 
υποομϊδεσ. την πρώτη, η γεωργύα-κτηνοτροφύα-αλιεύα καθώσ και τα ορυχεύα, η 
μεταπούηςη, ο ηλεκτριςμϐσ και η ϑδρευςη εμφανύζουν ςημαντικϋσ μειώςεισ ςτην 
απαςχϐληςό τουσ. τη γεωργύα, η ςημαντικό αρνητικό επικρϊτηςη τησ 
ομολογικόσ ςυνιςτώςασ αναδεικνϑει την εξαιρετικϊ δυςμενό επύδραςη τησ 
κλαδικόσ διϊρθρωςησ τησ περιφϋρειασ. Με ϊλλα λϐγια, καταδεικνϑει την ϑπαρξη 
μιασ κλαδικόσ διϊρθρωςησ που δεν εύναι καθϐλου ευνοώκό για την εξϋλιξη τησ 
απαςχϐληςησ ςτον πρωτογενό τομϋα.31 Θετικϊ, ωςτϐςο, φαύνεται να επιδρϊ, 
ςτον κλϊδο τησ γεωργύασ, αλλϊ ςε εμφανώσ χαμηλϐτερη κλύμακα, και μια ςειρϊ 
τοπικών παραγϐντων (διαφορικό ςυνιςτώςα). Η εθνικό ςυνιςτώςα, η 
επικρϊτηςη δηλαδό μιασ γενικϐτερησ τϊςησ μεύωςησ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ 
κλϊδουσ αυτοϑσ για το ςϑνολο τησ χώρασ, φαύνεται να αςκεύ θετικό επύδραςη 
και να λειτουργεύ εξιςορροπητικϊ περιορύζοντασ τισ απώλειεσ τησ απαςχϐληςησ 
ςτην ομϊδα αυτό.32 
 
Διαφοροποιημϋνη εύναι η εικϐνα που εμφανύζει η ομϊδα των κλϊδων, ςτην οπούα 
επικρατεύ η μεταπούηςη (ΙΙ). Η δυςμενόσ διϊρθρωςη των κλϊδων τησ 
περιφϋρειασ και η αρνητικό επύδραςη μιασ ςειρϊσ τοπικοϑ χαρακτόρα 
παραγϐντων φαύνεται να ςυνιςτοϑν τουσ κϑριουσ ερμηνευτικοϑσ παρϊγοντεσ 
τησ μεύωςησ τησ απαςχϐληςησ ς’ αυτό την ομϊδα. Θα πρϋπει ωςτϐςο να 
επιςημανθεύ ϐτι οι διαπιςτώςεισ αυτϋσ αναφϋρονται και ερμηνεϑουν με 
διαφορετικϐ τρϐπο τουσ κλϊδουσ που ςυνθϋτουν την ομϊδα αυτό. την 
περύπτωςη των κλϊδων των ορυχεύων-λατομεύων και τησ μεταπούηςησ, οι 
αρνητικϋσ ςυνιςτώςεσ (ομολογικό και διαφορικό) ερμηνεϑουν ικανοποιητικϊ τη 
μεύωςη τησ απαςχϐληςησ, η οπούα ανϋρχεται ςε 14,2% ςτο υπϐ ανϊλυςη 
χρονικϐ διϊςτημα. την περύπτωςη των κλϊδων ηλεκτριςμοϑ-ϑδρευςησ, που 
εμφανύζουν αϑξηςη τησ απαςχϐληςόσ τουσ (18,1%), αυτϋσ οι αρνητικϋσ 
ςυνιςτώςεσ λειτουργοϑν ωσ παρϊγοντεσ που εμποδύζουν την περαιτϋρω αϑξηςη 
τησ απαςχϐληςόσ τουσ. 
 
τη δεϑτερη υποομϊδα κλϊδων, του εμπορύου-ξενοδοχεύων και εςτιατορύων και 
των λοιπών δραςτηριοτότων υπηρεςιών, παρουςιϊζεται ςημαντικό αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ. Αυτό η θετικό μεταβολό τησ απαςχϐληςησ ςυνιςτϊ το 
αποτϋλεςμα μια ςημαντικόσ αλληλεπύδραςησ παραγϐντων που λειτουργοϑν 
αντιθετικϊ. Απϐ τη μύα πλευρϊ, η ϑπαρξη μιασ ευνοώκόσ διϊρθρωςησ των κλϊδων 
τησ περιφϋρειασ και η γενικϐτερη τϊςη αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ ςτο ςϑνολο 
τησ χώρασ επιδροϑν θετικϊ και ςυμβϊλλουν ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ τησ 
περιφϋρειασ. Απϐ την ϊλλη, τοπικού παρϊγοντεσ, που ςτην πλειονϐτητϊ τουσ 
ςυνδϋονται με τα δύκτυα και τισ υποδομϋσ, φαύνεται να επιδροϑν αρνητικϊ και 
να περιορύζουν την περαιτϋρω αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. Αξύζει να επιςημανθεύ 
ϐτι ςτην περύπτωςη των κλϊδων του εμπορύου-εςτιατορύων και ξενοδοχεύων, η 

                                                 
31 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 11.  
32 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 12.  
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κϑρια θετικό επύδραςη ςυνδϋεται με τη γενικϐτερη τϊςη αϑξηςησ τησ 
απαςχϐληςησ ςε αυτοϑσ τουσ κλϊδουσ ςτο ςϑνολο τησ χώρασ (εθνικό 
ςυνιςτώςα). Αντύθετα ςτην περύπτωςη των λοιπών κλϊδων υπηρεςιών, η 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ οφεύλεται κατϊ κϑριο λϐγο ςτην ευνοώκό κλαδικό 
διϊρθρωςη τησ περιφϋρειασ (ομολογικό ςυνιςτώςα). 
 
την τρύτη υποομϊδα κλϊδων (καταςκευϋσ, δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, 
κοινωνικό αςφϊλιςη, εκπαύδευςη, υγεύα και λοιπϋσ δραςτηριϐτητεσ υπηρεςιών), 
ϐπου οι ρυθμού μεταβολόσ τησ απαςχϐληςησ εύναι ιδιαύτερα υψηλού και οι τρεισ 
ςυνιςτώςεσ, που ςυνδϋονται με τρεισ διαφορετικϋσ κατηγορύεσ αιτύων, 
κινοϑνται προσ την ύδια κατεϑθυνςη και επιδροϑν θετικϊ ςτισ μεταβολϋσ τησ 
απαςχϐληςησ. τον κλϊδο των καταςκευών, τη μεγαλϑτερη επύδραςη ςτην 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ φαύνεται να αςκοϑν τοπικού παρϊγοντεσ που κϊνουν 
την περιφϋρεια να διαφοροποιεύται απϐ το ςϑνολο τησ χώρασ, ενώ ακολουθεύ η 
ευνοώκό ςϑνθεςη των κλϊδων ςτην περιφϋρεια. Απϐ την ϊλλη, ςτισ υπηρεςύεσ 
που ςυνδϋονται με τον δημϐςιο τομϋα το μεγαλϑτερο μϋροσ τησ αϑξηςησ τησ 
απαςχϐληςησ οφεύλεται ςτην ευνοώκό κλαδικό διϊρθρωςη, ενώ ακολουθεύ η 
γενικϐτερη τϊςη αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ τησ χώρασ.  
 
υμπεραςματικϊ και με βϊςη τισ δυνατϐτητεσ που παρϋχει η ανϊλυςη 
διαπιςτώνεται ϐτι για μια ςημαντικό κατηγορύα βαςικών κλϊδων τησ 
περιφϋρειασ (ορυχεύα, μεταπούηςη, ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, εμπϐριο και λοιπού 
κλϊδοι υπηρεςιών) μια ςειρϊ παραγϐντων ςε τοπικϐ επύπεδο λειτουργεύ ωσ 
εμπϐδιο ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ αυτοϑσ. Αντύθετα, οι 
κλϊδοι του δημϐςιου τομϋα (δημϐςια διούκηςη, εκπαύδευςη, υγεύα), των 
καταςκευών, και ςε μικρϐτερο βαθμϐ, αυτού τησ γεωργύασ-κτηνοτροφύασ 
φαύνεται να επηρεϊζονται θετικϊ απϐ τουσ παρϊγοντεσ αυτοϑσ. Σην ύδια ςτιγμό, 
η κλαδικό διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ δεν φαύνεται να επηρεϊζει θετικϊ τουσ 
κλϊδουσ του πρωτογενό και δευτερογενό τομϋα και να αυξϊνει την απαςχϐληςη, 
ενώ δεν ςυνιςτϊ εμπϐδιο για την αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ υπϐλοιπουσ 
κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ. 
 
 
3.3 Κλαδική εξειδίκευςη και αναδιαρθρώςεισ 
 

Η διερεϑνηςη των βαςικών αιτύων ςτισ μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ ςε μεγϊλεσ 
ομϊδεσ κλϊδων τησ περιφϋρειασ μπορεύ να λειτουργόςει και ωσ προούμιο ςτη 
διερεϑνηςη τησ κλαδικόσ εξειδύκευςησ τησ περιφϋρειασ και των 
αναδιαρθρώςεών τησ. Μύα πρώτη πλευρϊ αυτόσ τησ εξειδύκευςησ τησ 
περιφϋρειασ παρουςιϊζεται μϋςα απϐ τα ςτοιχεύα του Πύνακα 8, ϐπου 
καταγρϊφονται οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ ςημαντικϐτερουσ ςε 
διψόφιο κωδικϐ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ.33  
 
το ςϑνολο τησ περιφϋρειασ η απαςχϐληςη, ϐπωσ όδη επιςημϊνθηκε, αυξϊνεται 
κατϊ 9,4% οδηγώντασ ςτη δημιουργύα 65.796 θϋςεων εργαςύασ. Σοϑτο ςυνιςτϊ 
το αποτϋλεςμα ςημαντικών διαφοροποιόςεων των κλϊδων τϐςο ωσ προσ το 

                                                 
33 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 13.  
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μϋγεθοσ ϐςο και ωσ προσ την κατεϑθυνςη των μεταβολών. Ϊτςι απϐ τουσ 
δεκαοκτώ μεγαλϑτερουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ, που παρουςιϊζονται ςτο 
πλαύςιο τησ παροϑςασ ανϊλυςησ, οι ϋντεκα παρουςιϊζουν αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ και οι υπϐλοιποι επτϊ μεύωςη. τουσ κλϊδουσ ϐπου η απαςχϐληςη 
παρουςιϊζει αυξητικό τϊςη οι ρυθμού αϑξηςησ κυμαύνονται μεταξϑ του 63,3% 
(καταςκευϋσ) και 2,0% (ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια), ενώ ςτουσ κλϊδουσ ϐπου η 
απαςχϐληςη παρουςιϊζει πτώςη οι ρυθμού μεύωςησ κυμαύνονται μεταξϑ του -
0,7% (χερςαύεσ μεταφορϋσ) και -53,0% (καταςκευό ειδών ϋνδυςησ). 
 
τουσ κλϊδουσ που καταγρϊφεται αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ, οι λοιπού κλϊδοι 
των καταςκευών (63,3%) και οι κλϊδοι επιχειρηματικών δραςτηριοτότων 
(50,0%) παρουςιϊζουν τουσ υψηλϐτερουσ ρυθμοϑσ, ενώ δημιουργοϑν και 
ςημαντικϐ αριθμϐ νϋων θϋςεων εργαςύασ (25.078 ο πρώτοσ και 15.231 ο 
δεϑτεροσ). Θα πρϋπει να επιςημανθεύ πωσ ο ρυθμϐσ αϑξηςησ που παρουςιϊζει ο 
κλϊδοσ των καταςκευών εύναι ο μεγαλϑτεροσ που ϋχει παρατηρηθεύ ανϊμεςα 
ςτισ περιφϋρειεσ και παρϊλληλα, μετϊ την περιφϋρεια Αττικόσ, ςτην Κεντρικό 
Μακεδονύα καταγρϊφεται ο μεγαλϑτεροσ αριθμϐσ θϋςεων εργαςύασ που 
δημιουργόθηκαν ςτον κλϊδο.  

 

Αναφορικϊ με τισ ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ, η ςημαςύα τησ 
ςημαντικόσ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ του κλϊδου ςυνύςταται και ςτο γεγονϐσ 
ϐτι ςτο πλαύςιϐ του αναπτϑςςεται ϋνα μεγϊλο φϊςμα ςϑγχρονων οικονομικών 
δραςτηριοτότων που απαιτοϑν ανθρώπινο δυναμικϐ με υψηλϊ εκπαιδευτικϊ 
προςϐντα και δεξιϐτητεσ.34 
 
 
Πίνακασ 8: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητοσ, Περιφϋρεια 
Κεντρικόσ Μακεδονύασ 

 

Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2008 
Απόλυτη 

μεταβολή 
% 

μεταβολή 
01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα  128.417 93.961 -34.456 -26,8 
10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 3.304 1.790 -1.515 -45,8 
15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 27.408 24.034 -3.374 -12,3 
18. Καταςκευό ειδών ϋνδυςησ κ.ϊ. 30.345 14.271 -16.074 -53,0 
 Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 73.260 75.200 1.940 2,6 
40-41. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ 
αϋριο 4.529 5.350 821 18,1 
45. Καταςκευϋσ 39.639 64.717 25.078 63,3 
50. Εμπϐριο, επιςκευό αυτοκινότων κτλ. 20.848 20.213 -635 -3,0 
51. Φονδρικϐ εμπϐριο 23.148 31.664 8.516 36,8 
52. Λιανικϐ εμπϐριο, επιςκευό ειδών. 80.754 102.925 22.171 27,5 
55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 39.326 40.108 782 2,0 
60. Φερςαύεσ μεταφορϋσ  18.577 18.451 -126 -0,7 
 Λοιπού κλϊδοι μεταφορών κ.ϊ. 16.504 16.181 -323 -2,0 
74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ 30.470 45.701 15.231 50,0 

                                                 
34 Τπενθυμύζεται ϐτι με βϊςη τη ςτατιςτικό ταξινϐμηςη τησ ΕΛΣΑΣ, που χρηςιμοποιεύται ςτο 
πλαύςιο τησ παροϑςασ μελϋτησ (ΣΑΚΟΔ-91), ςτισ δραςτηριϐτητεσ αυτϋσ εντϊςςονται νομικοϑ 
και λογιςτικοϑ χαρακτόρα εργαςύεσ, θϋςεισ για ϋρευνα αγορϊσ, παροχό επιχειρηματικών και 
διαχειριςτικών ςυμβουλών, θϋςεισ αρχιτεκτϐνων και μηχανικών, διαφόμιςησ, εξεϑρεςησ και 
προμόθειασ προςωπικοϑ, αςτυνομικών υπηρεςιών ιδιωτικοϑ χαρακτόρα, καθαριςμοϑ κτιρύων 
κ.ϊ.  
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δραςτηριϐτητεσ 
75. Δημϐςια διούκηςη 35.117 47.273 12.156 34,6 
80. Εκπαύδευςη 47.342 58.547 11.205 23,7 
85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 29.604 40.583 10.980 37,1 
 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών35 49.063 62.483 13.420 27,4 
ϑνολο 697.657 763.453 65.796 9,4 

 
Τψηλοϑσ ρυθμοϑσ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ εμφανύζουν και οι κλϊδοι που 
ςυνδϋονται ςε μεγϊλο βαθμϐ με τη δημϐςια απαςχϐληςη και τουσ ρυθμοϑσ 
επϋκταςησ του κοινωνικοϑ κρϊτουσ ςτην περιφϋρεια (υγεύα και κοινωνικό 
μϋριμνα με ποςοςτϐ36 τησ τϊξησ του 37,1%, δημϐςια διούκηςη με 34,6% και 
εκπαύδευςη με 23,7%), ςυμβϊλλοντασ ςημαντικϊ ςτη δημιουργύα θϋςεων 
εργαςύασ (10.980 ο πρώτοσ, 12.156 ο δεϑτεροσ και 11.205 ο τρύτοσ). Καθώσ οι 
κλϊδοι αυτού βρύςκονται ςτον πυρόνα των δραςτηριοτότων του κοινωνικοϑ 
κρϊτουσ, ςυνθϋτοντασ ϋναν απϐ τουσ βαςικοϑσ πϐλουσ, ο ρυθμϐσ αϑξηςησ τησ 
απαςχϐληςόσ τουσ ςυνδϋεται με τον ρυθμϐ αϑξηςησ (ό ςυρρύκνωςησ) των 
δραςτηριοτότων του κοινωνικοϑ κρϊτουσ. 
 
Σο λιανικϐ εμπϐριο, ο πρώτοσ ςε μϋγεθοσ κλϊδοσ τησ περιφϋρειασ, παρουςιϊζει 
υψηλϐ ρυθμϐ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ (27,5%) με τη δημιουργύα νϋων θϋςεων 
εργαςύασ (22.171 θϋςεισ), που αποτελεύ τον δεϑτερο υψηλϐτερο αριθμϐ. Σο 
χονδρικϐ εμπϐριο εμφανύζει τον τρύτο ςτη ςειρϊ υψηλϐτερο ρυθμϐ αϑξηςησ 
(36,8%), ςυμβϊλλοντασ με τη ςειρϊ του ςημαντικϊ ςτη δημιουργύα νϋων θϋςεων 
εργαςύασ (8.516 θϋςεισ). ημαντικϐσ, επύςησ, εύναι και ο αριθμϐσ των θϋςεων 
που δημιουργοϑνται ςτουσ λοιποϑσ κλϊδουσ υπηρεςιών (13.420 θϋςεισ, με 
ρυθμϐ μεταβολόσ 27,4%).  
 
Τψηλϐ ρυθμϐ μεταβολόσ τησ απαςχϐληςόσ τουσ εμφανύζουν οι κλϊδοι του 
ηλεκτριςμοϑ και τησ ϑδρευςησ (18,1%), οι οπούοι ϐμωσ, λϐγω του μεγϋθουσ 
τουσ, ςυμμετϋχουν με χαμηλϐτερουσ αριθμοϑσ ςτη δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ 
(821 θϋςεισ). Ψςτϐςο, καθώσ η ομϊδα αυτό ςυνδϋεται με την παραγωγό 
ενϋργειασ και με τη διαχεύριςη ενϐσ ςημαντικοϑ τμόματοσ των φυςικών πϐρων, 
η ςημαςύα τουσ ενδϋχεται να υπερβαύνει το περιοριςμϋνο μϋγεθϐσ τουσ, 
ιδιαύτερα ςε μια διαδικαςύα επϋκταςησ τησ χρόςησ ανανεώςιμων πηγών 
ενϋργειασ και τησ αλλαγόσ αναπτυξιακοϑ μοντϋλου. Σϋλοσ, ςτουσ λοιποϑσ 
κλϊδουσ μεταπούηςησ, καθώσ και ςτα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια, καταγρϊφονται οι 
χαμηλϐτεροι ρυθμού αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ (2,6% και 2,0% αντύςτοιχα) και 
δημιουργύασ θϋςεων εργαςύασ (1.940 και 782 αντύςτοιχα). Ιδιαύτερη ϋμφαςη θα 
πρϋπει να δοθεύ ςτον κλϊδο ξενοδοχεύων-εςτιατορύων, καθώσ εμφανύζει ϋναν 
απϐ τουσ χαμηλϐτερουσ, ανϊμεςα ςτισ περιφϋρειεσ, ρυθμοϑσ αϑξηςησ. Εύναι ϊξιο 
προςοχόσ πώσ, ενώ ο κλϊδοσ αυτϐσ βρύςκεται ςτον πυρόνα των 
δραςτηριοτότων του τουριςτικοϑ τομϋα, αδυνατεύ να δημιουργόςει ςημαντικϐ 

                                                 
35 Η κατηγορύα «Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών» περιλαμβϊνει τουσ ενδιϊμεςουσ 
χρηματοπιςτωτικοϑσ οργανιςμοϑσ, τισ ϊλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ υπηρεςιών υπϋρ του 
κοινωνικοϑ ςυνϐλου, τα ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ που απαςχολοϑν οικιακϐ προςωπικϐ, τουσ 
ετερϐδικουσ οργανιςμοϑσ και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ διαχεύριςησ τησ ακύνητησ περιουςύασ.  
36 Πρϐκειται για τον δεϑτερο ςε ςειρϊ υψηλϐτερο ρυθμϐ μεταβολόσ ανϊμεςα ςτισ περιφϋρειεσ 
τησ χώρασ (την πρώτη θϋςη καταλαμβϊνει η Θεςςαλύα). 
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αριθμϐ θϋςεων εργαςύασ και να λειτουργόςει αποτελεςματικϊ ςτην περιφϋρεια 
τησ χώρασ.37 

 
Σϋλοσ, αξύζει να γύνει αναφορϊ ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ που εμφανύζουν 
οι λοιπού κλϊδοι τησ μεταπούηςησ. Παρϊ το γεγονϐσ ϐτι ο ρυθμϐσ αϑξηςησ τησ 
απαςχϐληςησ ςυνολικϊ εύναι ιδιαύτερα περιοριςμϋνοσ (2,6%), η ςημαςύα του 
ϋγκειται ςτο γεγονϐσ ϐτι εκδηλώνεται ςε μια περύοδο ϋντονησ βιομηχανικόσ 
οπιςθοχώρηςησ.38 Αυτό η περιοριςμϋνη αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ εύναι 
αποτϋλεςμα ϋντονων αναδιαρθρώςεων που παρατηροϑνται ςτο εςωτερικϐ τησ 
μεταπούηςησ, οι ςημαντικϐτερεσ των οπούων αφοροϑν τουσ κλϊδουσ των 
επύπλων, τησ κλωςτοϒφαντουργύασ, των μεταλλικών προώϐντων, των 
μεταλλικών ορυκτών, των μηχανημϊτων και των εκδϐςεων-εκτυπώςεων.39  
 
Ψσ προσ τουσ κλϊδουσ που μειώθηκε η απαςχϐληςη, εκεύνοι που παρουςιϊζουν 
τον μεγαλϑτερο ρυθμϐ μεύωςησ εύναι ο κλϊδοσ τησ καταςκευόσ ειδών ϋνδυςησ   
(-53,0%) και ο κλϊδοσ τησ γεωργύασ-κτηνοτροφύασ (-26,8%), οδηγώντασ ςε 
ςημαντικό απώλεια θϋςεων εργαςύασ, 16.074 και 34.456 αντύςτοιχα. την 
περύπτωςη τησ γεωργύασ, ϋνα μϋροσ τησ μεύωςησ αυτόσ οφεύλεται ςτην 
αποχώρηςη ενϐσ αριθμοϑ ατϐμων απϐ το εργατικϐ δυναμικϐ λϐγω 
ςυνταξιοδϐτηςησ,40 ενώ ϋνα ϊλλο μϋροσ ςυνδϋεται με την αποχώρηςη 
εργαζομϋνων απϐ τον πρωτογενό τομϋα και την αναζότηςη απαςχϐληςησ ςτη 
μεταπούηςη, αλλϊ κυρύωσ ςτισ υπηρεςύεσ.41 Ιδιαύτερησ ςημαςύασ εύναι και η 
μεύωςη ςτον κλϊδο των ειδών ϋνδυςησ και γουναρικών (-53,0%), ϐπου χϊθηκαν, 
ςε διϊςτημα οκτώ ετών, παραπϊνω απϐ τισ μιςϋσ θϋςεισ εργαςύασ (-16.704) 
υποδηλώνοντασ τα ιδιαύτερα προβλόματα που αντιμετωπύζει ο κλϊδοσ. Οι 
μειώςεισ τησ απαςχϐληςησ ςτο διϊςτημα αυτϐ αποτελοϑν ςυνϋχεια αυτών που 

                                                 
37 Τπενθυμύζεται ϐτι για το ςϑνολο τησ χώρασ ο κλϊδοσ των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων αυξόθηκε 
ςτο ύδιο χρονικϐ διϊςτημα κατϊ 19,3%, οδηγώντασ ςτη δημιουργύα 52.697 νϋων θϋςεων 
εργαςύασ. 
38 Για το ςϑνολο τησ χώρασ την περύοδο 2000-2008 η μεταπούηςη μειώθηκε κατϊ -4,1%, με μϋςο 
ετόςιο ρυθμϐ που ανόλθε ςε 0,5%, οδηγώντασ ςτην απώλεια ςυνολικϊ 23.535 θϋςεων εργαςύασ 
(βλ. ενδεικτικϊ ςτο Ευςτρϊτογλου κ.ϊ., 2011).  
39 Αυτού οι ϋξι κλϊδοι, που παρουςιϊζονται κατϊ τϊξη μεγϋθουσ ςτο κεύμενο, όταν οι μεγαλϑτεροι 
ςε απαςχϐληςη κλϊδοι τησ μεταπούηςησ ςτην περιφϋρεια το 2000 (με εξαύρεςη αυτών που 
παρουςιϊζονται αυτοτελώσ ςτον Πύνακα 8). Απϐ αυτοϑσ, το διϊςτημα 2000-2008, ςτουσ 
κλϊδουσ των επύπλων και των μηχανημϊτων μειώθηκε η απαςχϐληςη, ενώ ςτουσ κλϊδουσ τησ 
κλωςτοϒφαντουργύασ, των μεταλλικών προώϐντων, των μεταλλικών ορυκτών και των 
εκδϐςεων- εκτυπώςεων αυξόθηκε η απαςχϐληςη. ημαντικϋσ ανακατατϊξεισ τησ απαςχϐληςησ 
εμφανύςτηκαν και ςτουσ (υπϐλοιπουσ) μικρϐτερουσ κλϊδουσ τησ μεταπούηςησ, ςτουσ οπούουσ 
δεν γύνεται αναφορϊ εξαιτύασ ακριβώσ του περιοριςμϋνου μεγϋθουσ τησ απαςχϐληςόσ τουσ. 
Ειδικϐτερα για την κλωςτοϒφαντουργύα, ϐπωσ επιςημαύνουν οι κοϑμπασ και Σςιτϐπουλοσ 
(2006), ο κλϊδοσ, προκειμϋνου να αντιμετωπύςει τον ανταγωνιςμϐ απϐ τισ επιχειρόςεισ τησ 
Νοτιοανατολικόσ Αςύασ, ςτρϊφηκε ςτη μεταφορϊ τησ παραγωγόσ ςτισ χώρεσ τησ Βαλκανικόσ, η 
οπούα ενώ προςϋφερε χαμηλϐ κϐςτοσ παραγωγόσ και εργαςύασ, δημιοϑργηςε ςοβαρϊ 
διαρθρωτικϊ προβλόματα. Οι μεγαλϑτερεσ μονϊδεσ που παρϋμειναν επϋνδυαν ςυνεχώσ ςε νϋο 
εξοπλιςμϐ και οργϊνωςη, με αποτϋλεςμα ο κλϊδοσ να μετατραπεύ απϐ ϋνταςησ εργαςύασ, ςε 
κλϊδο ϋνταςησ κεφαλαύου. 
40 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 16. 
41 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 17.  
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καταγρϊφηκαν κατϊ τη δεκαετύα του 1990 (ΙΝΕ, 2007, ςελ. 211) τϐςο ςτον 
κλϊδο τησ ϋνδυςησ42 ϐςο και ςτον κλϊδο των γουναρικών.  
 
Σϋλοσ, ϐςον αφορϊ τη μεταπούηςη, δϑο επιπρϐςθετα ςτοιχεύα αξύζει να 
αναφερθοϑν. Πρώτον, αυτό η μεύωςη τησ απαςχϐληςησ για το ςϑνολο τησ 
μεταπούηςησ (ϐπωσ αποτυπώνεται ςτον Πύνακα Π.1.2 του Παραρτόματοσ Ι) 
εύναι αποτϋλεςμα ϋντονων διακυμϊνςεων τησ ςυγκεκριμϋνησ περιϐδου, καθώσ 
μϋχρι το 2005 ο χώροσ τησ μεταπούηςησ υφύςτατο διαδοχικϋσ αυξόςεισ και 
μειώςεισ ςτην απαςχϐληςη.43 Ϊκτοτε ϐμωσ παρατηρεύται μια ςυνεχόσ πτωτικό 
τϊςη που οδηγεύ ςτη ςυνολικό μεύωςη τησ απαςχϐληςησ. Σο δεϑτερο ςτοιχεύο 
εύναι ϐτι ςτο εςωτερικϐ τησ μεταπούηςησ ϋντονο εύναι το πλόγμα που δϋχθηκε ο 
βαςικϐσ κλϊδοσ τησ περιφϋρειασ, εκεύνοσ των ειδών ϋνδυςησ-κατεργαςύασ-
βαφόσ γουναρικών, εξαιτύασ τησ μετεγκατϊςταςησ των επιχειρόςεων εντϊςεωσ 
εργαςύασ ςε γειτονικϋσ βαλκανικϋσ χώρεσ, αλλϊ και η ςημαντικό μεύωςη τησ 
απαςχϐληςησ ςε ϋναν ακϐμα βαςικϐ κλϊδο, τησ βιομηχανύασ τροφύμων και 
ποτών (-12,3%), που οδόγηςε ςε απώλεια 3.374 θϋςεων εργαςύασ. Οι εξελύξεισ 
αυτϋσ αναδεικνϑουν τισ ϋντονεσ πιϋςεισ που δϋχθηκαν οι παραδοςιακού κλϊδοι 
τησ ελληνικόσ μεταπούηςησ απϐ τον διευρυμϋνο ανταγωνιςμϐ. 
 
Πϋρα απϐ τον κλϊδο τησ μεταπούηςησ, ςημαντικό πτώςη τησ απαςχϐληςησ 
καταγρϊφεται και ςτουσ κλϊδουσ των ορυχεύων και λατομεύων (-45,8%), με 
απώλειεσ 1.515 θϋςεων εργαςύασ. Οι κλϊδοι του εμπορύου-επιςκευόσ 
αυτοκινότων, των λοιπών κλϊδων μεταφορών, αποθόκευςησ και επικοινωνιών, 
καθώσ και των χερςαύων μεταφορών, εμφανύζουν χαμηλϐτερουσ ρυθμοϑσ 
μεύωςησ τησ απαςχϐληςησ (-3,0%,     -2,0% και -0,7%), με αντύςτοιχα 
χαμηλϐτερεσ απώλειεσ θϋςεων εργαςύασ (635, 323 και 126). Οι μειώςεισ αυτϋσ 
τησ απαςχϐληςησ αναδεικνϑουν, εν μϋρει τουλϊχιςτον, την επϋκταςη των 
ανταγωνιςτικών πιϋςεων και ςτουσ κλϊδουσ των υπηρεςιών. 
 
υμπεραςματικϊ, μϋςα απϐ την ανϊλυςη ανϊ κλϊδο, και ϐπωσ ϋχει όδη 
επιςημανθεύ ςε αντύςτοιχεσ μελϋτεσ (κοϑμπασ και Σςιτϐπουλοσ, 2006∙ ΚΕΣΑ-
ΚΕΜΑΚ, 2005), παρατηρεύται μια ϋντονη αποβιομηχϊνιςη ςτην περιφϋρεια τησ 
χώρασ. Παρϊ το γεγονϐσ ϐτι η περιφϋρεια παρϊγει ϋνα μεγϊλο μερύδιο τησ 
μεταποιητικόσ παραγωγόσ τησ χώρασ και χαρακτηρύζεται απϐ υψηλϐ ποςοςτϐ 
απαςχϐληςησ ςτη μεταπούηςη, μϋςα ςε οκτώ ϋτη η απαςχϐληςό τησ ςτουσ 
κλϊδουσ αυτοϑσ μειώθηκε ςυνολικϊ κατϊ -13,4%, περιορύζοντασ τισ θϋςεισ 
εργαςύασ κατϊ 17.509. Όπωσ όδη επιςημϊνθηκε, βαςικϊ αύτια αυτόσ τησ 

                                                 
42 Όςον αφορϊ τα αύτια τησ μεύωςησ αυτόσ, ειδικϐτερα για τον κλϊδο τησ ϋνδυςησ, ςϑμφωνα με 
ςχετικό ϋκθεςη του ΙΝΕ (2007, ςελ. 211), οφεύλονται κυρύωσ ςτην εγκατϊςταςη μεγϊλου 
αριθμοϑ ελληνικών επιχειρόςεων (ιδιαύτερα απϐ τη Βϐρεια Ελλϊδα) ςτισ χώρεσ των Βαλκανύων. 
Επιπρϐςθετα, επιςημαύνει ϐτι απϋναντι ςε αυτό την τϊςη εκδηλώθηκαν δϑο διαφορετικοϑ 
τϑπου αντιδρϊςεισ: Η πρώτη αφορϊ την προςπϊθεια ςυγκρϊτηςησ του εργατικοϑ κϐςτουσ με 
περιοριςμϋνα αποτελϋςματα και η δεϑτερη τον εκςυγχρονιςμϐ του μηχανολογικοϑ εξοπλιςμοϑ, 
χωρύσ ϐμωσ ςημαντικϊ αποτελϋςματα, καθώσ δεν υιοθετόθηκαν καινοτομύεσ ςε επύπεδο 
προώϐντων.  
43 Πρϋπει να επιςημανθεύ ϐτι αυτϋσ οι ελαφρϋσ διαφοροποιόςεισ τησ απαςχϐληςησ 
αντικατοπτρύζουν, μϋχρι ενϐσ ςημεύου τουλϊχιςτον, ζητόματα καταγραφόσ των μεγεθών αυτών 
και ενδϋχεται να μην ανταποκρύνονται πλόρωσ ςτην πραγματικϐτητα.  
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μεύωςησ θα πρϋπει να θεωρηθοϑν τϐςο η δυςμενόσ διϊρθρωςη των κλϊδων τησ 
περιφϋρειασ ϐςο και οι τοπικού παρϊγοντεσ, καθώσ και η γενικϐτερη πτώςη τησ 
απαςχϐληςησ τησ μεταπούηςησ ςτη χώρα. Οι μεταβολϋσ αυτϋσ οδηγοϑν ςε 
ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ ςτη διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ 
γενικϐτερα (Πύνακασ 9). Απϐ τουσ δεκαοκτώ βαςικϐτερουσ κλϊδουσ τησ 
περιφϋρειασ οι εννϋα παρουςιϊζουν αϑξηςη τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ 
απαςχϐληςη, ενώ οι υπϐλοιποι εννϋα παρουςιϊζουν μεύωςη.  
 
Η ςημαντικϐτερη διαφοροπούηςη αναμφύβολα εντοπύζεται ςτον κλϊδο τησ 
γεωργύασ-κτηνοτροφύασ, ϐπου καταγρϊφεται μεύωςη τησ τϊξησ των 6,1% ςτη 
ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. Σο αποτϋλεςμα εύναι ϐτι χϊνονται 
34.456 θϋςεισ εργαςύασ (26,8%), ενώ καταλαμβϊνει πλϋον τη δεϑτερη θϋςη 
(μετϊ το λιανικϐ εμπϐριο) ςτην περιφϋρεια. Περύπου ϋνασ ςτουσ δϋκα ςόμερα 
εργαζομϋνουσ ςτην περιφϋρεια εντοπύζεται ςτον πρωτογενό τομϋα. 
 
 
Πίνακασ 9: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, 
Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ 

 

Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2008 
Απόλυτη 

μεταβολή 
01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα  18,4 12,3 -6,1 
10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 0,5 0,2 -0,2 
15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 3,9 3,1 -0,8 
18. Καταςκευό ειδών ϋνδυςησ κ.ϊ. 4,3 1,9 -2,5 
Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 10,5 9,8 -0,7 
40-41. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ αϋριο 0,6 0,7 0,1 
45. Καταςκευϋσ 5,7 8,5 2,8 
50. Εμπϐριο, επιςκευό αυτοκινότων κτλ. 3,0 2,6 -0,3 
51. Φονδρικϐ εμπϐριο 3,3 4,1 0,8 
52. Λιανικϐ εμπϐριο, επιςκευό ειδών 11,6 13,5 1,9 
55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 5,6 5,3 -0,4 
60. Φερςαύεσ μεταφορϋσ  2,7 2,4 -0,2 
Λοιπού κλϊδοι μεταφορών κ.ϊ. 2,4 2,1 -0,2 
74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ 4,4 6,0 1,6 
75. Δημϐςια διούκηςη 5,0 6,2 1,2 
80. Εκπαύδευςη 6,8 7,7 0,9 
85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 4,2 5,3 1,1 
Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 7,0 8,2 1,2 
ϑνολο 100,0 100,0 0,0 

 
Ανϊλογα κινεύται και ο κλϊδοσ των ειδών ϋνδυςησ, ϐπου ςημειώνεται μεταβολό 
προσ τα κϊτω τησ τϊξησ των 2,5 ποςοςτιαύων μονϊδων, με την απαςχϐληςη το 
2008 να αντιςτοιχεύ44 ςτο 1,9% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ. Η 
ςυμμετοχό τησ βιομηχανύασ τροφύμων-ποτών μειώθηκε κατϊ 0,8% και των 
λοιπών κλϊδων μεταπούηςησ κατϊ 0,7%, καταλαμβϊνοντασ την ύδια χρονιϊ το 
3,1% και το 9,8% αντύςτοιχα τησ απαςχϐληςησ ςτην περιφϋρεια. υνολικϊ, η 
ςυμμετοχό των κλϊδων τησ μεταπούηςησ μειώθηκε κατϊ τϋςςερισ ποςοςτιαύεσ 
μονϊδεσ και το ποςοςτϐ τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη το 

                                                 
44 Σο 2000 ο κλϊδοσ κατϋλαβε τη δϋκατη θϋςη με ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ 4,3%, ενώ το 2008 
εμφανύςτηκε ςτη δϋκατη ϋκτη θϋςη. 
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2008 διαμορφώθηκε ςτο 14,8%. Η μεύωςη αυτό ςηματοδοτεύ την ϑπαρξη μιασ 
απϐλυτησ βιομηχανικόσ οπιςθοχώρηςησ.  
 
Ψσ προσ τουσ κλϊδουσ που αυξϊνουν τη ςυμμετοχό τουσ, η πιο ςημαντικό 
αϑξηςη ςυμμετοχόσ ςημειώνεται ςτον κλϊδο των καταςκευών (κατϊ 2,8 
ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ), καλϑπτοντασ το 8,5% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ ςτην 
περιφϋρεια. την ύδια κατεϑθυνςη κινοϑνται και ϊλλοι κλϊδοι του τριτογενοϑσ 
τομϋα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, το λιανικϐ εμπϐριο αυξϊνεται κατϊ 1,9%, οι ϊλλεσ 
επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ κατϊ 1,6%, οι λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών κατϊ 
1,2%, η δημϐςια διούκηςη κατϊ 1,2%, οι κλϊδοι τησ υγεύασ και κοινωνικόσ 
μϋριμνασ κατϊ 1,1%, η εκπαύδευςη κατϊ 0,9% και το χονδρικϐ εμπϐριο κατϊ 
0,8%. το ςϑνολϐ τουσ οι αυξόςεισ αυτϋσ αποτελοϑν ενδεύξεισ των διαδικαςιών 
τριτογενοπούηςησ τησ οικονομύασ. Ειδικϐτερα, οι κλϊδοι τησ δημϐςιασ διούκηςησ, 
τησ εκπαύδευςησ και τησ κοινωνικόσ μϋριμνασ, που ςυνδϋονται ςε μεγϊλο βαθμϐ, 
με την απαςχϐληςη ςτον δημϐςιο τομϋα, καλϑπτουν το 19,2% τησ ςυνολικόσ 
απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ.45 
 
Η ανϊλυςη των μεταβολών και των αναδιαρθρώςεων τησ απαςχϐληςησ ςτουσ 
κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ ολοκληρώνεται μϋςα απϐ την παρϊθεςη δϑο 
ςτατιςτικών δεικτών (Πύνακασ 10), του ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ και του 
ςυντελεςτό εξειδύκευςησ, οι οπούοι παρϋχουν πρϐςθετεσ πληροφορύεσ 
αναφορικϊ με τη ςυγκϋντρωςη των οικονομικών δραςτηριοτότων (ϐπωσ 
αποτυπώνονται μϋςα απϐ την κλαδικό διϊρθρωςη), αλλϊ και την εξειδύκευςη 
ςτην περιφϋρεια.  
 
το πεδύο τησ απαςχϐληςησ, και ςτα δϑο ϋτη ανϊλυςησ, υψηλϐτερη 
ςυγκϋντρωςη απϐ τη μονϊδα ςυντελεςτό ςυγκϋντρωςησ, ςε ςχϋςη με την 
αντύςτοιχη ςτο ςϑνολο τησ χώρασ, εμφανύζουν οι κλϊδοι τησ γεωργύασ-
κτηνοτροφύασ, τησ βιομηχανύασ τροφύμων-ποτών, τησ καταςκευόσ ειδών 
ϋνδυςησ-κατεργαςύασ και βαφόσ γουναρικών, οι λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ, το 
λιανικϐ εμπϐριο, οι ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ και ο κλϊδοσ τησ 
εκπαύδευςησ. Απϐ αυτοϑσ οι κλϊδοι εκεύνοι που ενιςχϑουν διαχρονικϊ τη 
ςυγκϋντρωςό τουσ ςτην περιφϋρεια, καθώσ οι ςχετικού δεύκτεσ εμφανύζονται 
ενιςχυμϋνοι το 2008, εύναι η γεωργύα-κτηνοτροφύα, το λιανικϐ εμπϐριο και οι 
ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ. Ειδικϐτερα, ςτην περύπτωςη τησ 
γεωργύασ-κτηνοτροφύασ η αϑξηςη τησ ςυγκϋντρωςόσ τησ ςτην περιφϋρεια 
λαμβϊνει χώρα εν μϋςω αρνητικών εξελύξεων ςτην απαςχϐληςό τησ.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Με βϊςη τισ βαςικϋσ θϋςεισ των θεωριών των κατατμημϋνων αγορών εργαςύασ (βλ. ενδεικτικϊ 
Ευςτρϊτογλου, 2000 και 2006), η εκτεταμϋνη παρουςύα κλϊδων που ςυνδϋονται με τον δημϐςιο 
τομϋα ςηματοδοτεύ και την εκτεταμϋνη παρουςύα του πρωτεϑοντοσ τμόματοσ ςτην αγορϊ 
εργαςύασ.  
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Πίνακασ 10: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη 
προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ 

 

Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 

 

υντελεςτήσ ςυμμετοχήσ   
απαςχόληςη 

υντελεςτήσ 

ςυμμετοχήσ (ΑΠΑ) 
 

2000 2008 2000 2008 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα  1,06 1,08 1,35 1,37 
10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 1,04 0,58 0,71 0,59 
15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 1,33 1,26 − − 
18. Καταςκευό ειδών ϋνδυςησ κ.ϊ. 2,23 1,97 − − 
Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 1,16 1,16 − − 
40-41. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, 
φυςικϐ αϋριο 0,66 0,69 0,80 0,86 
45. Καταςκευϋσ 0,79 1,01 1,32 1,58 
50. Εμπϐριο, επιςκευό αυτοκινότων 
κτλ. 1,14 0,96 − − 
51. Φονδρικϐ εμπϐριο 0,99 1,10 − − 
52. Λιανικϐ εμπϐριο, επιςκευό ειδών 1,04 1,13 − − 
55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 0,85 0,74 0,76 0,87 
60. Φερςαύεσ μεταφορϋσ  0,98 1,01 − − 
Λοιπού κλϊδοι μεταφορών κ.ϊ. 0,68 0,63 − − 
74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ 1,01 1,07 − − 
75. Δημϐςια διούκηςη 0,68 0,74 0,85 0,85 
80. Εκπαύδευςη 1,11 1,09 1,10 1,30 
85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 0,92 1,04 1,16 1,19 
Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 0,92 0,86 − − 
ϑνολο 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
Ο βαθμϐσ διαφοροπούηςησ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ λοιποϑσ κλϊδουσ 
μεταπούηςησ, ςε ςχϋςη με το ςϑνολο τησ χώρασ, παραμϋνει ςταθερϐσ απϐ το 
2000 ϋωσ το 2008, ενώ οι κλϊδοι των ειδών ϋνδυςησ, τησ βιομηχανύασ 
τροφύμων-ποτών και τησ εκπαύδευςησ εμφανύζουν μεύωςη του δεύκτη τουσ, 
γεγονϐσ που δεύχνει πωσ η αυξημϋνη ςυγκϋντρωςη απαςχολουμϋνων ςτουσ 
κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ τεύνει να φθύνει αναλογικϊ με το ςϑνολο τησ χώρασ. 
 
Οι κλϊδοι εκεύνοι που το 2000 εμφϊνιςαν δεύκτη χαμηλϐτερο απϐ τη μονϊδα και 
μϋςα ςτην οκταετύα παρουςύαςαν αϑξηςη, με τον δεύκτη να λαμβϊνει τιμϋσ 
μεγαλϑτερεσ απϐ τη μονϊδα, εύναι οι καταςκευϋσ, το χονδρικϐ εμπϐριο, οι 
χερςαύεσ μεταφορϋσ, καθώσ και η υγεύα και η κοινωνικό μϋριμνα, ςτοιχεύα που 
υποδηλώνουν πωσ ο ρυθμϐσ ανϊπτυξησ των κλϊδων αυτών ςτην περιφϋρεια 
τεύνει να εύναι υψηλϐτεροσ απϐ τον αντύςτοιχο για το ςϑνολο τησ χώρασ. Οι 
υπϐλοιποι (πϋντε) κλϊδοι εμφανύζουν ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ χαμηλϐτερο απϐ 
τη μονϊδα και ςτα δϑο ϋτη ανϊλυςησ, γεγονϐσ που υποδηλώνει τη μικρϐτερη, ςε 
ςχϋςη με το ςϑνολο τησ χώρασ, ςυγκϋντρωςη των αντύςτοιχων οικονομικών 
δραςτηριοτότων. τουσ κλϊδουσ αυτοϑσ οι τιμϋσ του ςυντελεςτό κυμαύνονται 
για το 2000 μεταξϑ του 0,92% (λοιπού κλϊδοι των υπηρεςιών) και του 0,66% 
(ηλεκτριςμϐσ-ϑδρευςη), ενώ για το 2008 μεταξϑ του 0,86% (λοιπού κλϊδοι των 
υπηρεςιών) και του 0,63% (λοιπού κλϊδοι μεταφορών). Απϐ τουσ κλϊδουσ 
αυτοϑσ τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια, οι λοιπού κλϊδοι μεταφορών και υπηρεςιών 
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εμφανύζουν ςτο διϊςτημα αυτϐ μειωμϋνο ςυντελεςτό ςυγκϋντρωςησ, ενώ ϐλοι 
οι ϊλλοι κλϊδοι αυξημϋνο ςυντελεςτό. 
 
το πεδύο του παραγϐμενου προώϐντοσ46 η εικϐνα διαφοροποιεύται ςημαντικϊ ςε 
ςϑγκριςη με την αντύςτοιχη για την απαςχϐληςη. Οι διαφοροποιόςεισ αφοροϑν 
τϐςο τισ τιμϋσ του ςυντελεςτό, ϐπου οι μιςού κλϊδοι εμφανύζουν τιμϋσ 
μεγαλϑτερεσ απϐ τη μονϊδα, ϐςο ϐμωσ και ωσ προσ την κατεϑθυνςη των 
μεταβολών του δεύκτη. Πιο ςυγκεκριμϋνα, τϋςςερισ απϐ τουσ οκτώ κλϊδουσ (για 
τουσ οπούουσ υπϊρχουν διαθϋςιμα ςτοιχεύα) δύνουν τιμϋσ μεγαλϑτερεσ απϐ τη 
μονϊδα, υποδηλώνοντασ υψηλϐτερεσ ςυγκεντρώςεισ τησ ακαθϊριςτησ 
προςτιθϋμενησ αξύασ ςτην περιφϋρεια ςε ςχϋςη με τισ αντύςτοιχεσ των κλϊδων 
για το ςϑνολο τησ χώρασ.  
 
Οι τϋςςερισ ϊλλοι κλϊδοι των ορυχεύων-λατομεύων, του ηλεκτριςμοϑ-ϑδρευςησ, 
των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων και τησ δημϐςιασ διούκηςησ εμφανύζουν τιμϋσ του 
ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ χαμηλϐτερεσ απϐ τη μονϊδα. Ψσ προσ τισ μεταβολϋσ των 
τιμών του δεύκτη, ςε ϋξι κλϊδουσ (γεωργύα-κτηνοτροφύα, ηλεκτριςμϐσ ϑδρευςη, 
καταςκευϋσ, ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια, εκπαύδευςη, υγεύα και κοινωνικό 
μϋριμνα) αυξϊνεται η τιμό του δεύκτη, καταγρϊφοντασ υψηλϐτερεσ, ςε ςχϋςη με 
το ςϑνολο τησ χώρασ, ςυγκεντρώςεισ τησ ακαθϊριςτησ προςτιθϋμενησ αξύασ, 
ςτον κλϊδο των ορυχεύων-λατομεύων εμφανύζεται μεύωςη τησ τιμόσ του δεύκτη 
και ςτον κλϊδο τησ δημϐςιασ διούκηςησ εμφανύζεται αμετϊβλητη η τιμό του 
δεύκτη. 
 
Ψσ προσ τον ςυντελεςτό ειδύκευςησ, παρατηρεύται ϐτι η τιμό του διαμορφώνεται 
ςτο 0,07 (τιμό ςταθερό για το 2000 και το 2008). Σοϑτο πρακτικϊ ςημαύνει ϐτι η 
περιφϋρεια δεν διαθϋτει υψηλϐ βαθμϐ εξειδύκευςησ ςε οριςμϋνεσ οικονομικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ, καθώσ δεν καταγρϊφεται κϊποια διαφοροπούηςη ςτην κλαδικό 
τησ διϊρθρωςη, ςε ςχϋςη με την αντύςτοιχη τησ χώρασ. 
 
 

 

 

 

                                                 
46 την Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ παρϊγεται το 17,3% του ςυνολικοϑ προώϐντοσ τησ 
ελληνικόσ οικονομύασ, γεγονϐσ που την καθιςτϊ τη δεϑτερη μεγαλϑτερη περιφϋρεια τησ χώρασ 
μετϊ την Αττικό. Απϐ την τομεακό διϊρθρωςη τησ Ακαθϊριςτησ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (ΑΠΑ) για 
την τριετύα 2000-2003 προκϑπτει η αναμενϐμενη υπεροχό του τριτογενοϑσ τομϋα με 69,5% 
(μερύδιο οριακϊ χαμηλϐτερο του πανελλόνιου μϋςου ϐρου 70,9%). Σαυτϐχρονα, η πρωτογενόσ 
παραγωγό ςυνθϋτει το 6,8% τησ ςυνολικόσ ΑΠΑ, ποςοςτϐ ελϊχιςτα κϊτω απϐ τον πανελλόνιο 
μϋςο ϐρο 7,1%. Με βϊςη τα ύδια ςτοιχεύα, ςτην περιφϋρεια παρϊγεται το 16,4% τησ 
πρωτογενοϑσ παραγωγόσ τησ οικονομύασ, ςε αντιδιαςτολό με το 18,6% τησ δευτερογενοϑσ 
παραγωγόσ και το 16,9% των υπηρεςιών. Για μια πιο αναλυτικό παρουςύαςη βλ. κοϑμπασ και 
Σςιτςϐπουλοσ (2006). 
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4. Περιφέρεια Δυτικήσ Μακεδονίασ 

 
4.1 H ταυτότητα τησ περιφέρειασ  
 

Σο 2000 η περιφϋρεια τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ εύχε πληθυςμϐ 285.584 πολύτεσ, 
καταλαμβϊνοντασ τη δϋκατη θϋςη απϐ τισ δεκατρεύσ θϋςεισ ωσ προσ το μϋγεθοσ 
του πληθυςμοϑ (αποτελώντασ το 2,7% του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ τησ χώρασ), 
την ενδϋκατη θϋςη ωσ προσ το εργατικϐ δυναμικϐ (119.028 ϊτομα) και την 
απαςχϐληςη (101.150 ϊτομα) και την πρώτη θϋςη ωσ προσ το ποςοςτϐ τησ 
ανεργύασ (15,0%), που αντιςτοιχεύ ςε 17.878 ϊτομα.  
 
Πίνακασ 11: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια 
Δυτικόσ Μακεδονύασ 

 

 2000 2008 μεταβολή 

% 
μεταβολ

ή 

Πληθυςμϐσ χώρασ 10.468.277 10.776.116 307.839 2,9 

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ 285.584 287.111 1.527 0,5 
Μερύδιο περιφϋρειασ ςτον πληθυςμϐ 
τησ χώρασ 2,7 2,7 -0,1  

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ (15-64 ετών) 185.135 185.479 343 0,2 
Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ 
(ϑνολο) 119.028 122.222 3.195 2,7 
Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (15-64 
ετών) 115.491 120.501 5.010 4,3 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (χονδρικϐσ) 41,7 42,6 0,9 2,1 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (15-64 ετών)  62,4 65,0 2,6 4,1 

Απαςχϐληςη (ςϑνολο) 101.150 107.105 5.955 5,9 

Απαςχϐληςη (15-64 ετών) 97.700 105.478 7.778 8,0 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (ςϑνολο)  35,4 37,3 1,9 5,3 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (15-64 ετών) 52,8 56,9 4,1 7,8 

Πρωτογενόσ τομϋασ 21.928 18.232 -3.696 -16,9 

Δευτερογενόσ τομϋασ 32.755 33.258 503 1,5 

Σριτογενόσ τομϋασ 46.467 55.615 9.148 19,7 

Εργοδϐτεσ 7.366 8.794 1.428 19,4 

Αυτοαπαςχολοϑμενοι  32.299 31.780 -519 -1,6 

Μιςθωτού 52.451 61.327 8.876 16,9 

Βοηθού ςτην οικογενειακό επιχεύρηςη 9.034 5.204 -3.830 -42,4 

Ανεργύα (15-64) 17.791 15.022 -2.768 -15,6 

Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (ςϑνολο) 15,0 12,4 -2,7 - 
Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (15-64 
ετών) 15,4 12,5 -2,9 - 

 
Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο ςυνολικϐσ πληθυςμϐσ τησ περιφϋρειασ αυξόθηκε με 
ιδιαύτερα αργϐ ρυθμϐ (0,5%), που εύναι ςημαντικϊ χαμηλϐτεροσ απϐ τον 
αντύςτοιχο (2,9%) του ςυνϐλου τησ χώρασ, αλλϊ και τησ πλειονϐτητασ των 
ϊλλων περιφερειών. ε αυτϐ το ποςοςτϐ θα πρϋπει να προςτεθεύ και το 
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αντύςτοιχο χαμηλϐ του πληθυςμοϑ ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ (15-64 ετών), κατϊ 
0,2% μϋςα ςε οκτώ ϋτη. Αυτϊ τα ςυμπερϊςματα αναδεικνϑουν το δημογραφικϐ 
πρϐβλημα που ϋχει ανακϑψει ςτην ελληνικό περιφϋρεια και το οπούο με τον ϋναν 
ό τον ϊλλο τρϐπο ςυνδϋεται με τισ ευρϑτερεσ κοινωνικϋσ και οικονομικϋσ 
εξελύξεισ.47 
 
Ακολοϑθωσ, το εργατικϐ δυναμικϐ, ςτο ςϑνολϐ του, αυξϊνεται κατϊ 2,7%, 
κατϋχοντασ τον δϋκατο ςε ςειρϊ υψηλϐτερο ρυθμϐ των περιφερειών τησ χώρασ. 
Ο ρυθμϐσ αυτϐσ εύναι ςημαντικϊ υψηλϐτεροσ (4,3%) ςτισ ηλικύεσ 15-64 ετών, 
γεγονϐσ που, ϐταν δεν ςυνδϋεται με την πρϐωρη ϋνταξη νϋων ατϐμων, 
υποδηλώνει την απομϊκρυνςη απϐ το εργατικϐ δυναμικϐ ατϐμων ϊνω των 65 
ετών. Ο χονδρικϐσ δεύκτησ ςυμμετοχόσ, που αναφϋρεται ςτο τμόμα του 
πληθυςμοϑ που βρύςκεται μϋςα ςτισ οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ, αυξϊνεται 
ελαφρϊ (απϐ 41,7% το 2000 ςε 42,6% το 2008), ενώ ο δεύκτησ ςυμμετοχόσ που 
αφορϊ τισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ αυξϊνεται ακϐμα περιςςϐτερο (απϐ 62,4% το 2000 
ςε 65,0% το 2008). Παρ’ ϐλα αυτϊ, ο δεύκτησ αυτϐσ βρύςκεται ςε χαμηλϐτερο 
απϐ τη χώρα επύπεδο (67,1%) και ςυγκαταλϋγεται ςτουσ χαμηλϐτερουσ που 
παρουςιϊζουν οι περιφϋρειεσ τησ χώρασ (ενδϋκατη θϋςη). 
 
Παρεμφερεύσ εξελύξεισ παρουςιϊζονται και ςτο πεδύο τησ απαςχϐληςησ, ϐπου 
καταγρϊφεται αϑξηςη τησ τϊξησ του 5,9%, ανούγοντασ 5.955 νϋεσ θϋςεισ 
εργαςύασ. τισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ τα μεγϋθη αυτϊ διαφοροποιοϑνται, καθώσ ο 
ρυθμϐσ μεταβολόσ τησ απαςχϐληςησ υπολογύζεται ςτο 8,0%, γεγονϐσ που, με τη 
ςειρϊ του, οδηγεύ και ςτην αϑξηςη ςε 7.778 των νϋων θϋςεων εργαςύασ που 
απευθϑνονται ςτισ ηλικύεσ αυτϋσ. Ο χονδρικϐσ δεύκτησ απαςχϐληςησ που 
παρϋχει μια πιο ικανοποιητικό μϋτρηςη των ςχετικών εξελύξεων αυξϊνεται κατϊ 
1,9 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη (απϐ 35,4% το 2000 ςε 
37,3% το 2008) και κατϊ 4,1 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ (απϐ 
52,8% το 2000 ςε 56,9% το 2008). Να ςημειωθεύ πωσ η τιμό του δεύκτη 
απαςχϐληςησ των εργϊςιμων ηλικιών εύναι η χαμηλϐτερη που εμφανύζεται το 
2008 ανϊμεςα ςτισ δεκατρεύσ περιφϋρειεσ τησ χώρασ, αναδεικνϑοντασ την 
αδυναμύα τησ περιφϋρειασ να απορροφόςει ςτισ οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ 
ϋνα μεγαλϑτερο τμόμα του ανθρώπινου δυναμικοϑ. Οι εξελύξεισ αυτϋσ ςτην 
απαςχϐληςη παρουςιϊζουν διαφοροποιόςεισ ανϊμεςα ςτουσ τρεισ βαςικοϑσ 
τομεύσ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ (παραςτατικϊ οι μεταβολϋσ αυτϋσ 
παρουςιϊζονται ςτο Διϊγραμμα 3).  
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Διάγραμμα 3: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια 
Δυτικόσ Μακεδονύασ 
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Αναλυτικϐτερα, ο πρωτογενόσ τομϋασ που το 2000 κατεύχε ποςοςτϐ 
απαςχϐληςησ 21,7% παρουςιϊζει μεύωςη κατϊ 16,9%, πρϊγμα που οδηγεύ ςτην 
απώλεια 3.696 θϋςεων εργαςύασ. Αντύθετα, ςτον δευτερογενό τομϋα 
παρουςιϊζεται οριακό αϑξηςη 1,5%, με τη δημιουργύα 503 θϋςεων εργαςύασ 
ςτην περιφϋρεια, γεγονϐσ ϐμωσ που δεν επαρκεύ για την κϊλυψη των θϋςεων 
που χϊθηκαν απϐ τον πρωτογενό τομϋα. 
 
Οι απώλειεσ αυτϋσ αναπληρώνονται απϐ τον τριτογενό τομϋα, ϐπου 
παρουςιϊζεται αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ κατϊ 19,7% δημιουργώντασ 9.148 
θϋςεισ εργαςύασ. Αποτϋλεςμα των αλληλεπιδρϊςεων αυτών, εκτϐσ απϐ τη 
διαμϐρφωςη του τελικοϑ αποτελϋςματοσ τησ απαςχϐληςησ, εύναι και η 
διαμϐρφωςη του μεριδύου του τριτογενοϑσ τομϋα ς’ ϋνα ιδιαύτερα υψηλϐ 
επύπεδο. Σο 2008 το 51,9% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ (περύπου ϋνα ςτα δϑο 
ϊτομα) απαςχολόθηκε ςτον τριτογενό τομϋα, δύνοντασ ςτην περιφϋρεια τησ 
Δυτικόσ Μακεδονύασ την τελευταύα θϋςη ςτην κατϊταξη. Ακολοϑθωσ ο 
δευτερογενόσ τομϋασ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του κλϊδου των καταςκευών, 
κατϋλαβε το 31,1%, διαμορφώνοντασ ςτο ςϑνολο των περιφερειών τησ χώρασ 
το υψηλϐτερο ποςοςτϐ απαςχϐληςησ ςτον τομϋα αυτϐ, περιορύζοντασ το 
μερύδιο του πρωτογενοϑσ τομϋα ςτο 17% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ. 
 
Εξαιρετικϊ ενδιαφϋρουςεσ εύναι και οι εξελύξεισ τησ απαςχϐληςησ ωσ προσ τη 
θϋςη ςτο επϊγγελμα. Παρατηρεύται ςημαντικό αϑξηςη των ατϐμων που 
κατϋχουν θϋςη εργοδϐτη (ποςοςτϐ 19,4% ό 1.428 ϊτομα), καταλαμβϊνοντασ το 
2008 το 8,2% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ. τον αντύποδα οι 
αυτοαπαςχολοϑμενοι μειώνονται κατϊ -1,6% (519 ϊτομα), διατηρώντασ 
ωςτϐςο ϋνα υψηλϐ μερύδιο (29,7%) ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ 
το 2008.48 Ψςτϐςο η βαςικό εξϋλιξη που χαρακτηρύζει την περιφϋρεια εύναι η 
περαιτϋρω αϑξηςη των μιςθωτών, που ανϋρχεται ςε 16,9% (8.876 ϊτομα), 
                                                 
48 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 3.  
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καταλαμβϊνοντασ ϋνα ςχετικϊ περιοριςμϋνο μερύδιο (57,2%) τησ ςυνολικόσ 
απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ. Σϋλοσ, θα πρϋπει να επιςημανθεύ και η 
ςημαντικό μεύωςη κατϊ -42,4% (3.830 ϊτομα) των βοηθών ςτισ οικογενειακϋσ 
επιχειρόςεισ, που το 2008 περιορύζονται ςτο 4,8% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ 
τησ περιφϋρειασ. Αυτό η μεύωςη ενδϋχεται να ςηματοδοτεύ δϑο 
αλληλεξαρτώμενεσ εξελύξεισ: Η πρώτη εξϋλιξη αφορϊ την αδυναμύα τησ 
οικογενειακόσ επιχεύρηςησ να διατηρόςει τα ϊτομα αυτϊ ςτο πλαύςιϐ τησ,49 ενώ 
η δεϑτερη αφορϊ το ϐτι η αγορϊ εργαςύασ τησ περιφϋρειασ δημιουργεύ ϋναν 
αριθμϐ θϋςεων εργαςύασ, τισ οπούεσ καταλαμβϊνουν τα ϊτομα αυτϊ, 
εγκαταλεύποντασ την απαςχϐληςη ςτισ οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ.50  
 
Αυτϋσ οι εξελύξεισ ςτα πεδύα του εργατικοϑ δυναμικοϑ και τησ απαςχϐληςησ 
διαμορφώνουν και τισ εξελύξεισ ςτο πεδύο τησ ανεργύασ. Η τελευταύα μειώνεται 
κατϊ -15,6% (2.761 ϊτομα) και απϐ 17.878 ϊτομα το 2000 περιορύζεται ςτα 
15.117 ϊτομα το 2008, διαμορφώνοντασ ταυτοχρϐνωσ το ποςοςτϐ ανεργύασ 
απϐ 15% το 2000 ςτο 12,4% το 2008 (τα αντύςτοιχα ποςοςτϊ για τισ εργϊςιμεσ 
ηλικύεσ ανϋρχονται ςε 15,4% και 12,5% για τα ϋτη 2000 και 2008). Σο ποςοςτϐ 
τησ ανεργύασ που καταγρϊφεται ςτην περιφϋρεια τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ, τϐςο 
το 2000 ϐςο και το 2008, αποτελεύ το υψηλϐτερο ποςοςτϐ που ςυναντϊται ςτισ 
περιφϋρειεσ, καταδεικνϑοντασ την αδυναμύα τησ περιφϋρειασ να αξιοποιόςει 
παραγωγικϊ ϋνα τμόμα του ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ. Γϑρω ςτα 15.117 ϊτομα 
παραμϋνουν ϊνεργα το 2008 και ςε ςυνδυαςμϐ με εκεύνα που απαςχολοϑνται 
ςτισ οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ και αυτϊ που αναγκαςτικϊ εργϊζονται με 
μερικό απαςχϐληςη ςυγκροτοϑν το μεγϊλο τμόμα του ανθρώπινου δυναμικοϑ 
τησ περιφϋρειασ που αδυνατεύ να ενταχθεύ παραγωγικϊ με πληρϐτητα και 
επϊρκεια ςτο οικονομικϐ ςϑςτημα τησ περιφϋρειασ. 
 
Αυτό η μεύωςη τησ ανεργύασ καταγρϊφεται και μϋςα απϐ τα ςτοιχεύα τησ 
εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ του ΟΑΕΔ. ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα αυτϊ, απϐ τον 
Αϑγουςτο του 2004 ωσ τον Νοϋμβριο του 2008, η εγγεγραμμϋνη ανεργύα ςτην 
περιφϋρεια μειώθηκε κατϊ 37,6% (απϐ 18.176 ςε 11.349 ϊτομα). ε επύπεδο 
επαγγελμϊτων τη μεγαλϑτερη μεύωςη παρουςύαςαν οι ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ (-
59,4%) και τα επιςτημονικϊ επαγγϋλματα (-49,9%), ενώ τη μικρϐτερη μεύωςη 
παρουςύαςαν οι απαςχολοϑμενοι ςτισ υπηρεςύεσ και οι πωλητϋσ (-24,4%), οι 
χειριςτϋσ ςταθερών μηχανών (-30,0%) και οι υπϊλληλοι γραφεύου (-31,6%). Οι 
ανειδύκευτοι εργϊτεσ, που ςυνιςτοϑν την πολυπληθϋςτερη ομϊδα ανϋργων (ο 
αριθμϐσ τουσ ανόλθε ςε 2.830 ϊτομα το 2008), παρουςύαςαν μεύωςη κατϊ -
37,3%. ε γεωγραφικϐ επύπεδο τον υψηλϐτερο ρυθμϐ μεύωςησ τησ 
εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ παρουςύαςε ο Νομϐσ Κοζϊνησ (-39,3%), που διατηρεύ 
ωςτϐςο και τον μεγαλϑτερο αριθμϐ ανϋργων, και ακολουθοϑν, με ανϊλογουσ 
ρυθμοϑσ, ο Νομϐσ Γρεβενών (-33,4%) και ο Νομϐσ Υλώρινασ (-32,5%).  
 
Αυτό η ςυνοπτικό παρουςύαςη των βαςικών μεγεθών τησ περιφϋρειασ τησ 
Δυτικόσ Μακεδονύασ επιτρϋπει τη διατϑπωςη κϊποιων ςυμπεραςμϊτων. Η 

                                                 
49 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 5.  
50 Αξύζει να επιςημανθεύ ϐτι αυτϋσ οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ ωσ προσ το επϊγγελμα 
προςομοιϊζουν τϐςο ωσ προσ την κατεϑθυνςη ϐςο και ωσ προσ το ϑψοσ τουσ με τισ αντύςτοιχεσ 
μεταβολϋσ ςτην περιφϋρεια τησ Ανατ. Μακεδονύασ και Θρϊκησ, με τρϐπο που υποδηλώνει την 
ϑπαρξη ενϐσ γενικϐτερου προτϑπου που κυριαρχεύ ςτη Βϐρεια Ελλϊδα.  
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περιφϋρεια παρουςιϊζει ςημαντικϊ δημογραφικϊ προβλόματα με μικρό αϑξηςη 
του πληθυςμοϑ και ιδιαύτερα μικρό αϑξηςη του εργατικοϑ δυναμικοϑ και τησ 
απαςχϐληςησ, με αποτϋλεςμα οι δεύκτεσ ςυμμετοχόσ του πληθυςμοϑ ςτο 
εργατικϐ δυναμικϐ και ςτην απαςχϐληςη να βρύςκονται ςε ιδιαύτερα χαμηλϊ 
επύπεδα. Παρϊλληλα, η αδυναμύα δημιουργύασ νϋων θϋςεων εργαςύασ διατηρεύ 
την ανεργύα ςε υψηλϊ επύπεδα (τα υψηλϐτερα ςτο ςϑνολο των περιφερειών τησ 
χώρασ), επιβεβαιώνοντασ το ςυμπϋραςμα για την αδυναμύα τησ περιφϋρειασ να 
απαςχολόςει ουςιαςτικϊ ϋνα μεγϊλο κομμϊτι του πληθυςμοϑ τησ. 
 
 
4.2 Μια προςέγγιςη των αιτίων των μεταβολών τησ απαςχόληςησ  
 

Σα ζητόματα τησ διερεϑνηςησ των αιτύων των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ και 
τησ κλαδικόσ εξειδύκευςησ τησ περιφϋρειασ και των αναδιαρθρώςεων που 
λαμβϊνουν χώρα ςτο διϊςτημα 2000-2008 αντιμετωπύζονται ξεχωριςτϊ και 
καλϑπτουν την τρϋχουςα, αλλϊ και την επϐμενη υποενϐτητα τησ μελϋτησ. 
 
το παρϐν τμόμα τησ ενϐτητασ θα γύνει προςπϊθεια ώςτε να αναδειχθοϑν 
μερικϊ απϐ τα αύτια των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ. Προσ τοϑτο 
χρηςιμοποιεύται η μϋθοδοσ απϐκλιςησ-ςυμμετοχόσ (shift-share analysis), η 
οπούα μϋςα απϐ τον επιμεριςμϐ τησ μεταβολόσ τησ απαςχϐληςησ ςε ςυνιςτώςεσ, 
αναδεικνϑει και μερικϊ απϐ τα αύτια αυτϊ. Η εφαρμογό τησ μεθϐδου και τα 
αποτελϋςματϊ τησ για την περιφϋρεια τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ παρουςιϊζονται 
ςτον Πύνακα 12. Οι κλϊδοι τησ περιφϋρειασ, ςε μια προςπϊθεια να 
παρουςιαςτοϑν ϐςο το δυνατϐν πιο αναλυτικϊ, αλλϊ και για να επιτευχθεύ η 
μϋγιςτη δυνατό αξιοπιςτύα των δεδομϋνων, ταξινομοϑνται ςε ϋξι ομϊδεσ: Οι 
ομϊδεσ αυτϋσ αφοροϑν τη γεωργύα-κτηνοτροφύα και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ του 
πρωτογενοϑσ τομϋα (πρώτη ομϊδα), τα ορυχεύα-λατομεύα, τη μεταπούηςη και 
τον ηλεκτριςμϐ-ϑδρευςη (δεϑτερη ομϊδα), τισ καταςκευϋσ (τρύτη ομϊδα), το 
εμπϐριο (χονδρικϐ, λιανικϐ, αυτοκινότων) και τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια 
(τϋταρτη ομϊδα), τη δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, την κοινωνικό αςφϊλιςη, 
εκπαύδευςη και υγεύα (πϋμπτη ομϊδα) και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ των 
υπηρεςιών.51 
 
Για το ςϑνολο τησ περιφϋρειασ, ϐπου η απαςχϐληςη αυξόθηκε κατϊ 5,9% μϋςα 
ςτην οκταετύα, η κατεϑθυνςη και το μϋγεθοσ των βαςικών ςυνιςτωςών 
αναδεικνϑουν την ιδιαιτερϐτητα τησ περιφϋρειασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, 
αναδεικνϑεται η ϑπαρξη μιασ δυςμενοϑσ κλαδικόσ διϊρθρωςησ (αρνητικό 
ομολογικό ςυνιςτώςα), αλλϊ και ςημαντικών παραγϐντων τοπικοϑ χαρακτόρα 
(αρνητικό διαφορικό ςυνιςτώςα) που λειτουργοϑν αρνητικϊ και εμποδύζουν την 
περαιτϋρω αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. τον βαθμϐ που οι παρϊγοντεσ αυτού 
ςυνδϋονται με τισ υποδομϋσ, η περιφϋρεια τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ εύναι 
απομονωμϋνη και εξαιτύασ τησ ορεινόσ μορφολογύασ και τησ ϋλλειψησ ενϐσ 
ικανοποιητικοϑ δικτϑου μεταφορών (οδικοϑ, ςιδηροδρομικοϑ αλλϊ και 
αεροπορικοϑ). Σαυτοχρϐνωσ, η υψηλό θετικό ςυνιςτώςα δεύχνει τη ςυμβολό τησ 
γενικϐτερησ, εθνικόσ τϊςησ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ. 
 

                                                 
51 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 9.  
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Η εφαρμογό τησ ςυγκεκριμϋνησ μεθϐδου απϐκλιςησ-ςυμμετοχόσ ςτισ βαςικϋσ 
κατηγορύεσ των κλϊδων οδηγεύ ςτην ανϊδειξη μιασ ποικιλύασ καταςτϊςεων. Πιο 
ςυγκεκριμϋνα, ςτουσ κλϊδουσ του πρωτογενοϑσ τομϋα, η ςημαντικό αρνητικό 
ομολογικό ςυνιςτώςα αναδεικνϑει την ϑπαρξη μιασ κλαδικόσ διϊρθρωςησ που 
λειτουργεύ αναςταλτικϊ ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτην περιφϋρεια. 
Παρϊλληλα, η θετικό διαφορικό ςυνιςτώςα ςημαύνει ϐτι οι τοπικοϑ χαρακτόρα 
παρϊγοντεσ δεν λειτουργοϑν αρνητικϊ και ευνοοϑν, ϋςτω και μερικώσ, την 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ, περιορύζοντασ το τελικϐ αρνητικϐ αποτϋλεςμα. 
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Πίνακασ 12: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ 

 

Κωδ. Κλάδοσ Μεταβολέσ ςε απόλυτα μεγέθη και ποςοςτά 
υνιςτώςεσ απόκλιςησ και ςυμμετοχήσ 

ςε απόλυτεσ τιμέσ 

2000 2008 Μεταβολή 
% 

Μεταβολή 
Εθνική 

υνιςτώςα 
Ομολογική 
υνιςτώςα 

Διαφορική 
υνιςτώςα Μεταβολή 

Ι 
Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και 
δαςοκομύα - Αλιεύα 21.928 18.232 -3.695 -16,9 2.593 -8.484 2.195 -3.695 

ΙΙ 

Ορυχεύα και λατομεύα - Μεταποιητικϋσ 
βιομηχανύεσ - Παροχό ηλεκτρικοϑ, 
φυςικοϑ αερύου, νεροϑ 22.430 21.359 -1.071 -4,8 2.653 -3.266 -458 -1.071 

ΙΙΙ Καταςκευϋσ 10.325 11.142 817 7,9 1.221 1.864 -2.269 817 

ΙV 

Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο – 
Επιςκευό αυτοκύνητων – Ξενοδοχεύα και 
εςτιατϐρια 17.795 21.039 3.244 18,2 2.105 1.460 -321 3.244 

V 

Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα – 
Κοινωνικό αςφϊλιςη - Εκπαύδευςη - 
Τγεύα  18.118 23.270 5.152 28,4 2.143 2.731 279 5.152 

VΙ Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών (*) 10.554 12.062 1.509 14,3 1.248 1.740 -1.479 1.509 

ύνολο 101.150 107.105 5.955 5,9 11.963 -3.955 -2.053 5.955 

 
(*) Η κατηγορία «VI. Λοιποί κλάδοι υπηρεςιών» περιλαμβάνει: Θ. Μεταφορέσ, αποθήκευςη και επικοινωνίεσ Ι. Ενδιάμεςοι χρηματοπιςτωτικοί οργανιςμοί Κ. 
Διαχείριςη ακίνητησ περιουςίασ, εκμιςθώςεισ και επιχειρηματικέσ δραςτηριότητεσ Ξ. Άλλεσ δραςτηριότητεσ παροχήσ υπηρεςιών υπέρ  του κοινωνικού ςυνόλου και 
άλλων υπηρεςιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα Ο. Ιδιωτικά νοικοκυριά που απαςχολούν οικιακό προςωπικό και Π. Ετερόδικοι οργανιςμοί και όργανα. 



Διαφορετικό κατϊςταςη επικρατεύ ςτη δεϑτερη κατηγορύα κλϊδων (ορυχεύα- 
λατομεύα-μεταποιητικϋσ βιομηχανύεσ-παροχό ηλεκτρικοϑ). Και οι δϑο ςυνιςτώςεσ 
(ομολογικό και διαφορικό) ϋχουν αρνητικϐ πρϐςημο, υποδηλώνοντασ τη μη ευνοώκό 
κλαδικό διϊρθρωςη, αλλϊ και την απουςύα εκεύνων των τοπικών παραγϐντων που 
θα μποροϑςαν να λειτουργόςουν θετικϊ για την απαςχϐληςη των κλϊδων. Θα 
πρϋπει ωςτϐςο να επιςημανθεύ ϐτι οι διαπιςτώςεισ αυτϋσ αναφϋρονται με 
διαφορετικϐ τρϐπο ςτουσ κλϊδουσ που ςυνθϋτουν την ομϊδα αυτό. την περύπτωςη 
του ηλεκτριςμοϑ-ϑδρευςησ, οι αρνητικϋσ ςυνιςτώςεσ (ομολογικό και διαφορικό) 
ερμηνεϑουν ικανοποιητικϊ τη μεύωςη τησ απαςχϐληςησ, η οπούα ανϋρχεται ςε 
21,4% ςτο υπϐ ανϊλυςη χρονικϐ διϊςτημα. την περύπτωςη των κλϊδων των 
ορυχεύων-λατομεύων και τησ μεταπούηςησ, που εμφανύζεται αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ, αυτϋσ οι αρνητικϋσ ςυνιςτώςεσ λειτουργοϑν ωσ παρϊγοντεσ που 
εμποδύζουν την περαιτϋρω αϑξηςη τησ απαςχϐληςόσ τουσ. 
 
Διαφορετικό περύπτωςη ςυνιςτϊ ο κλϊδοσ των καταςκευών. Απϐ τη μια, η θετικό 
ομολογικό ςυνιςτώςα υποδηλώνει την ϑπαρξη μιασ θετικόσ για τισ καταςκευϋσ 
διϊρθρωςησ των κλϊδων, ενώ απϐ την ϊλλη, η αρνητικό διαφορικό ςυνιςτώςα, που 
ταυτϐχρονα εύναι και ςημαντικϊ υψηλϐτερη, υποδηλώνει τη ςυμβολό ιςχυρών 
παραγϐντων ςτην τοπικό κοινωνύα που λειτουργοϑν αναςχετικϊ ςτην ανϊπτυξη τησ 
απαςχϐληςησ του κλϊδου. 
 
Κοινϋσ διαπιςτώςεισ, απϐ την εφαρμογό τησ μεθϐδου, μπορεύ να προκϑψουν για τισ 
δϑο ομϊδεσ κλϊδων, αυτόσ του χονδρικοϑ και λιανικοϑ εμπορύου και των 
ξενοδοχεύων-εςτιατορύων και εκεύνησ των λοιπών κλϊδων υπηρεςιών. Και οι δϑο 
ομϊδεσ κλϊδων των υπηρεςιών εμφανύζουν θετικϋσ ομολογικϋσ ςυνιςτώςεσ, αλλϊ 
αρνητικϋσ διαφορικϋσ ςυνιςτώςεσ που δεύχνουν, απϐ τη μια πλευρϊ, την παρουςύα 
μιασ ευνοώκόσ, για την ανϊπτυξό τουσ, κλαδικόσ διϊρθρωςησ τησ ςυγκεκριμϋνησ 
περιφϋρειασ, και απϐ την ϊλλη πλευρϊ, την ϑπαρξη τοπικών παραγϐντων που δεν 
ςυμβϊλλουν ςτην περαιτϋρω αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ αυτοϑσ. 
 
Αξύζει ωςτϐςο να επιςημανθοϑν και οι επιμϋρουσ διαφοροποιόςεισ των 
αποτελεςμϊτων τησ εφαρμογόσ τησ μεθϐδου ςε αυτϋσ τισ δϑο ομϊδεσ κλϊδων. την 
πρώτη ομϊδα (χονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο, ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια) η υψηλό 
εθνικό ςυνιςτώςα υποδηλώνει τη ςυμβολό τησ γενικϐτερησ εθνικόσ τϊςησ 
επϋκταςησ των ςχετικών δραςτηριοτότων των κλϊδων. τη δεϑτερη ομϊδα (λοιπού 
κλϊδοι υπηρεςιών) η ςυμμετοχό τησ εθνικόσ ςυνιςτώςασ, τησ γενικϐτερησ δηλαδό 
τϊςησ επϋκταςησ των δραςτηριοτότων αυτών, εύναι ςημαντικϊ χαμηλϐτερη απϐ 
την ομολογικό. 
 
Σϋλοσ, διαφορετικό περύπτωςη ςυνιςτϊ η ομϊδα των κλϊδων δημϐςιασ διούκηςησ 
και ϊμυνασ-κοινωνικόσ αςφϊλιςησ-εκπαύδευςησ-υγεύασ. Οι θετικϋσ μεταβολϋσ τησ 
απαςχϐληςησ των κλϊδων αυτών ερμηνεϑονται ικανοποιητικϊ απϐ την ευνοώκό 
κλαδικό διϊρθρωςη (ομολογικό ςυνιςτώςα), αλλϊ και ωσ ϋναν βαθμϐ απϐ 
παρϊγοντεσ τησ τοπικόσ κοινωνύασ που ςυνδρϊμουν θετικϊ. 
 
υμπεραςματικϊ και με βϊςη τισ δυνατϐτητεσ που παρϋχει η ανϊλυςη, 
διαπιςτώνεται ϐτι για μια ευρεύα κατηγορύα κλϊδων τησ περιφϋρειασ (ορυχεύα, 
μεταπούηςη, ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, καταςκευϋσ, εμπϐριο και λοιπού κλϊδοι 
υπηρεςιών) πλόθοσ τοπικών παραγϐντων λειτουργεύ αρνητικϊ ςτην αϑξηςη τησ 
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απαςχϐληςησ. Μϐνο οι κλϊδοι του πρωτογενοϑσ τομϋα, και ςε μικρϐτερο βαθμϐ του 
δημϐςιου τομϋα (δημϐςια διούκηςη, εκπαύδευςη, υγεύα), φαύνεται να επηρεϊζονται 
θετικϊ απϐ τουσ παρϊγοντεσ αυτοϑσ. Σαυτοχρϐνωσ, η κλαδικό διϊρθρωςη τησ 
απαςχϐληςησ φαύνεται να μη λειτουργεύ θετικϊ ςτουσ κλϊδουσ του πρωτογενό και 
δευτερογενό τομϋα (με εξαύρεςη τον κλϊδο των καταςκευών), αλλϊ ςυνϊμα να μην 
εμποδύζει την αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ υπϐλοιπουσ κλϊδουσ τησ 
περιφϋρειασ. 
 
 
4.3 Κλαδική εξειδίκευςη και αναδιαρθρώςεισ 
 

Η διαδικαςύα τησ προςϋγγιςησ των βαςικών αιτύων των μεταβολών τησ 
απαςχϐληςησ ςε μεγϊλεσ ομϊδεσ κλϊδων τησ περιφϋρειασ μπορεύ να λειτουργόςει 
και ωσ προούμιο ςτη διερεϑνηςη τησ εξειδύκευςησ τησ περιφϋρειασ και των 
αναδιαρθρώςεών τησ. Μια πρώτη ϊποψη αυτόσ τησ εξειδύκευςησ απϐ την οπτικό 
τησ απαςχϐληςησ παρουςιϊζεται μϋςα απϐ τα ςτοιχεύα του Πύνακα 13, ϐπου 
καταγρϊφονται οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ ςημαντικϐτερουσ ςε διψόφιο 
κωδικϐ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ.52  
 
το ςϑνολο τησ περιφϋρειασ η απαςχϐληςη, ϐπωσ όδη επιςημϊνθηκε, αυξϊνεται 
κατϊ 5,9% δημιουργώντασ θϋςεισ για 5.955 εργαζομϋνουσ. Αυτϐ εύναι το 
αποτϋλεςμα ςημαντικών διαφοροποιόςεων μεταξϑ των κλϊδων τϐςο ωσ προσ το 
μϋγεθοσ ϐςο και ωσ προσ την κατεϑθυνςη των μεταβολών. Ϊτςι απϐ τουσ δεκαϋξι 
μεγαλϑτερουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ, που παρουςιϊζονται ςτο πλαύςιο τησ 
παροϑςασ ανϊλυςησ, οι δώδεκα παρουςιϊζουν αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ και οι 
τϋςςερισ παρουςιϊζουν μεύωςη. τουσ κλϊδουσ που αυξϊνεται η απαςχϐληςη οι 
ρυθμού αϑξηςησ κυμαύνονται μεταξϑ του 100% (λοιπού κλϊδοι ηλεκτριςμοϑ και 
ϑδρευςησ) και 4% (λοιπού κλϊδοι χονδρικοϑ και λιανικοϑ εμπορύου), ενώ ςτουσ 
κλϊδουσ που μειώνεται η απαςχϐληςη μεταξϑ του -8,7% (λοιπού κλϊδοι 
μεταπούηςησ) και -29,9% (παροχό ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ, φυςικοϑ αερύου κτλ.). 
 
τουσ κλϊδουσ που αυξϊνεται η απαςχϐληςη, οι υψηλϐτεροι ρυθμού εμφανύζονται 
ςε αυτοϑσ των ορυχεύων και λατομεύων (36,3%) και τησ εκπαύδευςησ (36,1%). την 
πρώτη περύπτωςη, το ιδιαύτερα περιοριςμϋνο μϋγεθοσ του κλϊδου οδηγεύ ςτη 
δημιουργύα ενϐσ μικροϑ αριθμοϑ (192) θϋςεων εργαςύασ, αλλϊ ταυτϐχρονα 
δημιουργεύ και ςημαντικϋσ επιφυλϊξεισ γι’ αυτϐ καθαυτϐ το μϋγεθοσ τησ μεταβολόσ. 
Αυξημϋνουσ ρυθμοϑσ ςτην απαςχϐληςη και ταυτϐχρονα αξιοςημεύωτο ϊνοιγμα 
θϋςεων εργαςύασ εμφανύζουν επύςησ οι κλϊδοι των υπηρεςιών κυρύωσ (δημϐςιεσ 
υπηρεςύεσ, λιανικϐ εμπϐριο, ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια), αλλϊ και των καταςκευών 
(7,9% με 817 νϋεσ θϋςεισ) και τησ εξϐρυξησ ϊνθρακα και λιγνύτη (18,5% με 855 νϋεσ 
θϋςεισ). 
 
 
 
 
 

                                                 
52 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 13.  
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Πίνακασ 13: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια 
Δυτικόσ Μακεδονύασ 

 

 Κλάδοι 2000 2008 
Απόλυτη 

μεταβολή 
% 

μεταβολή 
01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 21.928 18.232 -3.695 -16,9 
10. Εξϐρυξη ϊνθρακα & λιγνύτη κ.ϊ 4.622 5.477 855 18,5 
Λοιπού κλϊδοι ορυχεύων και λατομεύων 529 721 192 36,3 
18. Καταςκευό ειδών ϋνδυςησ κ.ϊ. 5.836 5.315 -521 -8,9 
 Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 6.699 6.115 -584 -8,7 
40. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ 
αϋριο  4.743 3.730 -1.013 -21,4 
45. Καταςκευϋσ 10.325 11.142 817 7,9 
52. Λιανικϐ εμπϐριο 8.497 10.375 1.877 22,1 
 Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 4.276 4.445 169 4,0 
55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 5.023 6.220 1.197 23,8 
60. Φερςαύεσ μεταφορϋσ 2.551 3.165 614 24,1 
70-74. Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ 2.966 3.324 357 12,1 
75. Δημϐςια διούκηςη 7.288 9.916 2.628 36,1 
80. Εκπαύδευςη 6.956 8.646 1.690 24,3 
85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 3.874 4.708 834 21,5 
 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών53 5.036 5.574 537 10,7 
ύνολο 101.150 107.105 5.955 5,9 

 
υγκεκριμϋνα, οι κλϊδοι που ςυνδϋονται ςε μεγϊλο βαθμϐ με τη δημϐςια διούκηςη 
και τουσ ρυθμοϑσ επϋκταςησ του κοινωνικοϑ κρϊτουσ ςτην περιφϋρεια (δημϐςιεσ 
υπηρεςύεσ με 36,1%, εκπαύδευςη με 24,3%, υγεύα και κοινωνικό μϋριμνα με 21,5%) 
ςυνειςφϋρουν ςε μεγϊλο βαθμϐ ςτη δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ (2.628, 
1.690 και 834 αντύςτοιχα). Καθώσ μϊλιςτα οι κλϊδοι αυτού βρύςκονται ςτον πυρόνα 
των δραςτηριοτότων του κοινωνικοϑ κρϊτουσ, ςυνθϋτοντασ ϋναν απϐ τουσ 
θεμελιώδεισ πϐλουσ του, ο ρυθμϐσ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςόσ τουσ ςυνδϋεται με τον 
ρυθμϐ αϑξηςησ (ό ςυρρύκνωςησ) των δραςτηριοτότων του κοινωνικοϑ κρϊτουσ. 
 
τον κλϊδο του λιανικοϑ εμπορύου, που αποτελεύ τον τρύτο πιο μεγϊλο, απϐ 
οικονομικό πλευρϊ, κλϊδο τησ περιφϋρειασ, δημιουργοϑνται 1.877 νϋεσ θϋςεισ 
(αϑξηςη 22,1%). Παρϊλληλα, η δημιουργύα 1.197 νϋων θϋςεων (αϑξηςη 23,8%) 
ενιςχϑει ςημαντικϊ τον κλϊδο των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων, ο οπούοσ το 2008 
αποτελοϑςε τον ϋκτο ςε μϋγεθοσ κλϊδο τησ περιφϋρειασ. Καθώσ ο κλϊδοσ αυτϐσ 
βρύςκεται ςτον πυρόνα των δραςτηριοτότων του τουριςτικοϑ τομϋα, η ικανϐτητϊ 
του να δημιουργόςει ςημαντικϐ αριθμϐ θϋςεων εργαςύασ αναδεικνϑει τη δυναμικό 
ενϐσ ευρϑτερου τομϋα που ςυνιςτϊ κϑρια πηγό δημιουργύασ θϋςεων εργαςύασ ςτην 
Ελλϊδα, καθώσ και την αποτελεςματικό λειτουργύα του ςτην περιφϋρεια.54 
 
Αξύζει να επιςημανθεύ το γεγονϐσ ϐτι, παρϊ τον υψηλϐ ρυθμϐ μεταβολόσ τησ 
απαςχϐληςόσ τουσ, οι κλϊδοι των χερςαύων μεταφορών (24,1%), τησ διαχεύριςησ 

                                                 
53 Η κατηγορύα «Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών» περιλαμβϊνει: Ι. Ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού 
οργανιςμού Ξ. Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ υπηρεςιών υπϋρ του κοινωνικοϑ ςυνϐλου Ο. Ιδιωτικϊ 
νοικοκυριϊ που απαςχολοϑν οικιακϐ προςωπικϐ Π. Ετερϐδικοι οργανιςμού και λοιπού υποκλϊδοι του 
μονοψόφιου Θ. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και επικοινωνύεσ.  
54 Τπενθυμύζεται ϐτι για το ςϑνολο τησ χώρασ ο κλϊδοσ των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων αυξϊνεται ςτο 
ύδιο χρονικϐ διϊςτημα κατϊ 19,3%, οδηγώντασ ςτη δημιουργύα 52.697 νϋων θϋςεων εργαςύασ.  
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ακύνητησ περιουςύασ (12,1%) και οι λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών (10,7%) ςυμμετϋχουν 
με χαμηλϐτερουσ αριθμοϑσ ςτη δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ (614, 357 και 537 
θϋςεισ αντύςτοιχα). Σϋλοσ, οι λοιπού κλϊδοι χονδρικοϑ και λιανικοϑ εμπορύου 
κινοϑνται ςε χαμηλϊ επύπεδα ϐςον αφορϊ την αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ (4,0%) και 
τη δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ (169 θϋςεισ). 
 
Ψσ προσ τουσ κλϊδουσ που μειώνεται η απαςχϐληςη, τη μεγαλϑτερη πτώςη 
παρουςιϊζουν οι κλϊδοι παροχόσ ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ και φυςικοϑ αερύου (-
29,9%) και η γεωργύα-κτηνοτροφύα (-16,9%), οδηγώντασ ςε απώλειεσ τησ τϊξησ 
των 1.420 και 3.695 θϋςεων εργαςύασ αντύςτοιχα. Όςον αφορϊ τον κλϊδο τησ 
γεωργύασ, ϋνα μϋροσ τησ μεύωςησ αυτόσ οφεύλεται ςτη ςυνταξιοδϐτηςη ενϐσ 
αριθμοϑ ατϐμων απϐ το εργατικϐ δυναμικϐ,55 ενώ ϋνα ϊλλο μϋροσ οφεύλεται ςτη 
ςτροφό εργαζομϋνων απϐ τον πρωτογενό τομϋα ςτη μεταπούηςη και κυρύωσ ςτισ 
υπηρεςύεσ.56 Ιδιαύτερησ ςημαςύασ ϋχει η μεύωςη ςτον κλϊδο παροχόσ ηλεκτρικοϑ 
ρεϑματοσ και φυςικοϑ αερύου, ο οπούοσ ςε διϊςτημα οκτώ ετών χϊνει το ϋνα τρύτο 
(1/3) του εργατικοϑ του δυναμικοϑ, υποδηλώνοντασ τα ιδιαύτερα προβλόματα που 
αντιμετωπύζει ο κλϊδοσ ςτην περιφϋρεια. 
 
Μεύωςη τησ απαςχϐληςησ, ςε μικρϐτερο βαθμϐ, παρουςιϊζουν οι λοιπού κλϊδοι 
μεταπούηςησ (-8,7%) και ο κλϊδοσ καταςκευόσ ειδών ϋνδυςησ-γουναρικών (-8,9%), 
χϊνοντασ 584 και 521 θϋςεισ εργαςύασ αντύςτοιχα. Η πτώςη τησ απαςχϐληςησ ςτον 
κλϊδο τησ ϋνδυςησ ϋρχεται ωσ ςυνϋχεια τησ μεύωςησ που υπϋςτη κατϊ τη δεκαετύα 
του 1990 ο κλϊδοσ αυτϐσ57 ϐςο και ο αντύςτοιχοσ των γουναρικών. Όπωσ 
επιςημαύνουν οι κοϑμπασ και Σςιτϐπουλοσ (2006), ο κλϊδοσ τησ 
κλωςτοϒφαντουργύασ, για να αντιμετωπύςει τον ανταγωνιςμϐ απϐ τισ επιχειρόςεισ 
τησ Νοτιοανατολικόσ Αςύασ, μεταφϋρει την παραγωγό ςτισ χώρεσ τησ Βαλκανικόσ, 
ϐπου το κϐςτοσ παραγωγόσ και εργαςύασ εύναι πολϑ πιο χαμηλϐ, δημιουργώντασ 
ϐμωσ ςοβαρϊ διαρθρωτικϊ προβλόματα. Οι μεγαλϑτερεσ μονϊδεσ που παραμϋνουν 
επενδϑουν ςυνεχώσ ςε νϋο εξοπλιςμϐ και οργϊνωςη, με αποτϋλεςμα ο κλϊδοσ να 
μετατρϋπεται απϐ κλϊδοσ ϋνταςησ εργαςύασ ςε κλϊδο ϋνταςησ κεφαλαύου. 
 
υμπεραςματικϊ, η ανϊλυςη ανϊ κλϊδο που επιχειρόθηκε δεύχνει μεγϊλη πτώςη 
ςτον πρωτογενό τομϋα και ςε κϊποιουσ κλϊδουσ του δευτερογενοϑσ. Ψςτϐςο, 
ςυνολικϊ οι κλϊδοι του δευτερογενοϑσ τομϋα διατηροϑν ςτα ύδια επύπεδα με το 
2000 το μερύδιϐ τουσ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη, ενώ το ποςοςτϐ τησ απαςχϐληςησ 
ςτουσ κλϊδουσ υπηρεςιών, παρϊ τη ςημαντικό αϑξηςη των εργαζομϋνων, αποτελεύ 
το μικρϐτερο ποςοςτϐ ανϊμεςα ςτισ δεκατρεύσ περιφϋρειεσ. 
 
Αυτϋσ οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ οδηγοϑν ςε ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ ςτη 
διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ (Πύνακασ 14). Απϐ τουσ δεκαεπτϊ 
βαςικϐτερουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ οι δώδεκα βελτιώνουν τη ςυμμετοχό τουσ 
ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη, ενώ οι υπϐλοιποι πϋντε τη μειώνουν.  

 

 
 
 

                                                 
55 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 16.  
56 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 17.  
57 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 43.  
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Πίνακασ 14: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, 
Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ 

 

 Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2008 
Απόλυτη 

μεταβολή 
01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 21,7 17,0 -4,7 
10. Εξϐρυξη ϊνθρακα και λιγνύτη κ.ϊ. 5,1 5,8 0,7 

 Λοιπού κλϊδοι ορυχεύων και λατομεύων 5,8 5,0 -0,8 
18. Καταςκευό ειδών ϋνδυςησ κ.ϊ. 6,6 5,7 -0,9 
 Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 4,7 3,1 -1,6 
40. Ηλεκτριςμϐσ – Ύδρευςη, φυςικϐ αϋριο 0,0 0,4 0,4 
45. Καταςκευϋσ 10,2 10,4 0,2 

52. Λιανικϐ εμπϐριο 8,4 9,7 1,3 
 Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 4,2 4,1 -0,1 

55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 5,0 5,8 0,8 
60. Φερςαύεσ μεταφορϋσ 2,5 3,0 0,4 
70-74. Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ 2,9 3,1 0,2 
75. Δημϐςια διούκηςη 7,2 9,3 2,1 
80. Εκπαύδευςη 6,9 8,1 1,2 

85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 3,8 4,4 0,6 
 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 5,0 5,2 0,2 

ύνολο 100,0 100,0 0,0 

 
Η ςημαντικϐτερη διαφοροπούηςη αναμφύβολα ςυνδϋεται με τη γεωργύα- 
κτηνοτροφύα, που μειώνεται κατϊ 4,7% ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. 
Παρϊ τη ςημαντικό μεύωςη τησ απαςχϐληςησ του κλϊδου κατϊ 16,9% (κατϊ 3.695 
θϋςεισ εργαςύασ), η γεωργύα-κτηνοτροφύα παραμϋνει ο πρώτοσ ςε μϋγεθοσ κλϊδοσ 
ςτην περιφϋρεια. Περύπου ϋνασ ςτουσ πϋντε (17,0%) ςόμερα απαςχολουμϋνουσ 
ςτην περιφϋρεια εντοπύζεται ςτον πρωτογενό τομϋα. 
 
Ανϊλογεσ πτωτικϋσ τϊςεισ παρατηροϑνται και ςτουσ λοιποϑσ κλϊδουσ μεταπούηςησ 
(-1,6%), που ςε ςυνδυαςμϐ με τη μεύωςη (κατϊ 0,9%) τησ ςυμμετοχόσ του κλϊδου 
τησ ϋνδυςησ, ο οπούοσ ςυνιςτϊ τον μεγαλϑτερο κλϊδο τησ μεταπούηςησ ςτην 
περιφϋρεια, υποδηλώνουν την ϑπαρξη διαδικαςιών βιομηχανικόσ επιβρϊδυνςησ. 
Και ο κλϊδοσ των ορυχεύων-λατομεύων υφύςταται μειώςεισ κατϊ 0,8 ποςοςτιαύεσ 
μονϊδεσ, παρϐλο που εξακολουθεύ να διατηρεύ ϋνα απϐ υψηλϐτερα μερύδια ανϊμεςα 
ςτισ περιφϋρειεσ τησ χώρασ. Σϋλοσ, μικρό μεύωςη (κατϊ 0,1%) εμφανύζουν οι λοιπού 
κλϊδοι του εμπορύου, με ποςοςτϐ 4,1% το 2008, γεγονϐσ που οφεύλεται ςτον 
περιοριςμϋνο ρυθμϐ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ (4,0%). 
 
Ψσ προσ τουσ κλϊδουσ που ςημειώνουν ϊνοδο ςτα ποςοςτϊ ςυμμετοχόσ, ο κλϊδοσ 
τησ δημϐςιασ διούκηςησ αυξϊνει τα ποςοςτϊ του κατϊ 2,1%, καλϑπτοντασ το 9,3% 
τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ ςτην περιφϋρεια (κατατϊςςεται ςτην τϋταρτη θϋςη ωσ 
προσ το μϋγεθϐσ του). Αλλϊ και οι υπϐλοιποι κλϊδοι των υπηρεςιών αυξϊνουν τη 
ςυμμετοχό τουσ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη, με το μερύδιο τησ εκπαύδευςησ να 
αυξϊνεται κατϊ 1,2%, τησ υγεύασ και τησ κοινωνικόσ μϋριμνασ κατϊ 0,6% και των 
λοιπών κλϊδων υπηρεςιών κατϊ 0,2%. 
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Επύςησ, το λιανικϐ εμπϐριο καταγρϊφει αϑξηςη κατϊ 1,3%, οι κλϊδοι των 
ξενοδοχεύων-εςτιατορύων κατϊ 0,8% και τησ διαχεύριςησ ακύνητησ περιουςύασ κατϊ 
0,2%. το ςϑνολϐ τουσ πρϐκειται για κλϊδουσ του τριτογενοϑσ τομϋα, οι οπούοι 
ςυμβϊλλουν ςημαντικϊ ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ, 
παρϋχοντασ ενδεύξεισ των διαδικαςιών τριτογενοπούηςησ τησ οικονομύασ. 
Ειδικϐτερα, οι κλϊδοι τησ δημϐςιασ διούκηςησ, τησ εκπαύδευςησ και τησ κοινωνικόσ 
περύθαλψησ, που αποτελοϑν τουσ βαςικοϑσ ϊξονεσ του δημϐςιου τομϋα, καλϑπτουν 
το 21,8% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ.58 
 
Σϋλοσ, ςτον κλϊδο εξϐρυξησ ϊνθρακα και λιγνύτη αυξϊνεται η απαςχϐληςη κατϊ 
0,5% και διαμορφώνεται ςτο 5,1% το 2008, καταλαμβϊνοντασ την ϋνατη θϋςη 
ανϊμεςα ςτουσ δεκαϋξι κλϊδουσ ωσ προσ το μϋγεθϐσ του. Οι υπϐλοιποι κλϊδοι 
(χερςαύεσ μεταφορϋσ, λοιπού κλϊδοι ηλεκτριςμοϑ-ϑδρευςησ, καταςκευϋσ και λοιπού 
κλϊδοι ορυχεύων-λατομεύων) δεν καταγρϊφουν αξιοςημεύωτεσ μεταβολϋσ 
(μικρϐτερεσ απϐ 0,5%) και δεν μεταβϊλλουν τη διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ. 
 
Η ανϊλυςη των μεταβολών και των αναδιαρθρώςεων τησ απαςχϐληςησ ςτουσ 
κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ ολοκληρώνεται με την παρϊθεςη δϑο ςτατιςτικών 
δεικτών (Πύνακασ 15), του ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ και του ςυντελεςτό 
εξειδύκευςησ, οι οπούοι προςφϋρουν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςε ςχϋςη με τη 
ςυγκϋντρωςη των οικονομικών δραςτηριοτότων (ϐπωσ αποτυπώνονται μϋςα απϐ 
την κλαδικό διϊρθρωςη), αλλϊ και την εξειδύκευςη τησ περιφϋρειασ. 
 
 
Πίνακασ 15: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη 
προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ 

 

Κλάδοι οικονομικήσ 
δραςτηριότητασ 

 

υντελεςτήσ 
ςυμμετοχήσ 
Απαςχόληςη 

 

υντελεςτήσ 
ςυμμετοχήσ ΑΠΑ 

 

 2000 2008 2000 2006 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 1,2 1,5 1,5 1,7 

10. Εξϐρυξη ϊνθρακα και λιγνύτη κ.ϊ. 28,2 33,0 − − 
 Λοιπού κλϊδοι ορυχεύων και 
λατομεύων 3,0 5,2 − − 
18. Καταςκευό ειδών ϋνδυςησ κ.ϊ. 0,6 0,5 − − 
 Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 6,0 3,9 − − 
40. Ηλεκτριςμϐσ-ϑδρευςη, φυςικϐ 
αϋριο  0,0 1,6 − − 
45. Καταςκευϋσ 1,4 1,2 0,7 1,6 
52. Λιανικϐ εμπϐριο 0,8 0,8 − − 

 Λοιπού εμπορύου 0,7 0,6 − − 
55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 0,7 0,8  0,0 
60. Φερςαύεσ μεταφορϋσ 0,9 1,2 − − 
70-74. Διαχεύριςη ακύνητησ 
περιουςύασ 0,6 0,4 1,0 0,8 
75. Δημϐςια διούκηςη 1,0 1,1 1,3 0,7 
80. Εκπαύδευςη 1,1 1,1 0,9 1,6 
85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 0,8 0,9 0,8 0,8 

                                                 
58 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 47.  
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 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 0,5 0,5 − − 

ύνολο 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
το πεδύο τησ απαςχϐληςησ υψηλϐτερα ποςοςτϊ απϐ τη μονϊδα ςυντελεςτό 
ςυγκϋντρωςησ, και ςτα δϑο ϋτη ανϊλυςησ, παρουςιϊζουν οι κλϊδοι τησ εξϐρυξησ 
ϊνθρακα και λιγνύτη, τησ καταςκευόσ ειδών ϋνδυςησ, τησ παροχόσ ηλεκτριςμοϑ, τησ 
γεωργύασ-κτηνοτροφύασ, των καταςκευών, των χερςαύων μεταφορών, τησ 
εκπαύδευςησ και τησ δημϐςιασ διούκηςησ. Οι κλϊδοι αυτού εμφανύζουν δηλαδό 
υψηλϐτερη ςυγκϋντρωςη ςτην απαςχϐληςη ςε ςχϋςη με την αντύςτοιχη για το 
ςϑνολο τησ χώρασ. Απϐ αυτοϑσ οι κλϊδοι εκεύνοι που ενιςχϑουν διαχρονικϊ τη 
ςυγκϋντρωςό τουσ, καθώσ οι ςχετικού δεύκτεσ εμφανύζονται ενιςχυμϋνοι το 2008, 
εύναι ο κλϊδοσ τησ εξϐρυξησ ϊνθρακα και λιγνύτη, τησ καταςκευόσ ειδών ϋνδυςησ, οι 
λοιπού κλϊδοι ορυχεύων, οι λοιπού κλϊδοι ηλεκτριςμοϑ, η γεωργύα-κτηνοτροφύα, οι 
χερςαύεσ μεταφορϋσ και η δημϐςια διούκηςη. Ο βαθμϐσ διαφοροπούηςησ τησ 
απαςχϐληςησ ςτον κλϊδο τησ εκπαύδευςησ ςε ςχϋςη με το ςϑνολο τησ χώρασ 
παραμϋνει ςταθερϐσ απϐ το 2000 ϋωσ το 2008, ενώ οι κλϊδοι παροχόσ ηλεκτρικοϑ 
ρεϑματοσ και των καταςκευών εμφανύζουν μεύωςη του δεύκτη τουσ, γεγονϐσ που 
ςημαύνει πωσ η αυξημϋνη ςυγκϋντρωςη απαςχολουμϋνων ςτουσ κλϊδουσ τησ 
περιφϋρειασ, ςε ςχϋςη με το ςϑνολο τησ χώρασ, τεύνει να φθύνει. 
 
Εκεύνοι οι κλϊδοι που το 2000 εύχαν δεύκτη μικρϐτερο απϐ τη μονϊδα και μϋςα ςτην 
οκταετύα παρουςύαςαν αϑξηςη, με τον δεύκτη τουσ να λαμβϊνει τιμϋσ μεγαλϑτερεσ 
απϐ τη μονϊδα, εύναι οι λοιπού κλϊδοι ηλεκτριςμοϑ (οι οπούοι απουςύαζαν το 2000 
απϐ την περιφϋρεια), οι χερςαύεσ μεταφορϋσ, καθώσ και η εκπαύδευςη, γεγονϐσ που 
υποδηλώνει πωσ ο ρυθμϐσ ανϊπτυξησ αυτών των κλϊδων τεύνει να εύναι 
υψηλϐτεροσ απϐ το ςϑνολο τησ χώρασ. 
 
Οι υπϐλοιποι (επτϊ) κλϊδοι εμφανύζουν, και ςτα δϑο ϋτη ανϊλυςησ, μικρϐτερο 
ςυντελεςτό απϐ τη μονϊδα, ποςοςτϊ που αντιςτοιχοϑν ςτη χαμηλϐτερη ςε ςχϋςη 
με το ςϑνολο τησ χώρασ ςυγκϋντρωςη των αντύςτοιχων οικονομικών 
δραςτηριοτότων. ε αυτοϑσ τουσ κλϊδουσ οι τιμϋσ του ςυντελεςτό κυμϊνθηκαν για 
το 2000 μεταξϑ του 0,47% (λοιπού κλϊδοι των υπηρεςιών) και του 0,83% (υγεύα και 
κοινωνικό μϋριμνα), ενώ για το 2008 μεταξϑ του 0,44% (διαχεύριςη ακύνητησ 
περιουςύασ) και του 0,86% (υγεύα και κοινωνικό μϋριμνα). Απϐ τουσ κλϊδουσ 
αυτοϑσ η διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ, οι λοιπού κλϊδοι χονδρικοϑ εμπορύου, οι 
λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ και οι λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών εμφανύζουν ςτο 
διϊςτημα αυτϐ μειωμϋνο ςυντελεςτό ςυγκϋντρωςησ, ενώ ϐλοι οι ϊλλοι κλϊδοι 
αυξημϋνο. 
 
το πεδύο του παραγϐμενου προώϐντοσ η εικϐνα διαφοροποιεύται ςημαντικϊ. Οι 
διαφοροποιόςεισ αφοροϑν τϐςο τισ τιμϋσ του ςυντελεςτό, ϐπου κϊποιοι κλϊδοι 
εμφανύζουν τιμϋσ μεγαλϑτερεσ απϐ τη μονϊδα, ϐςο ϐμωσ και ωσ προσ την 
κατεϑθυνςη των μεταβολών του δεύκτη. Πιο ςυγκεκριμϋνα, τρεισ απϐ τουσ επτϊ 
κλϊδουσ (για τουσ οπούουσ υπϊρχουν διαθϋςιμα ςτοιχεύα) παρουςιϊζουν τιμϋσ 
υψηλϐτερεσ απϐ τη μονϊδα, υποδηλώνοντασ υψηλϐτερεσ ςυγκεντρώςεισ τησ 
ακαθϊριςτησ προςτιθϋμενησ αξύασ ςτην περιφϋρεια, ςε αναλογύα με τισ αντύςτοιχεσ 
τησ χώρασ. Οι ϊλλοι τϋςςερισ κλϊδοι των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων, τησ δημϐςιασ 
διούκηςησ, τησ υγεύασ και κοινωνικόσ μϋριμνασ και τησ διαχεύριςησ ακύνητησ 
περιουςύασ εμφανύζουν τιμϋσ χαμηλϐτερεσ απϐ τη μονϊδα.  



 59 

 
Ψσ προσ τισ μεταβολϋσ των τιμών του δεύκτη, ςε τϋςςερισ κλϊδουσ (καταςκευϋσ, 
γεωργύα-κτηνοτροφύα, εκπαύδευςη, υγεύα και κοινωνικό περύθαλψη) αυξϊνεται η 
τιμό του δεύκτη, καταγρϊφοντασ υψηλϐτερεσ ςε ςχϋςη με το ςϑνολο τησ χώρασ 
ςυγκεντρώςεισ τησ ακαθϊριςτησ προςτιθϋμενησ αξύασ, ενώ οι τιμϋσ του δεύκτη τησ 
δημϐςιασ διούκηςησ και των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων πϋφτουν και ϋνασ κλϊδοσ, 
τησ διαχεύριςησ ακύνητησ περιουςύασ, παρουςιϊζει αμετϊβλητη τιμό του δεύκτη. 
 
Ψσ προσ τον ςυντελεςτό ειδύκευςησ, ο οπούοσ παρϋχει διευκρινύςεισ για το κατϊ 
πϐςο η κλαδικό διϊρθρωςη τησ περιφϋρειασ μοιϊζει με (ό διαφοροποιεύται απϐ) την 
αντύςτοιχη κλαδικό διϊρθρωςη του ςυνϐλου τησ χώρασ, παρατηρεύται ϐτι η τιμό 
του διαμορφώνεται ςτο 0,22% (τιμό κϊπωσ αυξημϋνη ςε ςχϋςη με το 2000, ϐπου 
εύχε υπολογιςτεύ ςτο 0,20%). Σοϑτο οδηγεύ ςτο ςυμπϋραςμα πωσ η κλαδικό 
διϊρθρωςη τησ περιφϋρειασ δεν διαφοροποιεύται ςχεδϐν καθϐλου απϐ την 
αντύςτοιχη του ςυνϐλου τησ χώρασ και επομϋνωσ η περιφϋρεια δεν διαθϋτει υψηλϐ 
βαθμϐ εξειδύκευςησ ςε κϊποιεσ οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ. 
 

5. Περιφέρεια Ηπείρου 

 
5.1 Η ταυτότητα τησ περιφέρειασ 
 

Σο 2000 η περιφϋρεια τησ Ηπεύρου βρύςκεται ςτην ϋνατη θϋςη μεταξϑ των 
περιφερειών τησ χώρασ ωσ προσ τον πληθυςμϐ (327.815 ϊτομα), και καταλαμβϊνει 
το 3,1% του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ τησ χώρασ (Πύνακασ 16), ςτην ϋνατη θϋςη ωσ 
προσ το μϋγεθοσ του εργατικοϑ δυναμικοϑ (139.723 ϊτομα) και τησ απαςχϐληςησ 
(124.476 ϊτομα) και ςτην ϋκτη θϋςη ωσ προσ το ποςοςτϐ τησ ανεργύασ (10,9%).  

 
Πίνακασ 16: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια 
Ηπεύρου 

 

  2000 2008 Μεταβολή  
% 

Μεταβολή 

Πληθυςμϐσ χώρασ 10.468.277 10.776.116  307.839  2,9 

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ 327.815 340.573 12.757 3,9 
Μερύδιο περιφϋρειασ ςτον πληθυςμϐ τησ 
χώρασ 3,1 3,2 0,0   

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ (15-64 ετών) 212.250 220.203  7.953  3,7 
Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ 
(ςϑνολο) 139.723 150.399  10.676  7,6 
Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (15-64 
ετών) 134.625 147.234  12.610  9,4 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (χονδρικϐσ) 42,6 44,2 1,5 3,6 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (15-64 ετών)  63,4 66,9 3,4 5,4 

Απαςχϐληςη (ςϑνολο) 124.476 136.609  12.133  9,7 

Απαςχϐληςη (15-64 ετών) 119.378 133.445  14.067  11,8 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (ςϑνολο)  38,0 40,1 2,1 5,6 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (15-64 ετών) 56,2 60,6 4,4 7,7 

Πρωτογενόσ τομϋασ 30.122 26.027 -4.095 -13,6 

Δευτερογενόσ τομϋασ 26.139 30.621 4.482 17,1 
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Σριτογενόσ τομϋασ 68.215 79.961 11.746 17,2 

Εργοδϐτεσ 9.795 12.297 2.502 25,5 

Αυτοαπαςχολοϑμενοι  41.031 36.670 -4.361 -10,6 

Μιςθωτού 59.659 78.490 18.831 31,6 

Βοηθού ςτην οικογενειακό επιχεύρηςη 13.991 9.153 -4.838 -34,6 

Ανεργύα (ςϑνολο) 15.247 13.790  -1.457  -9,6 

Ανεργύα (15-64 ετών) 15.247 13.790  -1.457  -9,6 

Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (ςϑνολο) 10,9 9,2 -1,7   

Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (15-64 
ετών) 11,3 9,4 -2,0 

  

 
Ο πληθυςμϐσ τησ περιφϋρειασ αυξόθηκε κατϊ (3,9%), ρυθμϐσ που εύναι υψηλϐτεροσ 
απϐ αυτϐν που αντιςτοιχεύ (2,9%) για ϐλη τη χώρα, αλλϊ και απϐ την πλειονϐτητα 
των ϊλλων περιφερειών. Παρϐμοια θετικό εξϋλιξη ςυνιςτϊ η αϑξηςη του πληθυςμοϑ, 
κατϊ 3,7%, ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ (15-64 ετών). Αυτϋσ οι ενθαρρυντικϋσ εξελύξεισ 
ςυνδϋονται με τον ϋναν ό ϊλλο τρϐπο, με τισ ευρϑτερεσ κοινωνικϋσ και οικονομικϋσ 
εξελύξεισ.59  

 
Σο εργατικϐ δυναμικϐ τησ περιφϋρειασ παρουςιϊζει αϑξηςη κατϊ 10.676 ϊτομα, 
ποςοςτϐ 7,6%. Η αϑξηςη αυτό εύναι υψηλϐτερη ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ (9,4%), 
γεγονϐσ που ςυνδϋεται με την ϋνταξη νϋων ςτο εργατικϐ δυναμικϐ τησ περιφϋρειασ. 
Αποτϋλεςμα των εξελύξεων αυτών εύναι η αϑξηςη του χονδρικοϑ δεύκτη 
ςυμμετοχόσ,60 απϐ 42,6% το 2000 ςε 44,2% το 2008, καθώσ και του δεύκτη 
ςυμμετοχόσ που αφορϊ τισ ηλικύεσ 15-64 ετών, απϐ 63,4% ςε 66,9%. Ο τελευταύοσ 
δεύκτησ, καθώσ παρουςιϊζει οριακϊ χαμηλϐτερη τϊςη απϐ τον αντύςτοιχη για το 
ςϑνολο τησ χώρασ (67,1%), ςυγκαταλϋγεται ανϊμεςα ςτουσ χαμηλϐτερουσ που 
παρουςιϊζουν οι περιφϋρειεσ τησ χώρασ.61 

 
Παρεμφερεύσ εξελύξεισ παρουςιϊζονται και ςτο πεδύο τησ απαςχϐληςησ, η οπούα ςτο 
ςϑνολϐ τησ αυξϊνεται κατϊ 9,7% (12.133 νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ) και ςτισ εργϊςιμεσ 
ηλικύεσ παρουςιϊζεται ακϐμα μεγαλϑτερη αϑξηςη, τησ τϊξησ του 11,8%. Ο χονδρικϐσ 
δεύκτησ απαςχϐληςησ αυξϊνεται κατϊ δϑο περύπου ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ (απϐ 38,0% 
ςε 40,1%), ϐπωσ και ο δεύκτησ απαςχϐληςησ ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ με ποςοςτϐ 4,4% 
(απϐ 56,2% ςε 60,6%). Εύναι ελαφρϊ χαμηλϐτεροσ απϐ τον αντύςτοιχο για το ςϑνολο 
τησ χώρασ (62,2%) και υπολεύπεται του δεύκτη ϊλλων οκτώ περιφερειών.  

 

                                                 
59 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 2.  
60 Ο δεύκτησ αυτϐσ δεύχνει το τμόμα εκεύνο του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ που βρύςκεται μϋςα ςτισ 
οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ.  
61 Ο χαμηλϐσ δεύκτησ ςυμμετοχόσ των εργϊςιμων ηλικιών αποτελεύ και μια πρώτη ενδεικτικό αιτύα 
του γεγονϐτοσ ϐτι το ΑΕΠ τησ Περιφϋρειασ Ηπεύρου ςυγκαταλϋγεται ανϊμεςα ςτα χαμηλϐτερα τησ 
χώρασ. Σο κατϊ κεφαλόν ΑΕΠ τϐςο τησ περιφϋρειασ Ηπεύρου ϐςο και των νομών που την απαρτύζουν 
διαχρονικϊ υπολεύπεται ςημαντικϊ του μϋςου ΑΕΠ τησ χώρασ. Αυτό η υςτϋρηςη ϋχει ωσ αποτϋλεςμα 
το 2006 το κατϊ κεφαλόν ΑΕΠ τησ Περιφϋρειασ να αναλογεύ ςτο 75,0% τοϑ κατϊ κεφαλόν ΑΕΠ τησ 
χώρασ. Η ςυνεχόσ μεύωςη τησ αναλογύασ τοϑ κατϊ κεφαλόν ΑΕΠ τησ Περιφϋρειασ και των νομών τησ 
ωσ προσ το αντύςτοιχο τησ χώρασ εύναι εμφανόσ κυρύωσ ςτον Ν. Πρεβϋζησ, καθώσ η αναλογύα του, 
κατϊ το χρονικϐ διϊςτημα 2000-2006, μειώθηκε κατϊ δεκαπϋντε μονϊδεσ (απϐ 84,4% το 2000 ςε 
69,4% το 2006). Οι μικρϐτερεσ ποςοςτιαύεσ μεταβολϋσ τοϑ κατϊ κεφαλόν ΑΕΠ, ϋναντι τησ χώρασ, 
ερμηνεϑουν, ςε γενικϋσ γραμμϋσ, τον λϐγο που ςυνεχύζουν να υςτεροϑν τϐςο η περιφϋρεια ϐςο και οι 
νομού απϐ το μϋςο κατϊ κεφαλόν ΑΕΠ τησ χώρασ (Ρομπϐλησ και Κρητικύδησ, 2009). 
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Η απαςχϐληςη των νϋων μϋχρι 29 ετών αναλογεύ περύπου ςτο 16,0% τησ ςυνολικόσ 
απαςχϐληςησ, ενώ η αναλογύα των νϋων γυναικών μειώνεται ςτο 33,0% τησ 
απαςχϐληςησ των νϋων και ςτο 41,0% για τισ αςτικϋσ περιοχϋσ τησ περιφϋρειασ. 
τουσ νϋουσ μϋχρι 29 ετών, οι αςτικϋσ και οι αγροτικϋσ περιοχϋσ τησ περιφϋρειασ 
απορροφοϑν εξύςου το 86,0% τησ απαςχϐληςησ αυτών, ενώ το υπϐλοιπο 14,0% 
βρύςκεται ςτισ ημιαςτικϋσ περιοχϋσ. Αντύθετα απϐ τη ςυνολικό απαςχϐληςη, οι νϋοι 
ϊνδρεσ ςυμμετϋχουν με μεγαλϑτερη αναλογύα ϋναντι των νϋων ςτισ αγροτικϋσ και τισ 
ημιαςτικϋσ περιοχϋσ τησ περιφϋρειασ, ενώ πϊνω απϐ το όμιςυ τησ απαςχϐληςησ των 
νϋων γυναικών βρύςκεται ςτισ αςτικϋσ περιοχϋσ (52,0%) και το 37,0% ςτισ αγροτικϋσ 
περιοχϋσ τησ περιφϋρειασ (Ρομπϐλησ και Κρητικύδησ, 2009). 

 
Σϋλοσ, ϐςον αφορϊ το εκπαιδευτικϐ επύπεδο των απαςχολουμϋνων, τα υψηλϐτερα 
μερύδια (κοντϊ ςτο 30,0%) κατϋχουν τα ϊτομα με χαμηλϐ εκπαιδευτικϐ επύπεδο 
(απϐφοιτοι δημοτικοϑ και μερικών τϊξεων γυμναςύου αλλϊ και οι απϐφοιτοι 
λυκεύου). Τψηλϐ εκπαιδευτικϐ επύπεδο ϋχει πϊνω απϐ το ϋνα τϋταρτο των 
εργαζομϋνων, ενώ ϋνα μερύδιο ελαφρϊ υψηλϐτερο απϐ το 10,0% ϋχει απολυτόριο 
γυμναςύου. Σο 70,0% με χαμηλϊ εκπαιδευτικϊ προςϐντα εντοπύζεται ςτισ αγροτικϋσ 
περιοχϋσ τησ περιφϋρειασ, ενώ αντύθετα το 60,0% ϐςων ϋχουν υψηλϐ εκπαιδευτικϐ 
επύπεδο βρύςκεται ςτισ αςτικϋσ περιοχϋσ. τουσ νϋουσ μϋχρι 29 ετών το 
εκπαιδευτικϐ επύπεδο διαφοροποιεύται ςε μεγϊλο βαθμϐ ςε ςχϋςη με το ςϑνολο. Οι 
μιςού περύπου νϋοι ϋχουν απολυτόριο λυκεύου, παραπλόςια με τη μϋςη αναλογύα 
εύναι και η αναλογύα ϐςων ϋχουν υψηλϊ εκπαιδευτικϊ προςϐντα (28,0% ϋναντι 
27,0%), ϋνα 14,0% ϋχει τελειώςει τριτϊξιο γυμνϊςιο και μϐλισ το 8,0% ϋχει 
απολυτόριο δημοτικοϑ. Επύςησ, ςε ςχϋςη με το 2000, μειώνονται οι εργαζϐμενοι με 
κατώτερο εκπαιδευτικϐ επύπεδο κατϊ 13.550 ϊτομα (Ρομπϐλησ και Κρητικύδησ, 
2009).  
 
Αυτϋσ οι εξελύξεισ τησ απαςχϐληςησ εμφανύζουν ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ 
ανϊμεςα ςτουσ τρεισ βαςικοϑσ τομεύσ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ (Διϊγραμμα 4), 
καθώσ ο πρωτογενόσ τομϋασ παρουςιϊζει μεύωςη τησ απαςχϐληςησ (κατϊ -13,6%), 
η οπούα οδηγεύ ςε απώλεια 4.095 θϋςεων εργαςύασ, ϋτςι ώςτε το 2008 ςτον τομϋα 
να ςυγκεντρώνεται το 19,5% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ. Αξύζει 
να επιςημανθεύ ϐτι η περιφϋρεια τησ Ηπεύρου μαζύ με αυτό τησ τερεϊσ Ελλϊδασ 
παρουςιϊζουν την πιο μικρό μεύωςη τησ απαςχϐληςησ ςτον πρωτογενό τομϋα. Ο 
δευτερογενόσ και ο τριτογενόσ τομϋασ παρουςιϊζουν αϑξηςη με ρυθμοϑσ 17,1% ο 
πρώτοσ και 17,2% ο δεϑτεροσ, και απϐ κοινοϑ οδηγοϑν ςτη δημιουργύα 16.228 
θϋςεων εργαςύασ, με αποτϋλεςμα το 2008 ο δευτερογενόσ τομϋασ να καταλαμβϊνει 
το 22,4% και ο τριτογενόσ το 58,5% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ.  
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Διάγραμμα 4: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια 
Ηπεύρου 
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Ιδιαύτερα ςημαντικϋσ θα πρϋπει να θεωρηθοϑν και οι εξελύξεισ ςτο πεδύο τησ 
απαςχϐληςησ ωσ προσ τη θϋςη ςτο επϊγγελμα, ςτο πλαύςιο τησ οπούασ 
παρατηροϑνται ϋντονεσ ανακατατϊξεισ. Καταρχόν, οι εργοδϐτεσ αυξϊνονται κατϊ 
25,5% (απϐ 9.795 το 2000 ςε 12.297 το 2008), ωσ αποτϋλεςμα τησ ϑπαρξησ 
κϊποιων επιχειρηματικών ευκαιριών, οι οπούεσ, ϐπωσ θα δοϑμε παρακϊτω, 
εντοπύζονται κυρύωσ ςτουσ κλϊδουσ των καταςκευών και του λιανικοϑ εμπορύου. 
Σαυτοχρϐνωσ, ϐμωσ, οι αυτοαπαςχολοϑμενοι, που το 2000 ανόλθαν ςε 41.031 
ϊτομα και κατϋλαβαν το 32,9% τησ ςυνολικόσ περιφερειακόσ απαςχϐληςησ, 
μειώθηκαν κατϊ -10,6% (4.361 ϊτομα), καταλαμβϊνοντασ πλϋον ϋνα μικρϐτερο 
μερύδιο τησ απαςχϐληςησ (26,8%).62   
 
Οι δϑο ςτουσ τρεισ αυτοαπαςχολουμϋνουσ και οι τρεισ ςτουσ τϋςςερισ βοηθοϑσ ςτισ 
οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ εντοπύζονται ςτισ αγροτικϋσ περιοχϋσ, ενώ οι μιςού 
περύπου απϐ τουσ μιςθωτοϑσ (48,0%) εντοπύζονται ςτισ αςτικϋσ περιοχϋσ τησ 
περιφϋρειασ. Πϊνω απϐ το 45,0% των αυτοαπαςχολουμϋνων καθώσ και των 
ςυμβοηθοϑντων μελών απαςχολεύται ςτον κλϊδο τησ γεωργύασ-κτηνοτροφύασ κτλ. 
(Ρομπϐλησ και Κρητικύδησ, 2009). 
 
Αξιϐλογη αςφαλώσ θα πρϋπει να θεωρηθεύ και η αϑξηςη των μιςθωτών63 κατϊ 
31,6% (18.831 ϊτομα), γεγονϐσ που αναδεικνϑει τη διαδικαςύα μιασ ευρϑτερησ 
μιςθωτοπούηςησ τησ απαςχϐληςησ ςτην περιφϋρεια.64 Η αϑξηςη αυτό τησ μιςθωτόσ 

                                                 
62 τον βαθμϐ που οι εξελύξεισ αυτϋσ οδηγοϑν ςτη μετατροπό των αυτοαπαςχολουμϋνων (ό ενϐσ 
μϋρουσ τουσ) ςε εργοδϐτεσ, ενιςχϑεται περιςςϐτερο η διαπύςτωςη για την ϑπαρξη κϊποιων 
επιχειρηματικών ευκαιριών.  
63 Η απαςχϐληςη ςτον ευρϑτερο δημϐςιο τομϋα ςτην περιφϋρεια αναλογεύ ςτο ϋνα τϋταρτο περύπου 
τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ και ςτο 42,0% των μιςθωτών (Ρομπϐλησ και Κρητικύδησ 2009). 
64 Η μιςθωτό απαςχϐληςη αυξόθηκε ςτην περιφϋρεια με ανϊλογο ρυθμϐ και κατϊ την προηγοϑμενη 
δεκαετύα (31,5%), γεγονϐσ που επιδρϊ ϊμεςα ςτην ενύςχυςη του δεύκτη τησ αγορϊσ εργαςύασ. 
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απαςχϐληςησ ςυνοδεϑεται ωςτϐςο με τη μεύωςη τησ απαςχϐληςησ των 
απαςχολουμϋνων ωσ βοηθών ςτισ οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ. Σοϑτο υποδηλώνει 
δϑο αλληλϋνδετεσ διαδικαςύεσ: Η πρώτη ϐτι η αϑξηςη τησ μιςθωτοπούηςησ ςτην 
περιφϋρεια δημιουργεύ ευκαιρύεσ απαςχϐληςησ, με αποτϋλεςμα την αποχώρηςη 
ενϐσ αριθμοϑ ατϐμων απϐ την οικογενειακό επιχεύρηςη και την αναζότηςη μιασ 
θϋςησ εργαςύασ ςε ϊλλη επιχεύρηςη. Η δεϑτερη διαδικαςύα ςυνύςταται ςτο ϐτι οι 
οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ φαύνεται να μην μποροϑν να διατηρόςουν ςτουσ 
κϐλπουσ τουσ ϋνα μϋροσ του δυναμικοϑ τουσ. 
 
Οι εξελύξεισ αυτϋσ ςτο πεδύο τησ απαςχϐληςησ επιδροϑν ςημαντικϊ ςτισ εξελύξεισ 
ςτην ανεργύα, η οπούα παρουςιϊζει μεύωςη κατϊ -9,6% (1.457 ανϋργουσ), ςτο υπϐ 
ανϊλυςη χρονικϐ διϊςτημα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, το ποςοςτϐ τησ ανεργύασ 
περιορύζεται μϐλισ κατϊ 1,7% και απϐ 10,9% το 2000 κατεβαύνει ςτο 9,2% το 2008 
(τα αντύςτοιχα ποςοςτϊ για τισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ εύναι 11,3% και 9,4% για τα ϋτη 
2000 και 2008). Σα 13.790 ϊτομα που παραμϋνουν ϊνεργα το 2008 και ο μεγϊλοσ 
αριθμϐσ των ατϐμων που απαςχολεύται ςτισ οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ και αυτών 
που απαςχολοϑνται με μερικό απαςχϐληςη ςυγκροτοϑν το ευρϑτατο τμόμα του 
ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ περιφϋρειασ που δεν καταφϋρνει να ενταχθεύ 
παραγωγικϊ ςτο οικονομικϐ ςϑςτημα τησ περιφϋρειασ. 
 
Σο 2008 το 45,0% των ανϋργων τησ περιφϋρειασ τησ Ηπεύρου (που φθϊνουν τα 
13.790 ϊτομα) εντοπύζεται ςτισ αςτικϋσ περιοχϋσ, το 40,0% ςτισ αγροτικϋσ και το 
υπϐλοιπο 16,0% ςτισ ημιαςτικϋσ περιοχϋσ. Ψσ επύ το πλεύςτον, οι γυναύκεσ των 
αςτικών περιοχών και δευτερευϐντωσ των αγροτικών περιοχών πλόττονται απϐ 
την ανεργύα  (ποςοςτϐ 72,0% των ανϋργων). Αντύθετα, πϊνω απϐ τουσ μιςοϑσ 
ϊνεργουσ ϊνδρεσ βρύςκονται ςε αγροτικϋσ περιοχϋσ (55,0%). Σο 40,0% και πλϋον 
των ανϋργων εύναι νϋοι μϋχρι 29 ετών (οι νϋοι ϊνδρεσ αναλογοϑν ςτο 54,0% των 
ϊνεργων ανδρών), οι δϑο ςτουσ τρεισ ϊνεργουσ νϋουσ εύναι γυναύκεσ, ενώ η 
αναλογύα των ϊνεργων γυναικών ϊνω των 30 ετών αυξϊνεται ςε τρεισ ςε κϊθε 
τϋςςερισ ανϋργουσ. Όςον αφορϊ τουσ ανϋργουσ πϊνω απϐ 30 ετών, ςτισ αςτικϋσ 
περιοχϋσ ϋχουν μεγαλϑτερη ςυμμετοχό, μικρϐτερη ςτισ ημιαςτικϋσ περιοχϋσ και 
παραπλόςια του μϋςου των ανϋργων ςτισ αγροτικϋσ περιοχϋσ (ςε ϊνδρεσ και 
γυναύκεσ). Όμωσ οι ϊνεργεσ γυναύκεσ αναλογοϑν ςτο 77,0% των εν λϐγω ανϋργων 
και ςτο 80,0% των ανϋργων πϊνω απϐ 30 ετών ςτισ αςτικϋσ περιοχϋσ.  
 
Παραπλόςιεσ εξελύξεισ ςτο πεδύο τησ ανεργύασ λαμβϊνουν χώρα και μϋςα απϐ τη 
χρόςη των ςτοιχεύων τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ. Απϐ τον Αϑγουςτο του 2004 ωσ 
τον Νοϋμβριο  του 2008 η εγγεγραμμϋνη ανεργύα ςτην περιφϋρεια μειώθηκε κατϊ 
21,6% (απϐ 21.534 ςε 16.891 ϊτομα) (Πύνακασ παραρτόματοσ). ε επύπεδο 
επαγγελμϊτων τη μεγαλϑτερη μεύωςη εμφανύζουν τα επιςτημονικϊ επαγγϋλματα (-
49,0%) και τα γεωργικϊ-κτηνοτροφικϊ (-46,5%).65 τον αντύποδα, τισ μικρϐτερεσ 
μειώςεισ εμφανύζουν οι υπϊλληλοι γραφεύου (-21,4%), τα ανώτερα διοικητικϊ 
ςτελϋχη (-22,4%) και οι τεχνολϐγοι και τεχνικού βοηθού (-22,5%) που ςυνιςτοϑν, 
μετϊ τουσ ανειδύκευτουσ εργϊτεσ, την πολυπληθϋςτερη ομϊδα ανϋργων (4.297 
ϊτομα το 2004). Σϋλοσ, οι πωλητϋσ και οι απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 

                                                                                                                                                  
χετικϊ με τα ςχετικϊ μεγϋθη ςτισ περιφϋρειεσ και ςτουσ νομοϑσ τησ χώρασ για τη δεκαετύα του 1990 
βλ. Ευςτρϊτογλου (2006). 
65 Οι τελευταύοι αποτελοϑν μια πολϑ περιοριςμϋνη ομϊδα εγγεγραμμϋνων ανϋργων (71 ϊτομα το 
2004), ϋτςι ώςτε η μεύωςη αυτό να ϋχει περιοριςμϋνη ςημαςύα. 
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ςυνιςτοϑν τη μοναδικό επαγγελματικό κατηγορύα που εμφανύζει ϋςτω και 
περιοριςμϋνη (1,5%) αϑξηςη του αριθμοϑ των εγγεγραμμϋνων ανϋργων.  

 
 
5.2 Μία προςέγγιςη των αιτίων των μεταβολών τησ απαςχόληςησ 
 

Η μϋθοδοσ απϐκλιςησ-ςυμμετοχόσ εφαρμϐζεται ώςτε να διερευνηθοϑν μερικϊ απϐ 
τα αύτια των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ. Η εφαρμογό τησ μεθϐδου και τα 
αποτελϋςματϊ τησ για την περιφϋρεια τησ Ηπεύρου παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 17. 
Για λϐγουσ αξιοπιςτύασ των δεδομϋνων, οι κλϊδοι τησ περιφϋρειασ αυτόσ, ϐπωσ και 
ςτισ προηγοϑμενεσ περιφϋρειεσ, ταξινομοϑνται ςε ϋξι ομϊδεσ. Οι ομϊδεσ αυτϋσ 
αφοροϑν τη γεωργύα-κτηνοτροφύα και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ του πρωτογενοϑσ 
τομϋα (πρώτη ομϊδα), τα ορυχεύα-λατομεύα, τη μεταπούηςη και τον ηλεκτριςμϐ-
ϑδρευςη (δεϑτερη ομϊδα), τισ καταςκευϋσ (τρύτη ομϊδα), το εμπϐριο (χονδρικϐ, 
λιανικϐ, αυτοκινότων) και τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια (τϋταρτη ομϊδα), τη δημϐςια 
διούκηςη και ϊμυνα, την κοινωνικό αςφϊλιςη, εκπαύδευςη και υγεύα (πϋμπτη 
ομϊδα) και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ των υπηρεςιών.66 
 
ε ςυνολικϐ επύπεδο, η περιφϋρεια αυτό παρουςιϊζει αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ τησ 
τϊξησ του 9,7%, η οπούα οφεύλεται κυρύωσ ςτην ευνοώκό επύδραςη τησ εθνικόσ και 
διαφορικόσ ςυνιςτώςασ, δηλαδό ςτην ευνοώκό επύδραςη τησ αϑξηςησ τησ 
απαςχϐληςησ τησ χώρασ, καθώσ και ςτη θετικό ςυμβολό των τοπικών παραγϐντων. 
Ψςτϐςο μια περαιτϋρω αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ δεν εύναι δυνατό λϐγω τησ 
επύδραςησ τησ ομολογικόσ ςυνιςτώςασ, η οπούα ϋχει αρνητικό τιμό (-2.946) και 
καταδεικνϑει την αρνητικό επύδραςη τησ κλαδικόσ διϊρθρωςησ τησ περιφϋρειασ 
ςτην απαςχϐληςη.  
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 Βι. ζρεηηθά Τπνζεκείσζε 9.  

 

 



Πίνακασ 17: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Ηπεύρου 

 

Κωδικόσ Κλάδοσ 
Μεταβολέσ ςε απόλυτα μεγέθη και ποςοςτά υνιςτώςεσ απόκλιςησ και ςυμμετοχήσ 

2000 2008 Μεταβολή 
% 

Μεταβολή 
Εθνική 

υνιςτώςα 
Ομολογική 
υνιςτώςα 

Διαφορική 
υνιςτώςα Μεταβολή 

Ι 
Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και 
δαςοκομύα – Αλιεύα 30.122 26.094 -4.028 -13,4 3.563 -11.655 4.064 -4.028 

ΙΙ 

Ορυχεύα και λατομεύα – 
Μεταποιητικϋσ βιομηχανύεσ – 
Ηλεκτριςμϐσ-Ύδρευςη 14.459 14.547 88 0,6 1.710 -2.105 484 88 

ΙΙΙ Καταςκευϋσ 11.680 15.824 4.144 35,5 1.381 2.109 654 4.144 

ΙV 

Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο 
Επιςκευό αυτοκύνητων – Ξενοδοχεύα 
και εςτιατϐρια 26.089 31.593 5.504 21,1 3.086 2.140 278 5.504 

V 

Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα 
Κοινωνικό αςφϊλιςη – Εκπαύδευςη – 
Τγεύα  26.815 32.329 5.514 20,6 3.171 4.042 -1.699 5.514 

VΙ Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών (*)  15.311 16.222 911 5,9 1.811 2.524 -3.424 911 

ύνολο 124.476 136.609 12.133 9,7 14.722 -2.946 356 12.133 

 
(*) Η κατηγορία «VI. Λοιποί κλάδοι υπηρεςιών» περιλαμβάνει: Θ. Μεταφορέσ, αποθήκευςη και επικοινωνίεσ Ι. Ενδιάμεςοι χρηματοπιςτωτικοί οργανιςμοί Κ. 
Διαχείριςη ακίνητησ περιουςίασ, εκμιςθώςεισ και επιχειρηματικέσ δραςτηριότητεσ Ξ. Άλλεσ δραςτηριότητεσ παροχήσ υπηρεςιών υπέρ του κοινωνικού ςυνόλου και 
άλλων υπηρεςιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα Ο. Ιδιωτικά νοικοκυριά που απαςχολούν οικιακό προςωπικό Π. Ετερόδικοι οργανιςμοί και όργανα. 



Όπωσ φαύνεται και απϐ τον Πύνακα, οι πϋντε απϐ τισ ϋξι ομϊδεσ κλϊδων 
παρουςιϊζουν αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ, με εξαύρεςη την ομϊδα τησ γεωργύασ-
κτηνοτροφύασ, που εμφανύζει ςημαντικό μεύωςη. Η αρνητικό επικρϊτηςη τησ 
ομολογικόσ ςυνιςτώςασ καταδεικνϑει την πολϑ δυςμενό επύδραςη τησ κλαδικόσ 
περιφερειακόσ διϊρθρωςησ ςτην εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ ςτον πρωτογενό 
τομϋα. Θετικϊ φαύνεται να επιδρϊ ςτην απαςχϐληςη του γεωργικοϑ τομϋα 
πλόθοσ τοπικών παραγϐντων (διαφορικό ςυνιςτώςα). Επιπλϋον, η θετικό 
εικϐνα τησ εθνικόσ ςυνιςτώςασ υποδηλώνει την περιοριςμϋνη επύδραςη τησ 
μεύωςησ τησ απαςχϐληςησ ςτο ςϑνολο τησ χώρασ πϊνω ςτην απαςχϐληςη τησ 
περιφϋρειασ.67 
 
Παρϐμοιεσ διαπιςτώςεισ μποροϑν να γύνουν και για την περύπτωςη τησ ομϊδασ 
των κλϊδων τησ μεταπούηςησ. Η δυςμενόσ διϊρθρωςη των κλϊδων τησ 
περιφϋρειασ φαύνεται να δικαιολογεύ την ωσ επύ το πλεύςτον περιοριςμϋνη 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτην ομϊδα αυτό των κλϊδων. Η θετικό επύδραςη τησ 
ομολογικόσ και εθνικόσ ςυνιςτώςασ ςτον κλϊδο τησ μεταπούηςησ ςυμβϊλλουν 
ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ, ϐχι ϐμωσ τϐςο δυναμικϊ ώςτε να δώςουν 
περαιτϋρω ώθηςη ςτην αϑξηςό τησ.  
 
Η απαςχϐληςη ςτον κλϊδο των καταςκευών κρύνεται θετικό, χϊρη ςτην 
επύδραςη και των τριών παραγϐντων, με βαςικϐ παρϊγοντα την ευνοώκό 
διϊρθρωςη των κλϊδων τησ περιφϋρειασ και δευτερευϐντωσ τη γενικϐτερη τϊςη 
αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ ςτο ςϑνολο τησ χώρασ.  
 
Ανϊλογη εύναι και η εξϋλιξη ςτον τομϋα του εμπορύου, με τη διαφορϊ ϐτι ο 
βαςικϐσ αυξητικϐσ παρϊγοντασ εμφανύζεται η γενικϐτερη τϊςη αϑξηςησ του 
κλϊδου ςτο ςϑνολο τησ χώρασ. τουσ κλϊδουσ τησ δημϐςιασ διούκηςησ και ςτουσ 
λοιποϑσ κλϊδουσ υπηρεςιών που ςυνδϋονται περιςςϐτερο με τον ιδιωτικϐ τομϋα 
εμφανύζεται αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ, ωσ αποτϋλεςμα τησ αλληλεπύδραςησ 
παραγϐντων που λειτουργοϑν αντιθετικϊ. Απϐ τη μύα πλευρϊ, η ευνοώκό 
διϊρθρωςη των κλϊδων τησ περιφϋρειασ και η γενικϐτερη αυξητικό τϊςη τησ 
απαςχϐληςησ ςε ϐλη τη χώρα επιδροϑν θετικϊ, ενώ την ύδια ςτιγμό, διϊφοροι 
παρϊγοντεσ τησ τοπικόσ κοινωνύασ φαύνεται να περιορύζουν την περαιτϋρω 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ, ιδύωσ ςτον τομϋα των υπηρεςιών που ςχετύζεται με 
τον ιδιωτικϐ τομϋα. 
 

                                                 
67 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 12.  
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υμπεραςματικϊ και με βϊςη τισ δυνατϐτητεσ που παρϋχει η ανϊλυςη 
διαπιςτώνεται ϐτι ςτην πλειονϐτητα των κλϊδων (ορυχεύα, μεταπούηςη, 
ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, καταςκευϋσ, εμπϐριο και υπηρεςύεσ) παρατηρεύται 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ, η οπούα οφεύλεται κυρύωσ ςτη θετικό επύδραςη τησ 
διϊθρωςησ των κλϊδων, αλλϊ και ςτη ςυνολικό αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςε 
επύπεδο χώρασ. Η μϐνη εξαύρεςη ςτην περιφϋρεια τησ Ηπεύρου εύναι ο κλϊδοσ 
τησ γεωργύασ, ϐπου εμφανύζεται μεύωςη τησ απαςχϐληςησ, ενώ ευνοεύται 
ςημαντικϊ απϐ τοπικοϑσ παρϊγοντεσ. 

 
 
5.3 Κλαδική εξειδίκευςη και αναδιαρθρώςεισ 
 

Αυτό η διαδικαςύα προςϋγγιςησ των βαςικών αιτύων των μεταβολών τησ 
απαςχϐληςησ ςε μεγϊλεσ ομϊδεσ κλϊδων τησ περιφϋρειασ μπορεύ να 
λειτουργόςει και ωσ προούμιο ςτη διερεϑνηςη τησ εξειδύκευςησ τησ περιφϋρειασ 
και των αναδιαρθρώςεών τησ. Μύα πρώτη πλευρϊ τησ εξειδύκευςησ τησ 
περιφϋρειασ απϐ την οπτικό τησ απαςχϐληςησ παρουςιϊζεται ςτον Πύνακα 18, 
ϐπου παρουςιϊζονται οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ ςημαντικϐτερουσ 
ςε διψόφιο κωδικϐ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ.68  
 
το ςϑνολο τησ περιφϋρειασ η απαςχϐληςη, ϐπωσ όδη επιςημϊνθηκε, αυξόθηκε 
κατϊ 9,7% με τη δημιουργύα 12.133 θϋςεων εργαςύασ. Σοϑτο εύναι το 
αποτϋλεςμα ςημαντικών διαφοροποιόςεων των κλϊδων τϐςο ωσ προσ το 
μϋγεθοσ ϐςο και ωσ προσ την κατεϑθυνςη των μεταβολών. Ϊτςι, απϐ τουσ 
δεκαϋξι μεγαλϑτερουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ, που παρουςιϊζονται ςτο 
πλαύςιο τησ παροϑςασ ανϊλυςησ, οι δεκατρεύσ παρουςιϊζουν αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ και οι υπϐλοιποι τρεισ μεύωςη. τουσ κλϊδουσ που αυξϊνεται η 
απαςχϐληςη οι ρυθμού αϑξηςησ κυμαύνονται μεταξϑ του 1,3% (βιομηχανύα 
τροφύμων και ποτών) και του 99,6% (λοιπού κλϊδοι εμπορύου), ενώ ςτουσ 
κλϊδουσ που μειώνεται η απαςχϐληςη το ποςοςτϐ κυμαύνεται μεταξϑ του         -
5,6% (λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ) και -32,4% (μεταφορϋσ-αποθόκευςη-
επικοινωνύα). 

 
Πίνακασ 18: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια 
Ηπεύρου  

 

Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2008 
Απόλυτη 

μεταβολή 
% 

μεταβολή 
01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα κ.ϊ. 30.122 26.094 -4.028 -13,4 
10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 597 794 197 32,9 
15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 4.417 4.475 58 1,3 
 Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 8.530 8.051 -479 -5,6 
41-43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ 
αϋριο 915 1.228 313 34,2 

45. Καταςκευϋσ 11.680 15.824 4.144 35,5 
50. Εμπϐριο, επιςκευό αυτοκινότων κτλ. 2.751 3.807 1.056 38,4 
52. Λιανικϐ εμπϐριο 12.957 13.759 802 6,2 
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 Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 1.810 3.612 1.802 99,6 
55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 8.572 10.414 1.843 21,5 
60-64. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και 
επικοινωνύεσ 5.660 3.828 -1.831 -32,4 
74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ 4.377 4.694 317 7,2 
75. Δημϐςια διούκηςη 10.508 11.895 1.387 13,2 
80. Εκπαύδευςη 9.497 11.309 1.811 19,1 
85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 6.809 9.125 2.316 34,0 

 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών69 5.274 7.700 2.426 46,0 
ύνολο 124.476 136.609 12.133 9,7 

 
τουσ κλϊδουσ που αυξϊνεται η απαςχϐληςη, τουσ υψηλϐτερουσ ρυθμοϑσ 
παρουςιϊζουν οι λοιπού κλϊδοι του χονδρικοϑ εμπορύου70 (99,6%) και οι κλϊδοι 
των υπηρεςιών που ςχετύζονται περιςςϐτερο με τον ιδιωτικϐ τομϋα (46,0%). Οι 
κλϊδοι αυτού δημιουργοϑν και ϋναν ςημαντικϐ αριθμϐ νϋων θϋςεων εργαςύασ 
(1.802 ο πρώτοσ και 2.426 ο δεϑτεροσ). Τψηλοϑσ ρυθμοϑσ αϑξηςησ τησ 
απαςχϐληςησ εμφανύζουν οι κλϊδοι του χονδρικοϑ εμπορύου71 (38,4%), των 
καταςκευών (35,5%), τησ υγεύασ (34,0%), οι κλϊδοι του ηλεκτριςμοϑ- ϑδρευςησ 
(34,2%) καθώσ και τα ορυχεύα-λατομεύα (32,9%). Οι λοιπού κλϊδοι του εμπορύου 
και του λιανικοϑ εμπορύου, παρϊ το ϐτι βελτιώνουν κατϊ πολϑ την απαςχϐληςη 
τουσ, ςυμμετϋχουν, λϐγω μεγϋθουσ, με χαμηλϐτερουσ αριθμοϑσ ςτη δημιουργύα 
θϋςεων εργαςύασ.  
 
Οι κλϊδοι που ςυμβϊλλουν με υψηλοϑσ αριθμοϑσ ςτη δημιουργύα θϋςεων 
εργαςύασ εύναι οι καταςκευϋσ (35,5%), οι λοιπού κλϊδοι των υπηρεςιών (46,0%) 
που ςχετύζονται με τον ιδιωτικϐ τομϋα και ο κλϊδοσ τησ υγεύασ και τησ 
κοινωνικόσ μϋριμνασ (34,0%). Αντύςτοιχο ρυθμϐ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ 
εμφανύζει και ο κλϊδοσ των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων (21,5%), ανούγοντασ 
1.843 νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ. Σϋλοσ, η εκπαύδευςη (19,1%), η δημϐςια διούκηςη 
(13,2%), οι ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ (7,2%),72 το λιανικϐ εμπϐριο 
(6,2%) και η βιομηχανύα ποτών και τροφύμων (1,3%) δεν βελτιώνουν ιδιαύτερα 
την απαςχϐληςό ςτουσ και τη δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ. 
 
Ψσ προσ τουσ κλϊδουσ που παρατηρεύται πτώςη τησ απαςχϐληςησ τρεισ εύναι οι 
βαςικϋσ πηγϋσ μεύωςησ: Η πρώτη πηγό προϋρχεται απϐ τον κλϊδο των 
μεταφορών, αποθόκευςησ και επικοινωνιών, ο οπούοσ μειώνει την απαςχϐληςό 
του κατϊ -32,4% και τισ θϋςεισ εργαςύασ του κατϊ 1.831. Βαςικϊ αύτια τησ 
μεύωςησ αυτόσ (ϐπωσ όδη επιςημϊνθηκε) θα πρϋπει να θεωρηθοϑν οι 

                                                 
69 τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ υπηρεςιών περιλαμβϊνονται οι ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού 
οργανιςμού, οι δραςτηριϐτητεσ παροχόσ υπηρεςιών υπϋρ του κοινωνικοϑ ςυνϐλου, τα ιδιωτικϊ 
νοικοκυριϊ που απαςχολοϑν οικιακϐ προςωπικϐ, οι ετερϐδικοι οργανιςμού και οι λοιπού 
υποκλϊδοι τησ διαχεύριςησ ακύνητησ περιουςύασ. 
70 τον κλϊδο αυτϐ περιλαμβϊνονται ϐλοι οι δραςτηριϐτητεσ του χονδρικοϑ εμπορύου και 
εμπορύου με προμόθεια, με εξαύρεςη το εμπϐριο αυτοκινότων, οχημϊτων και μοτοςικλετών.  
71 τον κλϊδο αυτϐ περιλαμβϊνονται ϐλεσ οι δραςτηριϐτητεσ (εκτϐσ καταςκευόσ και ενοικύαςησ) 
που ϋχουν ςχϋςη με αυτοκύνητα, οχόματα και μοτοςικλϋτεσ καθώσ και με τη λιανικό πώληςη 
καυςύμων οχημϊτων και λιπαντικών ό ψυκτικών προώϐντων.  
72 τον κλϊδο αυτϐν περιλαμβϊνονται οι νομικϋσ δραςτηριϐτητεσ, οι δραςτηριϐτητεσ 
αρχιτεκτϐνων και μηχανικών, οι τεχνικϋσ δοκιμϋσ και αναλϑςεισ, η διαφόμιςη κτλ. 
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παρϊγοντεσ τοπικοϑ χαρακτόρα, ϐπωσ εύναι τα οδικϊ δύκτυα και οι 
εγκαταςτϊςεισ. 
 
Η δεϑτερη πηγό εντοπύζεται ςτον χώρο τησ γεωργύασ-κτηνοτροφύασ, ϐπου 
μειώνονται η απαςχϐληςη (κατϊ -13,4%) και οι θϋςεισ εργαςύασ (κατϊ 4.028), 
εμφανύζοντασ ταυτοχρϐνωσ ϋναν απϐ τουσ πιο μικροϑσ ρυθμοϑσ μεύωςησ 
ανϊμεςα ςε ϐλεσ τισ περιφϋρειεσ τησ χώρασ. Ϊνα μϋροσ τησ μεύωςησ αυτόσ 
οφεύλεται ςτη ςυνταξιοδϐτηςη73 ενϐσ αριθμοϑ εργαζομϋνων, ενώ ϋνα ϊλλο 
μϋροσ ςυνδϋεται με τη διαρροό ατϐμων απϐ τον πρωτογενό προσ τισ 
υπηρεςύεσ.74 
 
Η τρύτη πηγό μεύωςησ τησ απαςχϐληςησ εςτιϊζεται ςτον κλϊδο τησ 
μεταπούηςησ. Οι λοιπού κλϊδοι τησ μεταπούηςησ (ςτην πραγματικϐτητα εδώ 
ςυγκεντρώνεται το ςϑνολο των κλϊδων τησ μεταπούηςησ, με εξαύρεςη τη 
βιομηχανύα τροφύμων και ποτών) ςυνολικϊ περιορύζουν την απαςχϐληςό τουσ 
κατϊ -5,6% και τισ θϋςεισ εργαςύασ κατϊ 479. Βαςικό αιτύα τησ μεύωςησ αυτόσ, 
ϐπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ, εύναι η δυςμενόσ διϊρθρωςη των κλϊδων τησ 
ςυγκεκριμϋνησ περιοχόσ. Δϑο επιπρϐςθετα ςτοιχεύα αξύζει να επιςημανθοϑν: 
Πρώτον, η απώλεια των θϋςεων απαςχϐληςησ εύναι αποτϋλεςμα ϋντονων 
διακυμϊνςεων που λαμβϊνουν χώρα την περύοδο αυτό, καθώσ απϐ το 2000 ϋωσ 
και το 2008 η μεταπούηςη υφύςταται διαδοχικϋσ αυξόςεισ και μειώςεισ (Πύνακασ 
παραρτόματοσ Π.1.4).75 Δεϑτερον, ςτο εςωτερικϐ του κλϊδου αυτοϑ επικρατοϑν 
ϋντονεσ τϊςεισ αναδιϊρθρωςησ, καθώσ υπϊρχουν μεταποιητικού τομεύσ ϐπου 
αυξϊνεται η απαςχϐληςη (π.χ. καταςκευό προώϐντων απϐ καουτςοϑκ, πλαςτικϋσ 
ϑλεσ, μη μεταλλικϊ ορυκτϊ και καταςκευό επύπλων) και ενιςχϑεται ϋτςι η θϋςη 
τουσ ςτην περιφϋρεια και τομεύσ που μειώνεται η απαςχϐληςη (πχ. παραγωγό 
προώϐντων καπνοϑ, βιομηχανύα ξϑλου, παραγωγό χημικών ουςιών, καταςκευό 
μεταλλικών προώϐντων, καταςκευό ειδών ϋνδυςησ που ςυνιςτοϑςε τον δεϑτερο 
ςε μϋγεθοσ κλϊδο τησ μεταπούηςησ ςτην περιφϋρεια, αλλϊ υπϋςτη μεγϊλη 
ςυρρύκνωςη).  
 
Αυτϋσ οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ που επιςημϊνθηκαν παραπϊνω οδηγοϑν 
ςε ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ ςτη διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ 
κλϊδουσ (Πύνακασ 19). Απϐ τουσ δεκαϋξι βαςικϐτερουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ 
οι δϋκα βελτιώνουν τη ςυμμετοχό τουσ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη, ενώ οι 
υπϐλοιποι ϋξι τη μειώνουν.  

 

 
 
 
 
 

                                                 
73 Η υπϐθεςη αυτό ενιςχϑεται περαιτϋρω απϐ τα υψηλϊ ποςοςτϊ απαςχολουμϋνων (45,8%) του 
κλϊδου που εντοπύζονται το 2000 ςτισ ηλικύεσ 55-64 ετών αλλϊ και ς’ αυτόν πϊνω απϐ 65 ετών.  
74 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 17.  
75 Πρϋπει να επιςημανθεύ ϐτι αυτϋσ οι ελαφρϋσ διαφοροποιόςεισ τησ απαςχϐληςησ ενδϋχεται, 
μϋχρι ενϐσ ςημεύου τουλϊχιςτον, να αντικατοπτρύζουν ζητόματα καταγραφόσ των μεγεθών 
αυτών και να μη ανταποκρύνονται πλόρωσ ςτην πραγματικϐτητα.  
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Πίνακασ 19: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, 
Περιφϋρεια Ηπεύρου 

 

 Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2008 
Απόλυτη 

μεταβολή 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα κ.ϊ. 24,2 19,1 -5,1 

10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 0,5 0,6 0,1 

15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 3,5 3,3 -0,2 

 Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 6,9 5,9 -1,0 

41-43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ αϋριο 0,7 0,9 0,2 
45. Καταςκευϋσ 9,4 11,6 2,2 
50. Εμπϐριο, επιςκευό αυτοκινότων κτλ. 2,2 2,8 0,6 
52. Λιανικϐ εμπϐριο 10,4 10,1 -0,3 
 Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 1,5 2,6 1,1 
55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 6,9 7,6 0,7 
60-64. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και 
επικοινωνύεσ 4,5 2,8 -1,7 
74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ 3,5 3,4 -0,1 

75. Δημϐςια διούκηςη 8,4 8,7 0,3 
80. Εκπαύδευςη 7,6 8,3 0,6 

85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 5,5 6,7 1,2 
 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 4,2 5,6 1,4 

ύνολο 100,0 100,0 0,0 

 
Η πιο αξιοςημεύωτη διαφοροπούηςη αναμφύβολα εντοπύζεται ςτη γεωργύα- 
κτηνοτροφύα, ϐπου καταγρϊφεται μεύωςη κατϊ -5,1% ςτη ςυνολικό 
απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. Παρϊ τη ςημαντικό μεύωςη τησ απαςχϐληςησ 
κατϊ -13,4% (4.028 θϋςεισ εργαςύασ), ο κλϊδοσ τησ γεωργύασ-κτηνοτροφύασ 
παραμϋνει ο μεγαλϑτεροσ, με διαφορϊ απϐ τουσ ϊλλουσ περιφερειακοϑσ 
κλϊδουσ, ςε βαθμϐ που αυτό η περιφϋρεια να μπορεύ να χαρακτηριςτεύ ωσ 
αγροτικό. όμερα ϋνασ ςτουσ πϋντε εργαζομϋνουσ ςτην περιφϋρεια εντοπύζεται 
ςτον πρωτογενό τομϋα. Με δεδομϋνα τα διαρθρωτικϊ χαρακτηριςτικϊ του 
πρωτογενοϑσ τομϋα ςτη χώρα, αυτό η υψηλό ςυγκϋντρωςη τησ απαςχϐληςησ 
ςυνδυϊζεται με μια ςχετικϊ μικρό παραγωγικϐτητα και κατ’ επϋκταςη με 
χαμηλϋσ αποδϐςεισ τησ μϋςησ αγροτικόσ εκμετϊλλευςησ. 
 
Η δεϑτερη ςε ςημαςύα διαφοροπούηςη αφορϊ την αϑξηςη τησ ςυμμετοχόσ του 
τομϋα των καταςκευών. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτον κλϊδο αυτϐν η απαςχϐληςη 
αυξϊνεται κατϊ 2,2%, διαμορφώνοντασ το μερύδιο τουσ ςτο 11,6% τησ 
ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ και καταλαμβϊνοντασ τη δεϑτερη 
μετϊ τη γεωργύα-κτηνοτροφύα θϋςη ςτη ςχετικό κατϊταξη. Ακολουθοϑν μια 
ςειρϊ απϐ κλϊδοι του τριτογενοϑσ τομϋα, ανϊμεςα ςτουσ οπούουσ βρύςκονται οι 
κλϊδοι των υπηρεςιών, υγεύασ και κοινωνικόσ μϋριμνασ καθώσ και του εμπορύου, 
που βελτιώνουν τη ςυμμετοχό τουσ κατϊ 1,4%, 1,2% και 1,1% αντύςτοιχα. Οι 
υπϐλοιποι κλϊδοι εμφανύζουν βελτιώςεισ χαμηλϐτερεσ απϐ τη μονϊδα 
(ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια, εμπϐριο αυτοκινότων, εκπαύδευςη), ενώ το επύπεδο τησ 
απαςχϐληςησ ςτα ορυχεύα-λατομεύα και ςτη δημϐςια διούκηςη, με οριακϋσ 
βελτιώςεισ (0,1% και 0,3% αντύςτοιχα), υποδηλώνουν περιςςϐτερο 
ςταςιμϐτητα, παρϊ την ϑπαρξη κϊποιασ δυναμικόσ προσ τα πϊνω. 
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Μύα τρύτη ςημαντικό διαφοροπούηςη αφορϊ τη μεύωςη τησ ςυμμετοχόσ του 
κλϊδου των μεταφορών (κατϊ -1,7%) και τησ μεταπούηςησ (κατϊ -1,0%). Καθώσ 
μϊλιςτα αυτό η μεύωςη τησ ςυμμετοχόσ τησ μεταπούηςησ ςτη ςυνολικό 
απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ προϋρχεται μϋςα απϐ μεύωςη τησ απαςχϐληςόσ 
τησ αναδεικνϑεται μια διαδικαςύα απϐλυτησ βιομηχανικόσ οπιςθοχώρηςησ 
(αποβιομηχϊνιςησ). Και ϐπωσ ςυμβαύνει ςτουσ κλϊδουσ που ςημειώνουν καλϋσ 
επιδϐςεισ, ϋτςι και ςε αυτοϑσ που ςυμβαύνει το αντύθετο, τρεισ κλϊδοι (ϊλλεσ 
επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ -0,1%, βιομηχανύα τροφύμων και ποτών -0,2% 
και λιανικϐ εμπϐριο 0,3%) εμφανύζουν οριακϋσ μειώςεισ που υποδηλώνουν 
περιςςϐτερο μια κατϊςταςη ςταςιμϐτητασ. 
 
Η ανϊλυςη των μεταβολών και των αναδιαρθρώςεων τησ απαςχϐληςησ ςτουσ 
κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ ολοκληρώνεται με την παρϊθεςη δϑο ςτατιςτικών 
δεικτών (Πύνακασ 5), του ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ και του ςυντελεςτό 
εξειδύκευςησ, οι οπούοι μασ πληροφοροϑν αναφορικϊ με τη ςυγκϋντρωςη των 
οικονομικών δραςτηριοτότων ςτην περιφϋρεια (ϐπωσ αποτυπώνονται μϋςα 
απϐ την κλαδικό διϊρθρωςη), αλλϊ και την εξειδύκευςη τησ περιφϋρειασ.  
 
το πεδύο τησ απαςχϐληςησ υψηλϐτερο απϐ τη μονϊδα ςυντελεςτό 
ςυγκϋντρωςησ, και ςτα δϑο ϋτη ανϊλυςησ, εμφανύζουν οι οκτώ απϐ τουσ δεκαϋξι 
κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ. Αυτού εμφανύζουν την υψηλϐτερη ςυγκϋντρωςη ςτην 
απαςχϐληςη ςε ςχϋςη με την αντύςτοιχη ςτο ςϑνολο τησ χώρασ. υγκεκριμϋνα, 
οι κλϊδοι τησ γεωργύασ-κτηνοτροφύασ, των ορυχεύων και λατομεύων, τησ 
βιομηχανύασ τροφύμων, των καταςκευών, των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων και τησ 
υγεύασ και κοινωνικόσ μϋριμνασ ενιςχϑουν διαχρονικϊ τη ςυγκϋντρωςό τουσ, 
καθώσ το 2008 οι ςχετικού δεύκτεσ εμφανύζονται ενιςχυμϋνοι.  

 
 
Πίνακασ 20: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη 
προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια Ηπεύρου 

 

Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ  
 

υντελεςτήσ 
ςυμμετοχήσ  
Απαςχόληςη 

 

 υντελεςτήσ 
υμμετοχήσ ΑΠΑ 

 

 2000 2008 2000 2006 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα κ.ϊ. 1,39 1,68 1,78 2,14 

10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 1,06 1,45 0,16 0,29 

15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 1,20 1,32 − − 
Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 0,62 0,62 − − 

41-43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ αϋριο 0,75 0,88 0,88 0,91 
45. Καταςκευϋσ 1,30 1,38 1,48 1,79 

50. Εμπϐριο, επιςκευό αυτοκινότων κτλ.  0,84 1,01 − − 
52. Λιανικϐ εμπϐριο 0,93 0,85 − − 
Λοιπού κλϊδοι χονδρικοϑ εμπορύου 0,43 0,70 − − 

55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 1,03 1,07 0,98 0,95 
60-64. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και 
επικοινωνύεσ  0,73 0,49 0,34 0,33 
74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ 0,81 0,61 − − 
75. Δημϐςια διούκηςη 1,15 1,04 1,26 1,12 
80. Εκπαύδευςη 1,25 1,18 1,41 1,59 
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85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 1,19 1,31 1,64 1,77 

Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 0,55 0,59 − − 
ύνολο 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Ο κλϊδοσ των ορυχεύων εμφανύζει τη μεγαλϑτερη αϑξηςη (απϐ 1,06% το 2000 
ςε 1,45% το 2008), γεγονϐσ που υποδηλώνει τη ςυγκϋντρωςη περιςςϐτερων 
εργαζομϋνων ςε αυτοϑσ τουσ χώρουσ εργαςύασ τησ περιφϋρειασ, ςε αναλογύα με 
τισ αντύςτοιχεσ για το ςϑνολο τησ χώρασ. Επιπλϋον, ςτουσ κλϊδουσ τησ δημϐςιασ 
διούκηςησ και τησ εκπαύδευςησ, των οπούων ο ςυντελεςτόσ ςυμμετοχόσ εύναι 
μεγαλϑτεροσ απϐ τη μονϊδα και ςτα δϑο ϋτη, εμφανύζεται μεύωςη των 
ςυντελεςτών ςυμμετοχόσ κατϊ 0,11% και 0,07% αντύςτοιχα. Αξύζει να 
επιςημανθεύ ϐτι αυτό η αυξανϐμενη τιμό του δεύκτη του κλϊδου τησ γεωργύασ 
ςημαύνει ϐτι, παρϊ τη ςυνεχό μεύωςη τησ απαςχϐληςησ ςτον κλϊδο, η 
περιφϋρεια τησ Ηπεύρου εξακολουθεύ να θεωρεύται αγροτικό περιφϋρεια. 
 
Οι τιμϋσ των υπϐλοιπων οκτώ κλϊδων κυμαύνονται για το 2000 μεταξϑ του 
0,93% (λιανικϐ εμπϐριο) και του 0,43% (λοιπού κλϊδοι χονδρικοϑ εμπορύου), 
ενώ για το 2008 μεταξϑ του 0,88% (ηλεκτριςμϐσ-ϑδρευςη) και του 0,49% 
(μεταφορϋσ, αποθόκευςη, επικοινωνύα), γεγονϐσ που ςημαύνει ϐτι αυτού οι 
κλϊδοι ςυμμετϋχουν με πολϑ χαμηλϊ μεγϋθη ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ 
περιφϋρειασ. Απϐ τουσ κλϊδουσ αυτοϑσ το λιανικϐ εμπϐριο, οι μεταφορϋσ και οι 
ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ (οι νομικϋσ, οι αρχιτεκτονικϋσ και οι 
μηχανικϋσ δραςτηριϐτητεσ, οι τεχνικϋσ δοκιμϋσ και αναλϑςεισ, οι διαφημιςτικϋσ 
εταιρεύεσ) εμφανύζουν ςτο διϊςτημα αυτϐ μειωμϋνο ςυντελεςτό ςυγκϋντρωςησ, 
ενώ ϐλοι οι ϊλλοι κλϊδοι εμφανύζουν αυξημϋνο, με εξαύρεςη τουσ λοιποϑσ 
κλϊδουσ μεταπούηςησ (κλωςτοϒφαντουργύα, βιομηχανύα δϋρματοσ, ξϑλου κτλ.), 
ϐπου ο ςυντελεςτόσ παραμϋνει ςταθερϐσ. 
 
το πεδύο του παραγϐμενου προώϐντοσ η εικϐνα διαφοροποιεύται ςημαντικϊ. Οι 
διαφοροποιόςεισ αφοροϑν τϐςο τισ τιμϋσ του ςυντελεςτό, ϐπου η πλειονϐτητα 
των κλϊδων εμφανύζει τιμϋσ μεγαλϑτερεσ απϐ τη μονϊδα, ϐςο ϐμωσ και ωσ προσ 
την κατεϑθυνςη των μεταβολών του δεύκτη. Πιο ςυγκεκριμϋνα, πϋντε απϐ τουσ 
εννϋα κλϊδουσ (για τουσ οπούουσ υπϊρχουν διαθϋςιμα ςτοιχεύα) εμφανύζουν 
τιμϋσ υψηλϐτερεσ απϐ τη μονϊδα, δηλώνοντασ τισ υψηλϐτερεσ ςυγκεντρώςεισ 
τησ ακαθϊριςτησ προςτιθϋμενησ αξύασ ςτην περιφϋρεια, ςε ςχϋςη με τισ 
αντύςτοιχεσ τησ χώρασ.  
 
Οι τϋςςερισ ϊλλοι κλϊδοι των ορυχεύων-λατομεύων, του ηλεκτριςμοϑ-ϑδρευςησ, 
των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων, των μεταφορών-αποθόκευςησ και των 
επικοινωνιών εμφανύζουν τιμϋσ πιο κϊτω απϐ τη μονϊδα. Ψσ προσ τισ μεταβολϋσ 
των τιμών του δεύκτη ϋξι κλϊδοι (γεωργύα, ορυχεύα-λατομεύα, ηλεκτριςμϐσ-
ϑδρευςη, καταςκευϋσ, εκπαύδευςη και υγεύα και κοινωνικό μϋριμνα) αυξϊνουν 
την τιμό του δεύκτη, φανερώνοντασ υψηλϐτερεσ, ςε ςχϋςη με το ςϑνολο τησ 
χώρασ, ςυγκεντρώςεισ τησ ακαθϊριςτησ προςτιθϋμενησ αξύασ, οι υπϐλοιποι 
κλϊδοι των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων και τησ δημϐςιασ διούκηςησ εμφανύζουν 
μειώςεισ τησ τιμόσ του δεύκτη.  
 
Ψσ προσ τον ςυντελεςτό ειδύκευςησ, η τιμό του διαμορφώνεται ςτο 0,13% το 
2000 και αυξϊνεται ελαφρϊ ςε 0,16% το 2008. Σοϑτο ςημαύνει ϐτι η κλαδικό 
διϊρθρωςη τησ περιφϋρειασ δεν διαφοροποιεύται ιδιαύτερα ςε ςχϋςη με την 
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αντύςτοιχη τησ χώρασ και επομϋνωσ η περιφϋρεια δεν διαθϋτει υψηλϐ βαθμϐ 
εξειδύκευςησ ςε κϊποιεσ οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ. 

 
 

6. Περιφέρεια Θεςςαλίασ 

 
6.1 Η ταυτότητα τησ περιφέρειασ 
 

Σο 2000 η περιφϋρεια τησ Θεςςαλύασ βρύςκεται ςτην τρύτη θϋςη τησ κατϊταξησ 
των περιφερειών τησ χώρασ ωσ προσ τον πληθυςμϐ, που ανϋρχεται ςε 720.404 
ϊτομα και καταλαμβϊνει ποςοςτϐ 6,9% του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ τησ χώρασ 
(Πύνακασ 21), ςτην τρύτη θϋςη ωσ προσ το μϋγεθοσ του εργατικοϑ δυναμικοϑ 
(313.713 ϊτομα) και τησ απαςχϐληςησ (272.892 ϊτομα) και ςτην τρύτη θϋςη ωσ 
προσ το ποςοςτϐ τησ ανεργύασ (13,0%).  
 
Πίνακασ 21: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια 
Θεςςαλύασ  

 

  2000 2008 Μεταβολή  
% 

Μεταβολή 

Πληθυςμϐσ χώρασ 10.468.277 10.776.116  307.839  2,9 

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ 720.404 720.760 357 0,0 
Μερύδιο περιφϋρειασ ςτον πληθυςμϐ τησ 
χώρασ 6,9 6,7 -0,2 –  

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ (15-64 ετών) 471.945 466.859  -5.086  -1,1 

Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (ςϑνολο) 313.713 322.411  8.698  2,8 
Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (15-64 
ετών) 304.756 311.003  6.247  2,0 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (χονδρικϐσ) 43,5 44,7 1,2 2,7 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (15-64 ετών)  64,6 66,6 2,0 3,2 

Απαςχϐληςη (ςϑνολο) 272.892 299.599  26.707  9,8 

Απαςχϐληςη (15-64 ετών) 264.074 288.192  24.118  9,1 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (ςϑνολο)  37,9 41,6 3,7 9,7 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (15-64 ετών) 56,0 61,7 5,8 10,3 

Πρωτογενόσ τομϋασ 87.511 60.523 -26.988 -30,8 

Δευτερογενόσ τομϋασ 51.979 65.805 13.826 26,6 

Σριτογενόσ τομϋασ 133.402 173.271 39.869 29,9 

Εργοδϐτεσ 16.095 22.986 6.891 42,8 

Αυτοαπαςχολοϑμενοι 90.352 82.574 -7.778 -8,6 

Μιςθωτού 119.687 164.485 44.798 37,4 

Βοηθού ςε οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ 46.757 29.554 -17.203 -36,8 

Ανεργύα (ςϑνολο) 40.821 22.811  -18.009  -44,1 

Ανεργύα (15-64 ετών) 40.682 22.811  -17.871  -43,9 

Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (ςϑνολο) 13,0 7,1 -5,9 – 

Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (15-64 ετών) 13,3 7,3 -6,0 – 

 
Οι εξελύξεισ ωςτϐςο που λαμβϊνουν χώρα ςε αυτϐ το χρονικϐ διϊςτημα 
διαφοροποιοϑνται τϐςο ωσ προσ τισ αντύςτοιχεσ για το ςϑνολο τησ χώρασ ϐςο 
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και ωσ προσ αυτϋσ των ϊλλων περιφερειών, φανερώνοντασ τον διαφορετικϐ 
τρϐπο με τον οπούο η κϊθε περιφϋρεια ςυμμετϋχει, επηρεϊζεται και εντϊςςεται 
ςτισ ευρϑτερεσ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ εξελύξεισ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο 
πληθυςμϐσ τησ περιφϋρειασ αυτόσ παραμϋνει ςταθερϐσ, ςε αντύθεςη με τον 
πληθυςμϐ τησ χώρασ που αυξϊνεται κατϊ 2,9%, αλλϊ και τησ πλειονϐτητασ των 
ϊλλων περιφερειών. Ακϐμα δυςμενϋςτερη εξϋλιξη αποτελεύ η μεύωςη του 
πληθυςμοϑ ςτισ εργαςιακϊ ενεργϋσ ηλικύεσ (15-64 ετών) κατϊ -1,1%, γεγονϐσ 
που με εξαύρεςη την Ανατολικό Μακεδονύα και Θρϊκη δεν παρατηρεύται ςε 
καμύα ϊλλη περιφϋρεια. Αυτϋσ οι αποθαρρυντικϋσ εξελύξεισ ςυνδϋονται με το 
δημογραφικϐ πρϐβλημα που αντιμετωπύζει η περιφϋρεια, το οπούο καθορύζεται 
απϐ τισ ευρϑτερεσ κοινωνικϋσ και οικονομικϋσ εξελύξεισ.76  
 
Σο εργατικϐ δυναμικϐ τησ περιφϋρειασ αυτόσ παρουςιϊζει αϑξηςη κατϊ 8.698 
ϊτομα, ποςοςτϐ 2,8%. Ψςτϐςο η αϑξηςη αυτό περιορύζεται ςτισ εργϊςιμεσ 
ηλικύεσ (2,0%) γεγονϐσ που οφεύλεται κυρύωσ ςτην αποχώρηςη απϐ το εργατικϐ 
δυναμικϐ ατϐμων πϊνω απϐ 65 ετών. Ο χονδρικϐσ δεύκτησ ςυμμετοχόσ, που μασ 
δεύχνει το τμόμα εκεύνο του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ που βρύςκεται μϋςα ςτισ 
οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ, παρουςιϊζει μια μικρό αϑξηςη (απϐ 43,5% το 
2000 ςε 44,7% το 2008), ενώ ο δεύκτησ ςυμμετοχόσ που αφορϊ τισ ηλικύεσ 15-64 
ετών παρουςιϊζει αϑξηςη κατϊ δϑο ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ (απϐ 64,6% το 2000 
ςε 66,6% το 2008). Ψσ ελαφρϊ χαμηλϐτεροσ απϐ τον αντύςτοιχο του ςυνϐλου 
τησ χώρασ (67,1%) ςυγκαταλϋγεται ανϊμεςα ςτουσ μεςαύουσ δεύκτεσ που 
παρουςιϊζουν οι περιφϋρειεσ τησ χώρασ. 
 
Ανϊλογεσ εύναι οι εξελύξεισ ςτο πεδύο τησ απαςχϐληςησ, ϐπου ςημειώνεται 
αϑξηςη 9,8% και 26.707 νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ. τισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ η αϑξηςη 
αυτό διαμορφώνεται ςτο 9,1% και οι θϋςεισ εργαςύασ ςτισ 24.118. Ο χονδρικϐσ 
δεύκτησ απαςχϐληςησ αυξϊνεται κατϊ 3,7% (απϐ 37,9% ςε 41,6%), ενώ ο 
δεύκτησ απαςχϐληςησ ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ εμφανύζει ςημαντικό αϑξηςη κατϊ 
5,7% (απϐ 56,0% ςε 61,7%). Εύναι λύγο χαμηλϐτεροσ απϐ τον αντύςτοιχο για το 
ςϑνολο τησ χώρασ (62,2%) και υπολεύπεται του δεύκτη ϊλλων ϋξι περιφερειών.  
 
Αυτϋσ οι εξελύξεισ ςτην απαςχϐληςη διαφοροποιοϑνται αρκετϊ μεταξϑ των 
τριών βαςικών τομϋων οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ (Διϊγραμμα 5), με τον 
πρωτογενό τομϋα να χϊνει 26.988 θϋςεισ εργαςύασ, ποςοςτϐ -30,8%. Η 
κατϊςταςη αυτό εξιςορροπεύται απϐ τισ αυξόςεισ τϐςο του δευτερογενοϑσ 
(26,6%) ϐςο και του τριτογενοϑσ (29,9%) τομϋα και τη δημιουργύα ςυνολικϊ 
53.695 νϋων θϋςεων εργαςύασ (13.826 για τον δευτερογενό τομϋα και 39.869 
για τον τριτογενό). 77  

 

                                                 
76 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 2.  
77 Όπωσ φαύνεται απϐ το Διϊγραμμα 1, η ςυνεχιζϐμενη μεύωςη τησ απαςχϐληςησ του 
πρωτογενοϑσ τομϋα, ςε ςυνδυαςμϐ με την αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτον δευτερογενό, ϋχει 
οδηγόςει ςε ςημαντικό ςϑγκλιςη των δϑο μεγεθών. Σαυτϐχρονα, αυτό η αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ ςτον δευτερογενό τομϋα, που εντοπύζεται τϐςο ςτη μεταπούηςη και ςτον 
ηλεκτριςμϐ-ϑδρευςη ϐςο και ςτισ καταςκευϋσ, ςυγκαταλϋγεται ςτισ υψηλϐτερεσ ανϊμεςα ςτισ 
περιφϋρειεσ τησ χώρασ. 
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Διάγραμμα 5: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια 
Θεςςαλύασ  
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Ψσ προσ τη θϋςη ςτο επϊγγελμα, ςημειώνονται ενδιαφϋρουςεσ εξελύξεισ. 
Αυξϊνονται οι εργοδϐτεσ κατϊ 6.891 ϊτομα (ποςοςτϐ 42,8%), 
καταλαμβϊνοντασ το 2008 το 7,7% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ 
περιφϋρειασ. τον αντύποδα, οι αυτοαπαςχολοϑμενοι μειώνονται κατϊ -8,6% 
(κατϊ 7.778 ϊτομα), διατηρώντασ ωςτϐςο ϋνα υψηλϐ μερύδιο (27,6%) ςτη 
ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ το 2008.78 Ψςτϐςο η βαςικό εξϋλιξη που 
χαρακτηρύζει την περιφϋρεια εύναι η επιπλϋον αϑξηςη των μιςθωτών, που 
ανϋρχεται ςε 37,4% (44.798 ϊτομα), καταλαμβϊνοντασ ϋνα ςχετικϊ 
περιοριςμϋνο μερύδιο (54,9%) τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ.79 
Σϋλοσ, παρϊ τη ςημαντικό τουσ μεύωςη κατϊ 36,8% (κατϊ 17.203 ϊτομα) οι 
βοηθού ςτισ οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ εξακολουθοϑν να διατηροϑν υψηλϐ 
μερύδιο (9,9%) ςτο ςυνολικϐ ποςοςτϐ τησ περιφϋρειασ. Η μεύωςη αυτό 
ςηματοδοτεύ δϑο αλληλοςυνδεϐμενεσ εξελύξεισ: Η πρώτη αφορϊ την αδυναμύα 
τησ οικογενειακόσ επιχεύρηςησ να διατηρόςει τα ϊτομα αυτϊ ςτο πλαύςιϐ τησ,80 
ενώ η δεϑτερη το ϐτι δημιουργοϑνται ςτην περιφϋρεια θϋςεισ εργαςύασ που 
καταλαμβϊνουν τα ϊτομα αυτϊ, εγκαταλεύποντασ την απαςχϐληςη ςτισ 
οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ.  
 
Οι εξελύξεισ αυτϋσ ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα την αιςθητό μεύωςη τησ ανεργύασ. Πιο 
ςυγκεκριμϋνα, η ανεργύα μειώνεται κατϊ -44,4% (κατϊ 18.009 ανϋργουσ) και το 
ποςοςτϐ τησ περιορύζεται κατϊ 5,9% (απϐ 13,0% το 2000 ςε 7,1% το 2008). Σα 
αντύςτοιχα ποςοςτϊ για τισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ ανϋρχονται ςε 13,0% και 7,3% για 
τα ϋτη 2000 και 2008 αντύςτοιχα. Ψςτϐςο γϑρω ςτα 22.811 ϊτομα 
εξακολουθοϑν να παραμϋνουν ςε κατϊςταςη ανεργύασ κατϊ το 2008 και ςε 
ςυνδυαςμϐ με τον μεγϊλο αριθμϐ των εργαζομϋνων ςτισ οικογενειακϋσ 
επιχειρόςεισ και αυτών που απαςχολοϑνται ςε μερικόσ απαςχϐληςησ εργαςύεσ 

                                                 
78 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 3. 
79 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 4.  
80 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 5.  
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οδηγοϑμαςτε ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι ϋνα μεγϊλο τμόμα του ανθρώπινου 
δυναμικοϑ μϋνει εκτϐσ τησ παραγωγικόσ οικονομικόσ ζωόσ τησ περιφϋρειασ 
 
Η μεύωςη τησ ανεργύασ καταγρϊφεται και μϋςα απϐ τα επύςημα ςτοιχεύα του 
ΟΑΕΔ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, απϐ τον Αϑγουςτο του 2004 ωσ τον Νοϋμβριο του 
2008 (ςϑμφωνα με τα πιο πρϐςφατα διαθϋςιμα ςτοιχεύα) η εγγεγραμμϋνη 
ανεργύα ςτην περιφϋρεια μειώθηκε κατϊ -31,4% και απϐ 37.894 περιορύςτηκε 
ςε 26.004 ϊτομα. Σο μεγαλϑτερο ποςοςτϐ τησ ανεργύασ (25,4% του ςυνϐλου 
των εγγεγραμμϋνων ανϋργων) εντοπύζεται ςτουσ ανειδύκευτουσ εργϊτεσ, ςτουσ 
υπαλλόλουσ γραφεύου (20,5%) και ςτουσ απαςχολουμϋνουσ ςτην παροχό 
υπηρεςιών (15,2%). Σα επιςτημονικϊ επαγγϋλματα ςυγκεντρώνουν ποςοςτϐ 
τησ τϊξησ του 13,4%, οι τεχνολϐγοι και οι τεχνικού βοηθού το 11,9%, ενώ οι 
ϊλλεσ επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ ςυγκεντρώνουν εμφανώσ πιο μικρϊ μερύδια. 
Ψσ προσ τη γεωγραφικό κατανομό τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ, το μεγαλϑτερο 
τμόμα τησ ςυγκεντρώνεται ςτον Ν. Λϊριςασ (39,3%) και ακολουθοϑν οι Ν. 
Μαγνηςύασ (23,5%), Σρικϊλων (20,0%) και Καρδύτςασ (17,2%). Ιδιαύτερο 
ενδιαφϋρον προκαλεύ το γεγονϐσ ϐτι οι δϑο νομού με τισ χαμηλϐτερεσ 
ςυγκεντρώςεισ τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ (Σρύκαλα και Καρδύτςα) 
εμφανύζουν και τουσ υψηλϐτερουσ ρυθμοϑσ μεύωςησ (37,5% και 37,2% 
αντύςτοιχα), με τουσ δϑο ϊλλουσ νομοϑσ να εμφανύζουν ρυθμοϑσ μεύωςησ 
εμφανώσ χαμηλϐτερουσ (26,6% ο Ν. Λϊριςασ και 29,9% ο Ν. Μαγνηςύασ).81 

 
 
6.2 Μια προςέγγιςη των αιτίων των μεταβολών τησ απαςχόληςησ 
 

το πλαύςιο τησ ανϊλυςησ που επιχειρόθηκε μϋχρι ςτιγμόσ εντϊςςεται και η 
διερεϑνηςη των αιτύων των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ ϐςο και τησ κλαδικόσ 
εξειδύκευςησ τησ περιφϋρειασ και των αναδιαρθρώςεων που λαμβϊνουν χώρα 
ςτο διϊςτημα 2000-2008. Για τη διερεϑνηςη των αιτύων των μεταβολών τησ 
απαςχϐληςησ χρηςιμοποιεύται, ϐπωσ και ςτισ περιφϋρειεσ που ϋχουν 
παρουςιαςτεύ μϋχρι τώρα, η μϋθοδοσ απϐκλιςησ-ςυμμετοχόσ (shift-share 
analysis), η οπούα μϋςα απϐ τον επιμεριςμϐ τησ μεταβολόσ τησ απαςχϐληςησ ςε 
ςυνιςτώςεσ αναδεικνϑει και μερικϊ απϐ αυτϊ τα αύτια. Η εφαρμογό τησ μεθϐδου 
και τα αποτελϋςματϊ τησ για την περιφϋρεια τησ Θεςςαλύασ παρουςιϊζονται 
ςτον Πύνακα 22. Και εδώ οι κλϊδοι τησ περιφϋρειασ ταξινομοϑνται ςε ϋξι ομϊδεσ: 
Οι ομϊδεσ αυτϋσ αφοροϑν τη γεωργύα-κτηνοτροφύα και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ 
του πρωτογενοϑσ τομϋα (πρώτη ομϊδα), τα ορυχεύα-λατομεύα, τη μεταπούηςη 
και τον ηλεκτριςμϐ-ϑδρευςη (δεϑτερη ομϊδα), τισ καταςκευϋσ (τρύτη ομϊδα), το 
εμπϐριο (χονδρικϐ, λιανικϐ, αυτοκινότων) και τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια 
(τϋταρτη ομϊδα), τη δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, κοινωνικό αςφϊλιςη, 
εκπαύδευςη και υγεύα (πϋμπτη ομϊδα) και ςτουσ λοιποϑσ κλϊδουσ των 
υπηρεςιών.82 
 

                                                 
81 Θα εύχε ιδιαύτερο ενδιαφϋρον να διερευνηθεύ κατϊ πϐςο αυτού οι διαφορετικού ρυθμού μεύωςησ 
τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ ςτουσ νομοϑσ τησ Θεςςαλύασ οφεύλονται ςε χαρακτηριςτικϊ και 
τϊςεισ των τοπικών αγορών εργαςύασ ό ςτην αποτελεςματικϐτητα των εφαρμοζϐμενων 
πολιτικών απαςχϐληςησ.  
82 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 9.  
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Για το ςϑνολο τησ περιφϋρειασ οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ ερμηνεϑονται 
ικανοποιητικϊ μϋςα απϐ τη ςυμμετοχό τησ διαφορικόσ ςυνιςτώςασ, η οπούα 
υποδηλώνει τη θετικό ςυμβολό μιασ ςειρϊσ παραγϐντων τοπικοϑ χαρακτόρα 
(υποδομϋσ, οδικϊ δύκτυα κ.ϊ.), καθώσ και μϋςα απϐ τη γενικϐτερη εθνικό τϊςη 
αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ. τον αντύποδα, μια μη ευνοώκό διϊρθρωςη των 
κλϊδων, με βϊςη την αρνητικό ομολογικό ςυνιςτώςα, φαύνεται να λειτουργεύ 
αναςταλτικϊ ςτην ταχϑτερη αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ.  
 
την ανϊλυςη των κατηγοριών η μεύωςη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ του 
πρωτογενοϑσ τομϋα (που εύναι ςημαντικϊ υψηλϐτερη απϐ την αντύςτοιχη για το 
ςϑνολο τησ χώρασ) οφεύλεται κυρύωσ ςτην εξαιρετικϊ δυςμενό επύδραςη τησ 
κλαδικόσ διϊρθρωςησ τησ περιφϋρειασ (αρνητικό ομολογικό ςυνιςτώςα) και ςε 
δεϑτερο επύπεδο ςε τοπικοϑσ παρϊγοντεσ. Ο ςυνδυαςμϐσ αυτών των δϑο 
κατηγοριών παραγϐντων οδηγεύ ςτη μεύωςη τησ απαςχϐληςησ με ιδιαύτερα 
υψηλοϑσ ρυθμοϑσ, που ςυγκαταλϋγονται ςτουσ υψηλϐτερουσ ανϊμεςα ςτο 
ςϑνολο των περιφερειών τησ χώρασ. Αντύθετα, η θετικό εικϐνα τησ εθνικόσ 
ςυνιςτώςασ υποδηλώνει τη χαμηλϐτερη επύδραςη τησ μεύωςησ τησ 
απαςχϐληςησ ςτο ςϑνολο τησ χώρασ πϊνω ςτην απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ.83 

                                                 
83

 Βι ζρεηηθά Τπνζεκείσζε 12.  
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Πίνακασ 22: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Θεςςαλύασ  
  
 

Κωδ. Κλάδοσ 
Μεταβολέσ ςε απόλυτα μεγέθη και ποςοςτά 

υνιςτώςεσ απόκλιςησ και ςυμμετοχήσ 
ςε απόλυτεσ τιμέσ 

2000 2008 Μεταβολή 
% 

Μεταβολή 
Εθνική 

υνιςτώςα 
Ομολογική 
υνιςτώςα 

Διαφορική 
υνιςτώςα Μεταβολή 

Ι 
Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και 
δαςοκομύα – Αλιεύα 87.511 60.523 -26.989 -30,8 10.350 -33.859 -3.479 -26.989 

ΙΙ 
Ορυχεύα και λατομεύα – Μεταπούηςη – 
Ηλεκτριςμϐσ -Ύδρευςη 34.447 37.877 3.429 10,0 4.074 -5.016 4.371 3.429 

ΙΙΙ Καταςκευϋσ 17.532 26.618 9.086 51,8 2.074 3.166 3.847 9.086 

ΙV 
Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο – 
Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 56.355 69.595 13.240 23,5 6.665 4.623 1.951 13.240 

V 

Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα – 
Κοινωνικό αςφϊλιςη – Εκπαύδευςη – 
Τγεύα  44.239 68.261 24.022 54,3 5.232 6.668 12.122 24.022 

VΙ Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών (*) 32.808 36.726 3.918 11,9 3.880 5.408 -5.370 3.918 

ύνολο 272.892 299.599 26.707 9,8 32.276 -19.011 13.442 26.707 

 
(*) Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει: Θ. Μεταφορέσ, αποθήκευςη και επικοινωνίεσ Ι. Ενδιάμεςοι χρηματοπιςτωτικοί οργανιςμοί Κ. Διαχείριςη ακίνητησ περιουςίασ, 
εκμιςθώςεισ και επιχειρηματικέσ δραςτηριότητεσ Ξ. Άλλεσ δραςτηριότητεσ παροχήσ υπηρεςιών υπέρ του κοινωνικού ςυνόλου και άλλων υπηρεςιών κοινωνικού ή 
ατομικού χαρακτήρα Ο. Ιδιωτικά νοικοκυριά που απαςχολούν οικιακό προςωπικό Π. Ετερόδικοι οργανιςμοί και όργανα. 
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τη δεϑτερη ομϊδα, ςτην οπούα επικρατεύ η μεταπούηςη, η διϊρθρωςη των 
κλϊδων τησ περιφϋρειασ φαύνεται να λειτουργεύ καλϊ και να προωθεύ την 
απαςχϐληςη. Κατϊ παρϐμοιο με τη γεωργύα τρϐπο, η εθνικό ςυνιςτώςα, η 
επικρϊτηςη δηλαδό μιασ γενικϐτερησ τϊςησ μεύωςησ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ 
κλϊδουσ αυτοϑσ για το ςϑνολο τησ χώρασ φαύνεται να αςκεύ θετικό επύδραςη 
και να λειτουργεύ εξιςορροπητικϊ, περιορύζοντασ τισ απώλειεσ τησ απαςχϐληςησ 
ςτην ομϊδα αυτό. 
 
τον τρύτο κλϊδο των καταςκευών παρατηρεύται, ϐπωσ και παραπϊνω, μια 
μικρό αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ, που εύναι το αποτϋλεςμα αλληλεπύδραςησ 
διαφϐρων παραγϐντων, ϐπωσ εύναι η ευνοώκό διϊρθρωςη των κλϊδων τησ 
περιφϋρειασ, η γενικϐτερη τϊςη αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ ςτο ςϑνολο τησ 
χώρασ, καθώσ και η θετικό επύδραςη των τοπικών παραγϐντων.  
 
Ανϊλογεσ εμφανύζονται και οι εξελύξεισ ςτην τϋταρτη ομϊδα των κλϊδων του 
εμπορύου και των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων. Εδώ ϐμωσ η επύδραςη των τοπικών 
παραγϐντων ςτην ενύςχυςη τησ απαςχϐληςησ εύναι περιοριςμϋνη και οι ϐποιεσ 
θετικϋσ τιμϋσ ςυνδϋονται κυρύωσ με τη γενικϐτερη τϊςη αϑξηςησ του εμπορύου 
και των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων ςτη χώρα και δευτερευϐντωσ με την ευνοώκό 
ςϑνθεςη των κλϊδων. 
 
την πϋμπτη ομϊδα κλϊδων (δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, κοινωνικό αςφϊλιςη, 
εκπαύδευςη, υγεύα), ϐπου οι ρυθμού μεταβολόσ τησ απαςχϐληςησ εύναι ιδιαύτερα 
υψηλού, και οι τρεισ ςυνιςτώςεσ κινοϑνται προσ την ύδια κατεϑθυνςη και ϋχουν 
θετικό επιρροό. υγκεκριμϋνα, ο τοπικϐσ παρϊγοντασ ϋχει καταλυτικό επύδραςη 
ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ καθώσ, ϐπωσ παρουςιϊζεται ςτον Πύνακα 22, 
παρουςιϊζει πολϑ μεγαλϑτερη δυναμικό, ςε ςϑγκριςη με τη διϊθρωςη των 
κλϊδων και τη ςυνολικό αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ τησ χώρασ. 
 
την τελευταύα ομϊδα των λοιπών κλϊδων των υπηρεςιών, η οπούα κατϊ κϑριο 
λϐγο ςυνδϋεται με τον ιδιωτικϐ τομϋα, καταγρϊφεται περιοριςμϋνη αϑξηςη ςτισ 
τιμϋσ τησ απαςχϐληςησ, που οφεύλεται ςτην ευνοώκό ςϑνθεςη των κλϊδων και 
ςτην πανελλαδικό τϊςη αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ. Παρϊλληλα, ο παρϊγοντασ 
τησ τοπικόσ κοινωνύασ αςκεύ αρνητικό επύδραςη ςτην ενύςχυςη τησ 
απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ αυτοϑσ τησ περιφϋρειασ.  
 
υμπεραςματικϊ προκϑπτει ϐτι για μια ςημαντικό κατηγορύα βαςικών κλϊδων 
(γεωργύα-κτηνοτροφύα και υπηρεςύεσ ιδιωτικοϑ τομϋα) τησ περιφϋρειασ οι 
τοπικού παρϊγοντεσ ενεργοϑν ωσ εμπϐδιο ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. 
Σαυτϐχρονα, η διϊταξη των κλϊδων λειτουργεύ και αυτό αναςταλτικϊ ςτην 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ τϐςο ςτον πρωτογενό ϐςο και ςε μεγϊλο μϋροσ του 
δευτερογενό τομϋα τησ Θεςςαλύασ, αλλϊ φαύνεται να λειτουργεύ ενιςχυτικϊ ςτισ 
καταςκευϋσ και ςτο μεγαλϑτερο τμόμα των υπηρεςιών (εμπϐριο, δημϐςια 
διούκηςη και ϊμυνα, εκπαύδευςη, υγεύα και κοινωνικό μϋριμνα). Παρϊλληλα, η 
ευρϑτερη τϊςη αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ που καταγρϊφηκε ςε ϐλη τη χώρα το 
διϊςτημα απϐ το 2000 ϋωσ το 2008, ευνϐηςε την πλειονϐτητα των κλϊδων ςτην 
περιφϋρεια. 
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6.3 Κλαδική εξειδίκευςη και αναδιαρθρώςεισ 
 

Όπωσ ϋχουμε δει παραπϊνω, η διερεϑνηςη των βαςικών αιτύων των μεταβολών 
τησ απαςχϐληςησ μπορεύ να ςυμβϊλει ςτη διερεϑνηςη τησ εξειδύκευςησ τησ 
περιφϋρειασ και των αναδιαρθρώςεών τησ. Μια εικϐνα αυτόσ τησ εξειδύκευςησ 
παρουςιϊζεται ςτον Πύνακα 23, ϐπου απεικονύζονται οι μεταβολϋσ τησ 
απαςχϐληςησ ςτουσ ςημαντικϐτερουσ ςε διψόφιο κωδικϐ κλϊδουσ τησ 
περιφϋρειασ.84  

 
το ςϑνολο τησ ςυγκεκριμϋνησ περιφϋρειασ η απαςχϐληςη, ϐπωσ όδη 
επιςημϊνθηκε, αυξόθηκε κατϊ 9,8% (26.707 νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ). Αυτϐ εύναι το 
αποτϋλεςμα ςημαντικών διαφοροποιόςεων των κλϊδων τϐςο ωσ προσ το 
μϋγεθοσ ϐςο και ωσ προσ την κατεϑθυνςη των μεταβολών. Ϊτςι, απϐ τουσ 
δεκαϋξι μεγαλϑτερουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ οι δώδεκα παρουςιϊζουν 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ και οι υπϐλοιποι τϋςςερισ μεύωςη. τουσ κλϊδουσ που 
αυξϊνεται η απαςχϐληςη οι ρυθμού αϑξηςησ κυμαύνονται μεταξϑ του 2,0% 
(βιομηχανύα τροφύμων και ποτών) και 170,4% (ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ 
αϋριο), ενώ ςτουσ κλϊδουσ που μειώνεται η απαςχϐληςη οι ρυθμού μεύωςησ 
κυμαύνονται μεταξϑ του -12,2% (λοιπού κλϊδοι εμπορύου) και -100,0% (ορυχεύα-
λατομεύα). 

 
 
Πίνακασ 23: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια 
Θεςςαλύασ  

 

Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2008 
Απόλυτη 

Μεταβολή 
% 

Μεταβολή 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα κ.ϊ. 87.511 60.523 -26.989 -30,8 
10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 952 0 -952 -100,0 
15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 8.696 8.870 174 2,0 

 Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 23.828 26.380 2.553 10,7 
41-43. Ηλεκτριςμϐσ-ϑδρευςη, φυςικϐ 
αϋριο 971 2.626 1.655 170,4 
45. Καταςκευϋσ 17.532 26.618 9.086 51,8 
51. Φονδρικϐ εμπϐριο  5.419 8.879 3.460 63,9 

52. Λιανικϐ εμπϐριο 26.114 32.998 6.885 26,4 
 Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 6.715 5.896 -819 -12,2 

55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 18.107 21.820 3.714 20,5 
60-64. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και 
επικοινωνύεσ 10.689 8.530 -2.159 -20,2 
74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ  8.133 10.459 2.326 28,6 

75. Δημϐςια διούκηςη 18.276 27.845 9.569 52,4 
80. Εκπαύδευςη 16.402 27.178 10.776 65,7 
85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 9.561 13.238 3.677 38,5 
 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών85 13.986 17.737 3.751 26,8 

ύνολο 272.892 299.599 26.707 9,8 

 

                                                 
84 Βλ ςχετικϊ Τποςημεύωςη 13.  
85 Βλ ςχετικϊ Τποςημεύωςη 9. 
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τουσ κλϊδουσ που αυξϊνεται η απαςχϐληςη, ο κλϊδοσ του ηλεκτριςμοϑ-
ϑδρευςησ και φυςικοϑ αερύου (170,4%) και ο κλϊδοσ τησ εκπαύδευςησ (65,7%) 
καταγρϊφουν τουσ υψηλϐτερουσ ρυθμοϑσ και λειτουργοϑν ευνοώκϊ ςτη 
δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ, κατϊ 1.655 ο πρώτοσ (λϐγω του 
περιοριςμϋνου μεγϋθουσ του) και κατϊ 10.776 ο δεϑτεροσ. Αντύςτοιχουσ 
ρυθμοϑσ εμφανύζουν και οι κλϊδοι του χονδρικοϑ εμπορύου (63,9%), τησ 
δημϐςιασ διούκηςησ (52,4%), των καταςκευών (51,8%), τησ υγεύασ και 
κοινωνικόσ μϋριμνασ (38,5%) που ςυνδϋονται, ςε μεγϊλο βαθμϐ, με τη δημϐςια 
απαςχϐληςη (εκπαύδευςη, δημϐςια διούκηςη, υγεύα), τον ευρϑτερο τομϋα του 
δημοςύου (ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη κτλ.) και με τουσ ρυθμοϑσ επϋκταςησ του 
κοινωνικοϑ κρϊτουσ ςτην περιφϋρεια και ςυμβϊλλουν αποφαςιςτικϊ ςτη 
δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ.  
 
Ιδιαύτερη ςημαςύα αποκτϊ η αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτο τομϋα των 
καταςκευών, καθώσ λϐγω του μεγϋθουσ ανούγουν πολλϋσ νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ 
(9.086), αλλϊ και γιατύ ο κλϊδοσ εμφανύζει ςημαντικϋσ διαςυνδϋςεισ με ϋνα ευρϑ 
φϊςμα ϊλλων δραςτόριων οικονομικών κλϊδων. Επύςησ ο τομϋασ των 
επιχειρηματικών δραςτηριοτότων (οι νομικϋσ, οι αρχιτεκτονικϋσ και οι 
μηχανικϋσ δραςτηριϐτητεσ, οι τεχνικϋσ δοκιμϋσ και αναλϑςεισ, οι διαφημιςτικϋσ 
εταιρεύεσ) εμφανύζει ικανοποιητικϐ ρυθμϐ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ (28,6%) 
και ςυμβϊλλει ςτη δημιουργύα 2.326 νϋων θϋςεων εργαςύασ. Αξιοςημεύωτη εύναι 
η αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ των λοιπών κλϊδων των υπηρεςιών (26,8%), του 
λιανικοϑ εμπορύου86 (26,4%) και των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων (20,5%), 
γεγονϐσ που υποδηλώνει τη δυναμικό που παρουςιϊζει ο ευρϑτεροσ κλϊδοσ των 
υπηρεςιών ςτην περιφϋρεια.  
 
Σϋλοσ, οι λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ και η βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 
εμφανύζουν ρυθμοϑσ μεταβολόσ 10,7% και 2,0% αντύςτοιχα, και ςυμβϊλλουν ςε 
μικρϐτερο βαθμϐ ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτην περιφϋρεια. Ψςτϐςο, η 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ αυτοϑσ87 θα μποροϑςε να θεωρηθεύ 
και ωσ ενθαρρυντικό, καθώσ λαμβϊνει χώρα εν μϋςω μιασ ςυγκυρύασ 
ςυνεχιζϐμενησ αποβιομηχϊνιςησ. ε αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ η περιφϋρεια 
καταφϋρνει ϐχι μϐνο να διατηρόςει την απαςχϐληςη ςτη μεταπούηςη, αλλϊ και 
να την αυξόςει ελαφρϊ. Οι αυξόςεισ αυτϋσ, ϐπωσ διαπιςτώνεται και απϐ τον 
Πύνακα 1 του Παραρτόματοσ, λαμβϊνουν χώρα ς’ ϋνα περιβϊλλον ϋντονων 
διακυμϊνςεων, με διαδοχικϋσ αυξόςεισ και μειώςεισ τησ απαςχϐληςησ ςχεδϐν ςε 
ετόςια βϊςη. τον βαθμϐ που οι διακυμϊνςεισ αυτϋσ εύναι απϐλυτα ορθϋσ 
υποδηλώνουν την ϑπαρξη ενϐσ αςταθοϑσ, ωσ προσ την απαςχϐληςη, 
περιβϊλλοντοσ, το οπούο, κατϊ πϊςα πιθανϐτητα, ςυνδϋεται με την ϑπαρξη ενϐσ 

                                                 
86  τον κλϊδο αυτϐ δεν ςυμπεριλαμβϊνεται το εμπϐριο αυτοκινότων, οχημϊτων και 
μοτοςικλετών.  
87 Εκτϐσ απϐ τη βιομηχανύα τροφύμων και ποτών, οι κλϊδοι τησ μεταπούηςησ με τη μεγαλϑτερη 
απαςχϐληςη ςτην περιφϋρεια το 2000 εύναι, κατϊ τϊξη μεγϋθουσ, τα μη μεταλλικϊ ορυκτϊ, τα 
μεταλλικϊ προώϐντα, το ξϑλο, η ϋνδυςη, η καταςκευό μηχανημϊτων και τα ϋπιπλα. Κατϊ το 
διϊςτημα 2000-2008 αυξόςεισ εμφανύζουν τα μεταλλικϊ προώϐντα (αναδεικνϑονται ο δεϑτεροσ 
κλϊδοσ τησ περιφϋρειασ μετϊ τη βιομηχανύα τροφύμων) και τα ϋπιπλα, ενώ ο κλϊδοσ των μη 
μεταλλικών ορυκτών παραμϋνει ςταθερϐσ. Οι κλϊδοι τησ ϋνδυςησ, του ξϑλου και τησ καταςκευόσ 
μηχανημϊτων παρουςιϊζουν μεύωςη τησ απαςχϐληςόσ τουσ. Σϋλοσ, ο κλϊδοσ τησ 
κλωςτοϒφαντουργύασ με αξιϐλογη, για τα δεδομϋνα τησ περιφϋρειασ, αϑξηςη ςυγκαταλϋγεται το 
2008 ςτουσ μεγαλϑτερουσ κλϊδουσ τησ μεταπούηςησ ςτην περιφϋρεια.  
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ιδιαύτερα ελαςτικοϑ τμόματοσ του εργατικοϑ δυναμικοϑ, που εναλλϊςςεται 
ςυνεχώσ ανϊμεςα ςτην απαςχϐληςη και ςτην ανεργύα. 
 
Σα χαρακτηριςτικϊ των τεςςϊρων κλϊδων που μειώνεται η απαςχϐληςη εύναι: 
τη γεωργύα-κτηνοτροφύα καταγρϊφεται μεύωςη -30,8% και απώλεια 26.989 
θϋςεων εργαςύασ, ςυνιςτώντασ ϋναν απϐ τουσ υψηλϐτερουσ ρυθμοϑσ μεύωςησ 
ςε ϐλη την περιφϋρεια τησ χώρασ. Βϋβαια, ϐπωσ ϋχει αναφερθεύ και ςτην 
ανϊλυςη των προηγοϑμενων περιφερειών, η μεύωςη αυτό οφεύλεται αφενϐσ ςτη 
ςυνταξιοδϐτηςη88 ενϐσ αριθμοϑ ατϐμων και αφετϋρου ςτη μετακύνηςη ατϐμων 
απϐ τον πρωτογενό τομϋα ςτη μεταπούηςη, και κυρύωσ ςτισ υπηρεςύεσ,89 ϐπου 
ειδικϊ ςτην περιφϋρεια τησ Θεςςαλύασ παρατηρεύται ςημαντικό αϑξηςη.  
 
Ο δεϑτεροσ κλϊδοσ ϐπου παρατηρεύται ςημαντικό μεύωςη τησ απαςχϐληςησ 
εύναι τα ορυχεύα και τα λατομεύα. Αν και η μεύωςη αυτό τησ απαςχϐληςησ εύναι 
κατϊ 100,0% (δηλαδό ϋχουμε καταγραφό μηδενικόσ απαςχϐληςησ κατϊ το 
2008), δεν μπορεύ με ευχϋρεια να ερμηνευθεύ. Σα αύτια αυτόσ τησ ϋνδειξησ90 εύναι 
δυςδιϊκριτα και μπορεύ να οφεύλονται εύτε ςτην αδυναμύα καταγραφόσ (εκ 
μϋρουσ τησ ςτατιςτικόσ υπηρεςύασ), τη ςυγκεκριμϋνη περύοδο, των ατϐμων που 
απαςχολοϑνται ςτον ςυγκεκριμϋνο κλϊδο εύτε ςε τοπικϊ χαρακτηριςτικϊ, ϐπωσ 
η παϑςη των εργαςιών των ορυχεύων και των λατομεύων τησ περιοχόσ.  
 
Ο τρύτοσ κλϊδοσ εύναι των μεταφορών, τησ αποθόκευςησ και των επικοινωνιών, 
ϐπου η απαςχϐληςη περιορύζεται κατϊ -20,2% και κατϊ 2.159 θϋςεισ εργαςύασ. 
Και εδώ βαςικϊ αύτια θα πρϋπει να θεωρηθοϑν τα τοπικϊ χαρακτηριςτικϊ, ϐπωσ 
οι υποδομϋσ, τα οδικϊ δύκτυα, τα δύκτυα επικοινωνύασ. Δϑο πρϐςθετα ςτοιχεύα 
αξύζει να αναφερθοϑν: Πρώτον, αυτό η μεύωςη τησ απαςχϐληςησ εύναι 
αποτϋλεςμα ϋντονων αλλαγών την περύοδο αυτό (2000-2008), καθώσ μϋχρι το 
2005 ςυνϋβαιναν διαδοχικϋσ αυξόςεισ και μειώςεισ του μεγϋθουσ τησ 
απαςχϐληςησ του ςυγκεκριμϋνου κλϊδου.91 Όμωσ, απϐ το 2006 επικρϊτηςε μια 
ςυνεχό τϊςη μεύωςησ που οδόγηςε ςτη ςυνολικό μεύωςη τησ απαςχϐληςησ 
(Παρϊρτημα Ι, Πύνακασ Π.1.5). 
 
Ο τϋταρτοσ κλϊδοσ ςτην περιφϋρεια που υφύςταται μεύωςη ςτην απαςχϐληςη 
εύναι το εμπϐριο, η ςυντόρηςη και η επιςκευό αυτοκινότων, οχημϊτων και 
μοτοςικλετών. την περύπτωςη αυτό η μειωμϋνη απαςχϐληςη δεν μπορεύ να 
ερμηνευθεύ με ευχϋρεια. Καθώσ μϊλιςτα οι λοιπού κλϊδοι του εμπορύου 
εμφανύζουν ιδιαύτερη δυναμικό, η ςυγκεκριμϋνη μεύωςη φαύνεται να αποτελεύ 
περιςςϐτερο πρϐβλημα καταγραφόσ, παρϊ πραγματικϐ γεγονϐσ.  
 

                                                 
88 Η υπϐθεςη αυτό ενιςχϑεται περαιτϋρω απϐ τα υψηλϊ ποςοςτϊ απαςχολουμϋνων του κλϊδου 
που εντοπύζονται το 2000 ςτισ ηλικιακϋσ κατηγορύεσ 55-64, αλλϊ και ς’ αυτόν πϊνω απϐ 65 
ετών.  
89 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 17.  
90 Η ϋρευνα εργατικοϑ δυναμικοϑ εύναι μια δειγματοληπτικό ϋρευνα που γύνεται ςε νοικοκυριϊ 
και επομϋνωσ τα ςυμπερϊςματϊ τησ ενϋχουν την πιθανϐτητα δειγματοληπτικοϑ ςφϊλματοσ. Σα 
ςυμπερϊςματα που αφοροϑν μεγϋθη κϊτω των 10.000 ατϐμων πρϋπει να αντιμετωπύζονται ωσ 
ενδεικτικϊ και να γύνονται δεκτϊ με επιφϑλαξη. 
91 Πρϋπει να επιςημανθεύ ϐτι αυτϋσ οι μικρϋσ διαφοροποιόςεισ ςτην απαςχϐληςη 
αντικατοπτρύζουν, τουλϊχιςτον μϋχρι ϋνα ςημεύο, ζητόματα καταγραφόσ των μεγεθών αυτών 
και μπορεύ να μην ανταποκρύνονται πλόρωσ ςτην πραγματικϐτητα.  
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Αυτϋσ οι μεταβολϋσ που επιςημϊνθηκαν παραπϊνω προκαλοϑν μεγϊλεσ 
διαφοροποιόςεισ ςτη διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ ςε ϐλουσ τουσ κλϊδουσ 
(Πύνακασ 24). Απϐ τουσ δεκαϋξι βαςικοϑσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ οι δώδεκα 
βελτιώνουν την παρουςύα τουσ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη, ενώ οι υπϐλοιποι 
τϋςςερισ την περιορύζουν.  
 
Η ςημαντικϐτερη αλλαγό αναμφύβολα ςυμβαύνει ςτον κλϊδο τησ γεωργύασ- 
κτηνοτροφύασ, με πτώςη τησ ςυμμετοχόσ κατϊ -11,9% ςτη ςυνολικό 
απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. Παρϊ τη ςημαντικό μεύωςη τησ απαςχϐληςησ 
κατϊ 30,8% (26.989 θϋςεων εργαςύασ), ο κλϊδοσ τησ γεωργύασ-κτηνοτροφύασ 
παραμϋνει ο μεγαλϑτεροσ κλϊδοσ, με διαφορϊ απϐ τουσ ϊλλουσ, ςε βαθμϐ που η 
περιφϋρεια Θεςςαλύασ να θεωρεύται αγροτικό. Ϊνασ ςτουσ πϋντε ςόμερα 
εργαζομϋνουσ ςτην περιφϋρεια εντοπύζεται ςτον πρωτογενό τομϋα. Με 
δεδομϋνα τα διαρθρωτικϊ χαρακτηριςτικϊ του πρωτογενοϑσ τομϋα ςτη χώρα 
αυτό, η μεγϊλη ςυγκϋντρωςη τησ απαςχϐληςησ ςτον τομϋα αυτϐν ςυνδυϊζεται 
με ςχετικϊ περιοριςμϋνη παραγωγικϐτητα και κατ’ επϋκταςη, με χαμηλϋσ 
αποδϐςεισ τησ μϋςησ αγροτικόσ εκμετϊλλευςησ 
 
 
Πίνακασ 24: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ. 
Περιφϋρεια Θεςςαλύασ 

  

 Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2008 
Απόλυτη 

Μεταβολή 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα κ.ϊ. 32,1 20,2 -11,9 

10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 0,3 0,0 -0,3 

15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 3,2 3,0 -0,2 

 Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 8,7 8,8 0,1 

42-43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ αϋριο 0,4 0,9 0,5 
45. Καταςκευϋσ 6,4 8,9 2,5 
51. Φονδρικϐ εμπϐριο 2,0 3,0 1,0 

52. Λιανικϐ εμπϐριο 9,6 11,0 1,4 
 Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 2,5 2,0 -0,5 

55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 6,6 7,3 0,6 
60-64. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και επικοινωνύα 3,9 2,8 -1,1 
74 Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ  3,0 3,5 0,5 

75. Δημϐςια διούκηςη 6,7 9,3 2,6 

80. Εκπαύδευςη 6,0 9,1 3,1 

85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 3,5 4,4 0,9 
 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 5,1 5,9 0,8 

ύνολο 100,0 100,0 0,0 

 
Η δεϑτερη ςε ςημαςύα διαφοροπούηςη αφορϊ την αϑξηςη τησ ςυμμετοχόσ ςε 
μια ςειρϊ κλϊδων του τριτογενοϑσ τομϋα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η απαςχϐληςη 
ςτον κλϊδο τησ εκπαύδευςησ αυξϊνεται κατϊ 3,1%, οι λοιπού κλϊδοι τησ 
δημϐςιασ διούκηςησ κατϊ 2,6%, το λιανικϐ και χονδρικϐ εμπϐριο κατϊ 1,4% και 
1,0% αντύςτοιχα, η υγεύα κατϊ 0,9%, οι λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών κατϊ 0,8%, τα 
ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια κατϊ 0,6% και οι ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ 
κατϊ 0,5%. το ςϑνολϐ τουσ πρϐκειται για κλϊδουσ του τριτογενοϑσ τομϋα που 
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καλϑπτουν ςχεδϐν ϐλο το φϊςμα των υπηρεςιών (υπηρεςύεσ διανομόσ, 
κοινωνικϋσ και προςωπικϋσ υπηρεςύεσ), ςτισ οπούεσ ενιςχϑεται ςημαντικϊ η 
απαςχϐληςη, καταδεικνϑοντασ την περαιτϋρω επϋκταςη τριτογενοπούηςησ τησ 
οικονομύασ ςτην περιφϋρεια. 
 
Ειδικϐτερα, οι κλϊδοι τησ δημϐςιασ διούκηςησ, τησ εκπαύδευςησ και τησ 
κοινωνικόσ μϋριμνασ που ςυνδϋονται ςε μεγϊλο βαθμϐ με την απαςχϐληςη ςτον 
δημϐςιο τομϋα καλϑπτουν το 22,8% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ 
περιφϋρειασ.92 Ιδιαύτερη περύπτωςη ςυνιςτϊ ο κλϊδοσ των καταςκευών ϐπου 
αυξϊνει τα ποςοςτϊ του κατϊ 2,5% ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. 
Σοϑτο οφεύλεται ςτην ϋντονη δυναμικό που εμφανύζει ο κλϊδοσ το ςυγκεκριμϋνο 
χρονικϐ διϊςτημα, γεγονϐσ που ϋχει αξιϐλογεσ επιπτώςεισ ςτην ευρϑτερη 
οικονομικό δραςτηριϐτητα τησ περιφϋρειασ. Σϋλοσ, δϑο κλϊδοι του 
δευτερογενοϑσ τομϋα (ηλεκτριςμϐσ-ϑδρευςη και λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ) 
εμφανύζουν μικρϐτερη βελτύωςη (0,5% και 0,1% αντύςτοιχα), γεγονϐσ που 
οφεύλεται ςτισ περιοριςμϋνεσ αυξόςεισ τησ απαςχϐληςόσ τουσ.  
 
Απϐ τουσ κλϊδουσ ςτουσ οπούουσ μειώνεται η ςυμμετοχό ςτη ςυνολικό 
απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ, εκτϐσ απϐ τη γεωργύα-κτηνοτροφύα, τη 
μεγαλϑτερη μεύωςη εμφανύζει ο κλϊδοσ των μεταφορών (-1,1%), ενώ οι ϊλλοι 
τρεισ κλϊδοι εμφανύζουν μικρϐτερη μεύωςη (-0,5% οι λοιπού κλϊδοι του 
εμπορύου, -0,3% τα ορυχεύα-λατομεύα και -0,2% η βιομηχανύα τροφύμων). Αξύζει 
να επιςημανθεύ ϐτι ο κλϊδοσ τησ βιομηχανύασ τροφύμων περιορύζει τη ςυμμετοχό 
του ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ, χωρύσ να περιορύζει η 
απαςχϐληςη κατϊ το υπϐ ανϊλυςη χρονικϐ διϊςτημα. Αυτϐ που ςυμβαύνει εύναι 
ϐτι απλώσ αυξϊνεται η απαςχϐληςη με χαμηλϐτερο ρυθμϐ (2,0%) ςε ςχϋςη με το 
ςϑνολο τησ περιφϋρειασ (9,8%), παρϋχοντασ ενδεύξεισ για τη διαδικαςύα 
αποβιομηχϊνιςησ που λαμβϊνει χώρα ςτην ευρϑτερη περιοχό.93 
 
τη ςυνϋχεια ακολουθεύ η ανϊλυςη των αναδιαρθρώςεων τησ απαςχϐληςησ 
ςτουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ με την αξιοπούηςη δϑο ςτατιςτικών δεικτών 
(Πύνακασ 25), του ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ και του ςυντελεςτό εξειδύκευςησ, οι 
οπούοι δύνουν πρϐςθετεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη ςυγκϋντρωςη των 
οικονομικών δραςτηριοτότων (ϐπωσ αποτυπώνονται μϋςα απϐ την κλαδικό 
διϊρθρωςη), αλλϊ και την εξειδύκευςη τησ περιφϋρειασ.  

 
 
Πίνακασ 25: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη 
προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια Θεςςαλύασ  

 

                                                 
92 Με βϊςη τισ βαςικϋσ θϋςεισ των θεωριών των κατατμημϋνων αγορών εργαςύασ (ενδεικτικϊ βλ. 
Ευςτρϊτογλου 2000 και 2006), η εκτεταμϋνη παρουςύα κλϊδων που ςυνδϋονται με τον δημϐςιο 
τομϋα ςηματοδοτεύ και την εκτεταμϋνη παρουςύα του πρωτεϑοντοσ τμόματοσ τησ αγορϊσ 
εργαςύασ. Ψςτϐςο τα τελευταύα χρϐνια η ϋνταξη και η επϋκταςη ελαςτικών μορφών 
απαςχϐληςησ ςτο Δημϐςιο διαφοροποιεύ ςημαντικϊ τη ςχετικό ςυζότηςη και αμφιςβητεύ τη 
διαπύςτωςη τησ ϋνταξησ των ομϊδων αυτών των απαςχολουμϋνων ςτο πρωτεϑον τμόμα τησ 
αγορϊσ εργαςύασ. 
93 Για τισ ϋννοιεσ τησ ςχετικόσ και απϐλυτησ αποβιομηχϊνιςησ (ό ϊλλωσ βιομηχανικόσ 
οπιςθοχώρηςησ) βλ. ςχετικϊ Δεδουςϐπουλοσ (2002).  
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Κλάδοι οικονομικήσ 
δραςτηριότητασ  
 

υντελεςτήσ 
ςυμμετοχήσ  

Απαςχόληςη 
 

υντελεςτήσ 
ςυμμετοχήσ ΑΠΑ 

 

 2000 2008 2000 2006 

01-05.Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 1,84 1,78 2,62 2,36 
10-14.Ορυχεύα και λατομεύα 0,77 0,00 0,41 0,28 
15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 1,08 1,19 − − 
 Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 0,79 0,93 − − 
42-43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ 
αϋριο 0,36 0,86 1,19 1,32 

45. Καταςκευϋσ 0,89 1,06 1,18 1,31 
51. Φονδρικϐ εμπϐριο  0,76 1,07 − − 
52. Λιανικϐ εμπϐριο 0,86 0,93 − − 
50. Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 0,73 0,52 − − 
55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 1,00 1,03 0,80 0,84 
60-64. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και 
επικοινωνύεσ  0,63 0,50 0,27 0,27 
74 Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ 0,69 0,62 − − 
75. Δημϐςια διούκηςη 0,91 1,11 1,21 0,82 
80. Εκπαύδευςη 0,99 1,29 1,37 1,51 
85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 0,76 0,87 0,82 1,15 

 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 0,67 0,62 − − 
ύνολο 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
Ψσ προσ την απαςχϐληςη, απϐ το ςϑνολο των δεκαϋξι κλϊδων που 
παρουςιϊζονται ςτην παροϑςα ανϊλυςη δϑο μϐνο κλϊδοι εμφανύζουν το 2000 
ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ υψηλϐτερο απϐ τη μονϊδα. Πρϐκειται για τουσ κλϊδουσ 
τησ γεωργύασ-κτηνοτροφύασ (1,84%) και τησ βιομηχανύασ τροφύμων-ποτών 
(1,08%), ενώ ο κλϊδοσ των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων εμφανύζει ςυντελεςτό ύςο 
με τη μονϊδα, γεγονϐσ που ςημαύνει ϐτι οι κλϊδοι αυτού ςυμμετϋχουν με μεγϊλα 
ποςοςτϊ ςτη βελτύωςη τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ, 
ςυγκριτικϊ με την αντύςτοιχη του ςυνϐλου τησ χώρασ. Σϐςο λοιπϐν η γεωργύα 
ϐςο και η βιομηχανύα τροφύμων ϋχουν ϋντονη παρουςύα ςτο οικονομικϐ 
γύγνεςθαι τησ περιφϋρειασ. Η παρουςύα αυτό των δϑο κλϊδων, που ςυνδϋονται 
και αλληλοεπηρεϊζονται με ποικύλουσ τρϐπουσ, διαφοροποιεύται με αντύθετο 
τρϐπο ςτουσ δϑο κλϊδουσ, καθώσ η γεωργύα-κτηνοτροφύα μειώνει την τιμό του 
δεύκτη ςυμμετοχόσ (1,78%) το 2008, ενώ η βιομηχανύα τροφύμων την αυξϊνει 
(1,19) την ύδια χρονιϊ.  
 
Οι υπϐλοιποι δεκατρεύσ κλϊδοι εμφανύζουν ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ χαμηλϐτερο 
απϐ τη μονϊδα, γεγονϐσ που υποδηλώνει τη χαμηλϐτερη ςυμμετοχό των κλϊδων 
αυτών ςτην απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ, ςε ςϑγκριςη με την αντύςτοιχη για το 
ςϑνολο τησ χώρασ. τουσ κλϊδουσ με δεύκτη χαμηλϐτερο απϐ τη μονϊδα οι τιμϋσ 
του ςυντελεςτό κυμαύνονται για το 2000 μεταξϑ του 0,36% (ηλεκτριςμϐσ-
ϑδρευςη) και του 0,99% (εκπαύδευςη), ενώ για το 2008 μεταξϑ του 0,87% 
(υγεύα-κοινωνικό μϋριμνα) και του 0,00% (ορυχεύα-λατομεύα). Απϐ τουσ 
κλϊδουσ αυτοϑσ τα ορυχεύα-λατομεύα, οι λοιπού κλϊδοι χονδρικοϑ και λιανικοϑ 
εμπορύου, οι μεταφορϋσ, οι ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ και οι λοιπού 
κλϊδοι υπηρεςιών εμφανύζουν ςτο διϊςτημα αυτϐ μειωμϋνο ςυντελεςτό 
ςυγκϋντρωςησ, ενώ ϐλοι οι ϊλλοι κλϊδοι αυξημϋνο.  
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το πεδύο του προώϐντοσ που παρϊγεται και για τα δϑο ϋτη οι κλϊδοι τησ 
γεωργύασ, του ηλεκτριςμοϑ, των καταςκευών και τησ εκπαύδευςησ εμφανύζουν 
τιμϋσ μεγαλϑτερεσ απϐ τη μονϊδα, γεγονϐσ που υποδηλώνει ϐτι η ακαθϊριςτη 
προςτιθϋμενη αξύα παρουςιϊζει υψηλϐτερεσ ςυγκεντρώςεισ ςτη ςυγκεκριμϋνη 
περιφϋρεια, ςε ςχϋςη με τισ αντύςτοιχεσ τησ χώρασ. Ψσ προσ τισ μεταβολϋσ των 
τιμών του δεύκτη, ο ςυντελεςτόσ ςυμμετοχόσ του κλϊδου τησ δημϐςιασ 
διούκηςησ, ενώ το 2000 όταν μεγαλϑτεροσ απϐ τη μονϊδα, το 2008 μειώνεται 
και εμφανύζεται μικρϐτεροσ απϐ τη μονϊδα, ςε αντύθεςη με τον κλϊδο τησ υγεύασ 
ϐπου ο ςυντελεςτόσ ςυςχϋτιςησ αυξϊνεται (1,15) και εμφανύζεται μεγαλϑτεροσ 
απϐ τη μονϊδα. Όςον αφορϊ τα ορυχεύα-λατομεύα, τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια και 
τισ μεταφορϋσ, που και τα δϑο ϋτη παρουςιϊζουν ςυντελεςτό ςυγκϋντρωςησ 
μικρϐτερο απϐ τη μονϊδα, το 2008 μϐνο ο κλϊδοσ των ξενοδοχεύων παρουςιϊζει 
αυξημϋνο ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ (0,84%). 
 
Ψσ προσ τον ςυντελεςτό ειδύκευςησ, η τιμό του διαμορφώνεται το 2000 ςτο 
0,15% και το 2008 ςτο 0,13%. Σοϑτο πρακτικϊ ςημαύνει ϐτι η κλαδικό 
διϊρθρωςη τησ περιφϋρειασ παρουςιϊζει ελϊχιςτεσ διαφορϋσ ςε ςχϋςη με την 
αντύςτοιχη τησ χώρασ και επομϋνωσ η περιφϋρεια δεν διαθϋτει υψηλϐ βαθμϐ 
εξειδύκευςησ ςε οριςμϋνεσ οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ. 

 

7. Περιφέρεια τερεάσ Ελλάδασ 

 
7.1 H ταυτότητα τησ περιφέρειασ  
 

Σο 2000 η περιφϋρεια τησ τερεϊσ Ελλϊδασ κατεύχε την ϐγδοη θϋςη ςτην 
κατϊταξη των περιφερειών τησ χώρασ ωσ προσ τον πληθυςμϐ (544.858 πολύτεσ, 
ποςοςτϐ 5,2% του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ τησ χώρασ) και ςτο μϋγεθοσ του 
εργατικοϑ δυναμικοϑ (232.472 ϊτομα) και τησ απαςχϐληςησ (198.949 ϊτομα) 
και ςτη δεϑτερη θϋςη ωσ προσ το ποςοςτϐ τησ ανεργύασ (14,4%). Σο ιδιαύτερα 
υψηλϐ ποςοςτϐ τησ ανεργύασ αναδεικνϑεται ωσ το πρώτο χαρακτηριςτικϐ τησ 
περιφϋρειασ.  

 
Πίνακασ 26: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ Περιφϋρεια 
τερεϊσ Ελλϊδασ 

 

 2000 2008 Μεταβολή  
% 

Μεταβολή 

Πληθυςμϐσ χώρασ 10.468.277 10.776.116  307.839  2,9 

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ 544.858 545.698 841  0,2 
Μερύδιο περιφϋρειασ ςτον πληθυςμϐ τησ χώρασ 
Φώρασ 

5,2 5,1 -0,1   

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ (15-64 ετών) 355.805 355.880  75  0,0 

Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (ςϑνολο) 232.472 243.751  11.279  4,9 
Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (15-64 
ετών) 

227.315 237.717  10.402  4,6 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (χονδρικϐσ) 42,7 44,7 2,0 4,7 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (15-64 ετών)  63,9 66,8 2,9 4,6 

Απαςχϐληςη (ςϑνολο) 198.949 223.613  24.665  12,4 
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Απαςχϐληςη (15-64 ετών) 193.791 217.580  23.788  12,3 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (ςϑνολο)  36,5 41,0 4,5 12,2 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (15-64 ετών) 54,5 61,1 6,7 12,3 

Πρωτογενόσ τομϋασ 47.302 41.909 -5.393 -11,4 

Δευτερογενόσ τομϋασ 57.980 64.811 6.831 11,8 

Σριτογενόσ τομϋασ 93.666 116.894 23.228 24,8 

Εργοδϐτεσ 26.733 19.424 -7.309 -27,3 

Αυτοαπαςχολοϑμενοι  47.288 53.663 6.375 13,5 

Μιςθωτού 104.267 134.124 29.857 28,6 

Βοηθού ςτην οικογενειακό επιχεύρηςη 20.661 16.403 -4.258 -20,6 

Ανεργύα (ςϑνολο) 33.524 20.137  -13.386  -39,9 

Ανεργύα (15-64 ετών) 33.524 20.137  -13.386  -39,9 

Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (ςϑνολο) 14,4 8,3 -6,2   

Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (15-64 ετών) 14,7 8,5 -6,3   

 
Σο επϐμενο χαρακτηριςτικϐ τησ Περιφϋρειασ εύναι το γεγονϐσ ϐτι ο πληθυςμϐσ 
τησ αυξϊνεται με ιδιαύτερα περιοριςμϋνο ρυθμϐ (0,2%, δηλαδό 841 ϊτομα),94 
που εύναι ςημαντικϊ χαμηλϐτεροσ απϐ το αντύςτοιχο (2,9%) για το ςϑνολο τησ 
χώρασ, αλλϊ και απϐ την πλειονϐτητα των ϊλλων περιφερειών.95 Ανϊλογη 
αρνητικό εξϋλιξη ςυνιςτϊ και η μη μεταβολό του πληθυςμοϑ ςτισ εργϊςιμεσ 
ηλικύεσ (15-64 ετών), αφοϑ απϐ το 2000 ϋωσ το 2008 προςτϋθηκαν μϐλισ 75 
ϊτομα.  
 
Διαφορετικϋσ εύναι ωςτϐςο οι εξελύξεισ ςτο πεδύο του ανθρώπινου δυναμικοϑ 
που εμπλϋκεται ενεργϊ ςτην οικονομικό και επαγγελματικό ζωό. Σο εργατικϐ 
δυναμικϐ τησ περιφϋρειασ παρουςιϊζει αϑξηςη κατϊ 11.279 ϊτομα (ποςοςτϐ 
4,9%), η οπούα περιορύζεται λύγο ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ και ανϋρχεται ςε 10.402 
ϊτομα (ποςοςτϐ 4,6%). Αποτϋλεςμα των εξελύξεων ςτα πεδύα του πληθυςμοϑ 
και του εργατικοϑ δυναμικοϑ εύναι οι διαφοροποιόςεισ ςτουσ δεύκτεσ 
ςυμμετοχόσ. Ο χονδρικϐσ δεύκτησ ςυμμετοχόσ αυξϊνεται κατϊ δϑο ποςοςτιαύεσ 
μονϊδεσ (απϐ 42,7% το 2000 ςε 44,7% το 2008), ενώ ο δεύκτησ ςυμμετοχόσ των 
εργϊςιμων ηλικιών κατϊ 2,9% (απϐ 63,9% ςε 66,8% τα αντύςτοιχα ϋτη) και, 
καθώσ εύναι οριακϊ χαμηλϐτεροσ απϐ τον αντύςτοιχο για το ςϑνολο τησ χώρασ 
(67,1%), ςυγκαταλϋγεται ανϊμεςα ςτουσ χαμηλϐτερουσ που παρουςιϊζουν οι 
περιφϋρειεσ τησ χώρασ. 
 

                                                 
94 Εύναι χαρακτηριςτικϐ ϐτι κατϊ την εικοςαετύα 1981-2001 η μεταβολό του πληθυςμοϑ εύναι 
ςχεδϐν η ύδια (12,5%) τϐςο για τη χώρα ϐςο και για την περιφϋρεια τερεϊσ Ελλϊδασ. Ψςτϐςο, 
εξετϊζοντασ τισ μεταβολϋσ ανϊ δεκαετύα (1981-1991 και 1991-2001) διαπιςτώνεται ϐτι ο 
ρυθμϐσ αϑξηςησ του πληθυςμοϑ παρουςιϊζει ςημαντικό επιβρϊδυνςη για τη τερεϊ Ελλϊδα, την 
περύοδο που ςε ϐλη την Ελλϊδα αυξϊνεται. Ϊτςι, ενώ κατϊ τη δεκαετύα του 1980 ο πληθυςμϐσ 
τησ τερεϊσ Ελλϊδασ αυξϊνεται με ρυθμϐ ταχϑτερο απϐ την υπϐλοιπη Ελλϊδα (ςυνολικό 
μεταβολό περιϐδου: 8,23% ςτη τερεϊ Ελλϊδα ϋναντι 5,35% ςτη χώρα), τη δεκαετύα του 1990 η 
κατϊςταςη αντιςτρϋφεται πλόρωσ και το ποςοςτϐ αϑξηςησ του πληθυςμοϑ ςτη ςυγκεκριμϋνη 
περιφϋρεια διαμορφώνεται ςτο 3,96%, ϐταν το αντύςτοιχο ςε εθνικϐ επύπεδο εύναι 6,86%. Ϊτςι 
απϐ τη ςυνολικό αϑξηςη του πληθυςμοϑ τησ Περιφϋρειασ (περύπου 67.000 κατϊ την περύοδο 
1981-2001) μϐλισ 23.000 κϊτοικοι, δηλαδό ποςοςτϐ 34%, αντιςτοιχεύ ςτην τελευταύα δεκαετύα. 
95 Η τϊςη αυτό εξηγεύται απϐ το γεγονϐσ τησ ςυνεχιζϐμενησ ςυγκϋντρωςησ του πληθυςμοϑ ςτην 
περιφϋρεια Αττικόσ, παρϊ το ϐτι το φαινϐμενο τησ μαζικόσ αςτικοπούηςησ ϋχει περιοριςτεύ   
ςυγκριτικϊ με τισ προηγοϑμενεσ δεκαετύεσ. 
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τον αντύποδα, ιδιαύτερη ςημαςύα ϋχει η μεγϊλη αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ 
(ποςοςτϐ 12,3% και 24.665 θϋςεισ εργαςύασ). τισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ ο ρυθμϐσ 
αϑξηςησ εύναι οριακϊ χαμηλϐτεροσ και διαμορφώνεται ςτο 12,2%, με 
αποτϋλεςμα την αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ κατϊ 23.788 θϋςεισ εργαςύασ. Ο 
χονδρικϐσ δεύκτησ απαςχϐληςησ αυξϊνεται κατϊ 4,5 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ (απϐ 
36,5% το 2000 ςε 41,0% το 2008), ενώ ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ η αϑξηςη φθϊνει 
τισ 6,7% (απϐ 54,5% ςε 61,1% τα αντύςτοιχα ϋτη). Εύναι λύγο χαμηλϐτεροσ απϐ 
τον αντύςτοιχο για το ςϑνολο τησ χώρασ (62,2%) και υπολεύπεται του δεύκτη 
ϊλλων οκτώ περιφερειών.96 
 
Ενδιαφϋρον για την κατανϐηςη τησ φυςιογνωμύασ τησ περιφϋρειασ, 
παρουςιϊζουν οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ τρεισ βαςικοϑσ 
παραγωγικοϑσ τομεύσ τησ οικονομύασ (Διϊγραμμα 6). τον πρωτογενό τομϋα 
καταγρϊφεται πτώςη του ποςοςτοϑ τησ απαςχϐληςησ κατϊ -11,4% και των 
θϋςεων εργαςύασ κατϊ 5.393. Αξύζει ωςτϐςο να ςημειωθεύ ϐτι η περιφϋρεια τησ 
τερεϊσ Ελλϊδασ παρουςιϊζει τη μικρϐτερη μεύωςη τησ απαςχϐληςησ ςτον 
πρωτογενό τομϋα, ςε ςϑγκριςη με τισ ϊλλεσ περιφϋρειεσ τησ χώρασ. ε αντύθετη 
κατεϑθυνςη κινοϑνται τα ποςοςτϊ τϐςο ςτον δευτερογενό τομϋα με αϑξηςη τησ 
τϊξησ του 1,8% (6.831 ϊτομα πλϋον), η οπούα, ϐπωσ θα δοϑμε ςτη ςυνϋχεια, 
οφεύλεται αποκλειςτικϊ ςτισ καταςκευϋσ, ϐςο και ςτον τριτογενό τομϋα, με 
αϑξηςη τησ τϊξησ του 24,8% και τη δημιουργύα 23.228 νϋων θϋςεων εργαςύασ. 
Αθροιςτικϊ και οι δϑο τομεύσ δημιουργοϑν 30.059 θϋςεισ εργαςύασ που ϋχει 
αποτϋλεςμα την αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ και τη μεύωςη του ποςοςτοϑ 
ανεργύασ για το ϋτοσ 2008.97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96

 ε ανϊλογα ςυμπερϊςματα καταλόγει το επιχειρηςιακϐ πρϐγραμμα των περιφερειών 
Θεςςαλύασ, τερεϊσ Ελλϊδασ και Ηπεύρου, που αφορϊ την προγραμματικό περύοδο 2007-2013. 
ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα του Προγρϊμματοσ, το ποςοςτϐ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ τερεϊσ 
Ελλϊδασ, για το 2004, ςτην ηλικιακό κατηγορύα 15-64 ετών, εύναι ςχεδϐν ύςο με αυτϐ ϐλησ τησ 
χώρασ (57,0% και 59,0% αντύςτοιχα), αλλϊ αιςθητϊ χαμηλϐτερο απϐ αυτϐ τησ ΕΕ-25 (63,0%) 
αλλϊ και τησ ΕΕ-15 (65,0%). Όςον αφορϊ τα ποςοςτϊ απαςχϐληςησ των γυναικών και των 
ηλικιωμϋνων (55-64 ετών), η τερεϊ Ελλϊδα παρουςιϊζει ποςοςτϊ τησ τϊξησ του 40,0% και 
37,0%, ϐταν τα αντύςτοιχα εθνικϊ εύναι 45,0% και 39,0%.  
97 Με βϊςη τα ςτοιχεύα τησ απογραφόσ του 1991, ο πρωτογενόσ τομϋασ ςυνϋβαλε ςτη 
δημιουργύα του περιφερειακοϑ ΑΕΠ κατϊ 23,1%, ο δευτερογενόσ τομϋασ κατϊ 42,4% και ο 
τριτογενόσ τομϋασ κατϊ 34,5%. Σα αντύςτοιχα ποςοςτϊ για τη χώρα όταν 15,0% για τον 
πρωτογενό τομϋα, 25,0% για τον δευτερογενό τομϋα και 60,0% για τον τριτογενό τομϋα.  
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Διάγραμμα 6: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια 
τερεϊσ Ελλϊδασ 
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Ψσ προσ τη θϋςη ςτο επϊγγελμα, οι εργοδϐτεσ μειώνονται κατϊ 7.309 ϊτομα 
(ποςοςτϐ -27,3%), καταλαμβϊνοντασ το 2008 το 8,7% τησ ςυνολικόσ 
απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ και καταδεικνϑοντασ τισ δυςχϋρειεσ που 
υπϊρχουν ςτην προςπϊθεια ϊςκηςησ επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητασ. 
Αντιθϋτωσ, οι αυτοαπαςχολοϑμενοι αυξϊνονται κατϊ 13,5% (6.375 ϊτομα), 
αυξϊνοντασ το 2008 το όδη υψηλϐ τουσ μερύδιο (24,0%) ςτη ςυνολικό 
απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. Ϊνασ ςτουσ τϋςςερισ δηλαδό απαςχολοϑμενουσ 
εύναι αυτοαπαςχολοϑμενοσ.98 Ψςτϐςο η βαςικό εξϋλιξη εύναι η περαιτϋρω 
αϑξηςη των μιςθωτών, με ποςοςτϐ 28,6% (δηλαδό 29.857 ϊτομα), 
καταλαμβϊνοντασ ωςτϐςο ϋνα ςχετικϊ μικρϐ μερύδιο (60,0%) τησ ςυνολικόσ 
απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ. Σϋλοσ, παρϊ τη μεύωςό τουσ κατϊ 20,6% (κατϊ 
4.258 ϊτομα) οι βοηθού ςτισ οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ εξακολουθοϑν να 
διατηροϑν υψηλϐ μερύδιο (7,3%) ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. Η 
μεύωςη αυτό μπορεύ, με προϒποθϋςεισ, να ςυνιςτϊ θετικό εξϋλιξη, εφϐςον αυτό 
η μορφό τησ απαςχϐληςησ ουςιαςτικϊ υποκαθιςτϊ μια κανονικϊ αμειβϐμενη 
θϋςη εργαςύασ.  
 
Αυτϋσ οι γενικϐτερεσ εξελύξεισ ςτο πεδύο τησ απαςχϐληςησ ϋχουν αλλϊξει κατϊ 
πολϑ το τοπύο ςτο πεδύο τησ ανεργύασ. Ο ςυνολικϐσ αριθμϐσ των ανϋργων 
μειώθηκε κατϊ 13.386 και το 2000 απϐ 33.524 ϊτομα περιορύςτηκε ςε 20.137 το 
2008. Η μεύωςη αυτό (ποςοςτϐ -39,9%) μεύωςε την ανεργύα απϐ 14,4% το 2000 
ςε 8,3% το 2008, ενώ τα αντύςτοιχα ποςοςτϊ για τισ ενεργϋσ εργαςιακϊ ηλικύεσ 
ϋφθαςαν ςε 14,7% και 8,5% για τα ϋτη 2000 και 2008.99 Γϑρω ςτα 20.137 
                                                 
98

 Μια τϋτοια διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ ωσ προσ τη θϋςη ςτο επϊγγελμα, με ιδιαύτερα υψηλϊ 
μερύδια αυτοαπαςχολουμϋνων και εργοδοτών, περιορύζει αιςθητϊ την αγορϊ εργαςύασ, ςτην 
οπούα εντϊςςονται οι μιςθωτού και οι ϊνεργοι (αυτού δηλαδό που προςφϋρουν ςε ϊλλο εργοδϐτη 
την εργατικό τουσ δϑναμη). 
99 ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ των περιφερειών Θεςςαλύασ, 
τερεϊσ Ελλϊδασ και Ηπεύρου, που αφορϊ την προγραμματικό περύοδο 2007-2013, το ποςοςτϐ 
ανεργύασ ανόλθε το 2004 ςε 12,8%, ϋναντι 13,4% του ύδιου εξαμόνου το 1998 και 
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ϊτομα εξακολουθοϑν να παραμϋνουν ςε κατϊςταςη ανεργύασ το 2008 και ςε 
ςυνδυαςμϐ με τον μεγϊλο αριθμϐ ϐςων απαςχολοϑνται ςε οικογενειακϋσ 
επιχειρόςεισ και ϐςων προςλαμβϊνονται με μερικό απαςχϐληςη ςυγκροτοϑν το 
τμόμα του πληθυςμοϑ τησ περιφϋρειασ που αδυνατεύ να ενταχθεύ ςτο 
οικονομικϐ ςϑςτημα τησ περιφϋρειασ. 
 
Προσ την ύδια κατεϑθυνςη κινοϑνται και οι μεταβολϋσ τησ εγγεγραμμϋνησ 
ανεργύασ. Απϐ τον Αϑγουςτο του 2004 ωσ τον Νοϋμβριο του 2008 η 
εγγεγραμμϋνη ανεργύα ςτη περιφϋρεια μειώθηκε κατϊ -28,0% (6.936 ϊτομα). ε 
επαγγελματικϐ επύπεδο τη μεγαλϑτερη μεύωςη εμφανύζουν τα επιςτημονικϊ 
επαγγϋλματα (-53,5%) και οι ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ (-37,3%) και ακολουθοϑν οι 
τεχνολϐγοι και τεχνικού βοηθού (-32,5%), οι χειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων (-29,6%) και οι ανειδύκευτοι εργϊτεσ (-28,7%).  
 
τον αντύποδα, τον χαμηλϐτερο ρυθμϐ μεύωςησ τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ (-
1,2%) καταγρϊφει η κατηγορύα των πωλητών και των απαςχολουμϋνων ςτην 
παροχό υπηρεςιών. Σϋλοσ, ανώτερα διοικητικϊ ςτελϋχη, γεωργού και 
κτηνοτρϐφοι, που αποτελοϑν τισ πιο περιοριςμϋνεσ ςε μϋγεθοσ κατηγορύεσ 
ανϋργων, αυξϊνουν την εγγεγραμμϋνη ανεργύα, γεγονϐσ που ςημαύνει την 
επϋκταςη τησ ανεργύασ ςε μη παραδοςιακϋσ (ωσ προσ τα πρϐτυπα τησ ανεργύασ) 
κατηγορύεσ απαςχολουμϋνων. Απϐ γεωγραφικό ϊποψη, ο Ν. Υθιώτιδασ (-
42,3%) και ο Ν. Βοιωτύασ (-35,9%) ϋχουν τον πιο ϋντονο ρυθμϐ μεύωςησ τησ 
εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ, ενώ ο Ν. Εϑβοιασ, που το 2004 εύχε τουσ πιο πολλοϑσ 
εγγεγραμμϋνουσ ανϋργουσ (9.832 ϊτομα), εμφανύζει τον χαμηλϐτερο ρυθμϐ (-
10,6%) μεύωςησ τησ ανεργύασ, ωσ αποτϋλεςμα τησ παρατεταμϋνησ παρουςύασ 
του φαινομϋνου τησ ανεργύασ ςτην περιοχό. 

 
 
7.2 Μια προςέγγιςη των αιτίων των μεταβολών τησ απαςχόληςησ 
 

Οι γενικϐτερεσ εξελύξεισ που παρουςιϊςτηκαν ςτο προηγοϑμενο τμόμα 
διαμορφώνουν το ευρϑτερο πλαύςιο εντϐσ του οπούου θα επιχειρηθεύ η 
διερεϑνηςη των αιτύων των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ και τησ κλαδικόσ 
εξειδύκευςησ τησ περιφϋρειασ που ςυμβαύνουν το διϊςτημα 2000-2008. Αυτϊ τα 
δϑο ζητόματα αντιμετωπύζονται χωριςτϊ και καλϑπτουν αυτόν και την επϐμενη 
υποενϐτητα.  
’ αυτό την υποενϐτητα θα γύνει προςπϊθεια να αναδειχθοϑν μερικϊ απϐ τα 
αύτια των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ, χρηςιμοποιώντασ και εδώ τη μϋθοδο 
απϐκλιςησ- ςυμμετοχόσ (shift-share analysis), η οπούα μϋςα απϐ τον επιμεριςμϐ 
τησ μεταβολόσ τησ απαςχϐληςησ ςε ςυνιςτώςεσ αναδεικνϑει και μερικϊ απϐ τα 
αύτια αυτϊ. Η εφαρμογό τησ μεθϐδου και τα αποτελϋςματϊ τησ για την 
περιφϋρεια τησ τερεϊσ Ελλϊδασ παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 26. Και εδώ οι 
κλϊδοι τησ περιφϋρειασ ταξινομοϑνται ςε ϋξι ομϊδεσ: Οι ομϊδεσ αυτϋσ αφοροϑν 
τη γεωργύα-κτηνοτροφύα και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ του πρωτογενοϑσ τομϋα 

                                                                                                                                            
διαμορφώθηκε κατϊ 2,3 μονϊδεσ πιο πϊνω απϐ το Εθνικϐ. Ψσ προσ τα ποιοτικϊ ςτοιχεύα, 
ςϑμφωνα με τη Eurostat, για το 2004 το ποςοςτϐ ανεργύασ των γυναικών το 2000 όταν 20,2% 
(ϋναντι 21% το 1999), ενώ το ποςοςτϐ των μακροχρϐνια ανϋργων ωσ προσ το ςϑνολϐ τουσ το 
2004 ανόλθε ςε 56,5% (απϐ 61,6% το 1997). 
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(πρώτη ομϊδα), τα ορυχεύα-λατομεύα, τη μεταπούηςη και τον ηλεκτριςμϐ-
ϑδρευςη (δεϑτερη ομϊδα), τισ καταςκευϋσ (τρύτη ομϊδα), το εμπϐριο (χονδρικϐ, 
λιανικϐ, αυτοκινότων) και τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια (τϋταρτη ομϊδα), τη 
δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, κοινωνικό αςφϊλιςη, εκπαύδευςη και υγεύα 
(πϋμπτη ομϊδα) και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ των υπηρεςιών (ϋκτη ομϊδα).100 

                                                 
100 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 9.  
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Πίνακασ 27: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια τερεϊσ Ελλϊδασ 
 

Κωδ. Κλάδοσ 
Μεταβολέσ ςε απόλυτα μεγέθη και ποςοςτά 

υνιςτώςεσ απόκλιςησ και ςυμμετοχήσ 
ςε απόλυτεσ τιμέσ 

2000 2008 Μεταβολή 
% 

Μεταβολή 
Εθνική 

υνιςτώςα 
Ομολογική 
υνιςτώςα 

Διαφορική 
υνιςτώςα Μεταβολή 

Ι 
Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και 
δαςοκομύα – Αλιεύα 47.302 41.909 -5.394 -11,4 5.595 -18.302 7.314 -5.394 

ΙΙ 

Ορυχεύα και λατομεύα - Μεταποιητικϋσ 
βιομηχανύεσ - Παροχό ηλεκτρικοϑ, 
φυςικοϑ αερύου, νεροϑ 41.409 41.529 120 0,3 4.898 -6.030 1.252 120 

ΙΙΙ Καταςκευϋσ 16.572 20.981 4.410 26,6 1.960 2.992 -543 4.410 

ΙV 

Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο Επιςκευό 
αυτοκύνητων – Ξενοδοχεύα και 
εςτιατϐρια 43.598 51.828 8.231 18,9 5.156 3.577 -502 8.231 

V 
Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα Κοινωνικό 
αςφϊλιςη – Εκπαύδευςη – Τγεύα  27.910 37.774 9.864 35,3 3.301 4.207 2.356 9.864 

VΙ Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών (*) 22.158 29.592 7.434 33,5 2.621 3.652 1.161 7.434 

ύνολο 198.949 223.613 24.665 12,4 23.530 -9.903 11.038 24.665 

 
(*) Η κατηγορία «VI. Λοιποί κλάδοι υπηρεςιών» περιλαμβάνει: Θ. Μεταφορέσ, αποθήκευςη και επικοινωνίεσ Ι. Ενδιάμεςοι χρηματοπιςτωτικοί οργανιςμοί Κ. 
Διαχείριςη ακίνητησ περιουςίασ, εκμιςθώςεισ και επιχειρηματικέσ δραςτηριότητεσ Ξ. Άλλεσ δραςτηριότητεσ παροχήσ υπηρεςιών υπέρ του κοινωνικού ςυνόλου και 
άλλων υπηρεςιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα Ο. Ιδιωτικά νοικοκυριά που απαςχολούν οικιακό προςωπικό Π. Ετερόδικοι οργανιςμοί και όργανα. 



υνολικϊ η περιφϋρεια παρουςιϊζει αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ τησ τϊξησ του 
12,4%, η οπούα οφεύλεται κυρύωσ ςτην ευνοώκό επύδραςη τησ εθνικόσ και 
διαφορικόσ ςυνιςτώςασ, δηλαδό ςτην ευνοώκό επύδραςη τησ αϑξηςησ τησ 
απαςχϐληςησ τησ χώρασ καθώσ και των τοπικών παραγϐντων. Η περαιτϋρω 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ δεν εύναι εφικτό λϐγω τησ επιρροόσ τησ ομολογικόσ 
ςυνιςτώςασ, που ϋχει αρνητικό τιμό (-9.903), καταδεικνϑοντασ ϐτι η κλαδικό 
διϊθρωςη τησ περιφϋρειασ ϋχει αρνητικό επύδραςη ςτην απαςχϐληςη. 
Ειδικϐτερα οι βαςικϋσ κατηγορύεσ των κλϊδων (που εμφανύζονται ςτον Πύνακα 
27), μπορεύ να διακριθοϑν ςε τρεισ ομϊδεσ: την πρώτη εντϊςςονται οι κλϊδοι 
του πρωτογενοϑσ τομϋα (γεωργύα-κτηνοτροφύα-θόρα-αλιεύα) και οι κλϊδοι των 
ορυχεύων-λατομεύων, τησ μεταπούηςησ και τησ ϑδρευςησ-ηλεκτριςμοϑ, που 
εμφανύζουν μεταβολϋσ αρνητικϋσ ςτην πρώτη περύπτωςη και θετικϋσ ςτη 
δεϑτερη. Ο κλϊδοσ του πρωτογενοϑσ τομϋα εμφανύζει μεύωςη απαςχϐληςησ με 
ρυθμϐ 11,4%, ενώ οι υποκατηγορύεσ των κλϊδων ορυχεύα-λατομεύα εμφανύζουν 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ, με ρυθμϐ 0,3%. 
 
Ο περιοριςμϐσ τησ απαςχϐληςησ ςτον πρωτογενό τομϋα οφεύλεται περιςςϐτερο 
ςτη δυςμενό κλαδικό διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ (ομολογικό ςυνιςτώςα), 
ενώ παρϊγοντεσ τοπικοϑ χαρακτόρα φαύνεται να κινοϑνται προσ θετικό 
κατεϑθυνςη (διαφορικό ςυνιςτώςα). Σο κοινϐ που προκϑπτει, λοιπϐν, εύναι ϐτι 
ϐλοι οι κλϊδοι του τομϋα χαρακτηρύζονται ταυτϐχρονα απϐ αρνητικό ομολογικό 
και θετικό διαφορικό ςυνιςτώςα. Με ϊλλα λϐγια, αυτϐ που επιςημαύνεται εδώ 
εύναι ϐτι η μεύωςη των δραςτηριοτότων του πρωτογενοϑσ τομϋα ςτη τερεϊ 
Ελλϊδα ευνοεύται τϐςο απϐ την ϑπαρξη των εκτεταμϋνων υποδομών, που 
εντοπύζονται ςτη ςυγκεκριμϋνη περιφϋρεια, ϐςο προφανώσ και απϐ την 
εγγϑτητα των αγορών. την προκειμϋνη περύπτωςη, δηλαδό, οι τοπικού 
παρϊγοντεσ φαύνεται να λειτουργοϑν θετικϊ περιορύζοντασ τισ απώλειεσ τησ 
απαςχϐληςησ.101 
 
ε παρεμφερό ςυμπερϊςματα μποροϑμε να καταλόξουμε και για τουσ κλϊδουσ 
των ορυχεύων-λατομεύων, τησ μεταπούηςησ και τησ ϑδρευςησ-ηλεκτριςμοϑ. Και 
ςτην περύπτωςη αυτό, η διϊρθρωςη των κλϊδων λειτουργεύ δυςμενώσ, 
εμποδύζοντασ την περαιτϋρω αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. τον αντύποδα, ο 
τοπικϐσ παρϊγοντασ, ϐπωσ οι υποδομϋσ, φαύνεται να μη ςυνιςτϊ εμπϐδιο και να 
ενιςχϑει την ϋςτω και περιοριςμϋνη αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. Επιπλϋον, η τϊςη 
που επικρατεύ ςε εθνικϐ επύπεδο εύναι αυτό που ςυμβϊλλει ςτην οριακό αϑξηςη 
τησ απαςχϐληςησ. 
 
τη δεϑτερη ομϊδα ανόκουν οι κλϊδοι των καταςκευών, του εμπορύου, των 
ξενοδοχεύων και εςτιατορύων, οι οπούοι εμφανύζουν αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ με 
ρυθμοϑσ 26,6% και 18,9% αντύςτοιχα. Αυτό η θετικό μεταβολό τησ 
απαςχϐληςησ εύναι το αποτϋλεςμα τησ αλληλεπύδραςησ παραγϐντων που 
λειτουργοϑν αντιθετικϊ. Απϐ τη μια πλευρϊ, η ευνοώκό διϊρθρωςη των κλϊδων 
τησ περιφϋρειασ καθώσ και η γενικϐτερη τϊςη αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ ςε ϐλη 

                                                 
101 Τπενθυμύζεται ϐτι για το ςϑνολο τησ χώρασ ςτο ςυγκεκριμϋνο χρονικϐ διϊςτημα η μεύωςη τησ 
απαςχϐληςησ του πρωτογενοϑσ τομϋα φθϊνει το 26,8% οδηγώντασ ςε απώλεια 191.502 θϋςεων 
εργαςύασ. Πιο αναλυτικϊ, για τισ εξελύξεισ του πρωτογενοϑσ τομϋα βλ. ςτο Ευςτρϊτογλου κ.ϊ. 
(2011). 
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τη χώρα επιδροϑν θετικϊ και ςυμβϊλλουν ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ, ενώ 
απϐ την ϊλλη, οι τοπικού παρϊγοντεσ φαύνεται να περιορύζουν την περαιτϋρω 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. 
 
την τρύτη ομϊδα κλϊδων, (δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, κοινωνικό αςφϊλιςη, 
εκπαύδευςη, υγεύα και λοιπϋσ δραςτηριϐτητεσ υπηρεςιών) ϐπου οι ρυθμού 
μεταβολόσ τησ απαςχϐληςησ εύναι ιδιαύτερα υψηλού, 35,3% και 33,5% 
αντύςτοιχα, και οι τρεισ ςυνιςτώςεσ που ςυνδϋονται με τισ τρεισ διαφορετικϋσ 
κατηγορύεσ αιτύων κινοϑνται προσ την ύδια κατεϑθυνςη και επιδροϑν θετικϊ ςτισ 
μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ. Σϐςο ςτισ υπηρεςύεσ που ςυνδϋονται με τον 
δημϐςιο τομϋα ϐςο και ςτισ ϊλλεσ που ςυνδϋονται περιςςϐτερο με τον ιδιωτικϐ 
τομϋα η ευνοώκό ςϑνθεςη των κλϊδων φαύνεται να αςκεύ τη μεγαλϑτερη 
επύδραςη ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ και ακολουθοϑν η γενικϐτερη τϊςη 
αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ ςτη χώρα ςτουσ κλϊδουσ του δημοςύου και οι τοπικού 
παρϊγοντεσ ςτουσ κλϊδουσ του ιδιωτικοϑ τομϋα.  
  
υμπεραςματικϊ αυτϐ που διαπιςτώνεται εύναι ϐτι ςτην περιφϋρεια τησ 
τερεϊσ Ελλϊδασ, με εξαύρεςη τον πρωτογενό τομϋα, παρατηρεύται αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ η οπούα κυρύωσ οφεύλεται ςτη θετικό επύδραςη τησ διϊθρωςησ 
των κλϊδων, αλλϊ και ςτη ςυνολικό αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςε επύπεδο 
χώρασ. 

 
 
7.3 Κλαδική εξειδίκευςη και αναδιαρθρώςεισ 
 

Η οπτικό τησ κλαδικόσ εξειδύκευςησ τησ απαςχϐληςησ ςτην περιφϋρεια τησ 
τερεϊσ Ελλϊδασ παρουςιϊζεται ςτον Πύνακα 28, ϐπου καταγρϊφονται οι 
μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ ςημαντικϐτερουσ ςε διψόφιο κωδικϐ 
κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ.102 Όπωσ όδη επιςημϊνθηκε, η απαςχϐληςη ςυνολικϊ 
αυξόθηκε κατϊ 12,4% και οδόγηςε ςτη δημιουργύα 24.665 νϋων θϋςεων 
εργαςύασ. Αυτϐ εύναι το αποτϋλεςμα των διαφοροποιόςεων που ϋχουν υποςτεύ 
οι κλϊδοι τϐςο ωσ προσ το μϋγεθοσ ϐςο και ωσ προσ την κατεϑθυνςη των 
μεταβολών. Ϊτςι, απϐ τουσ δεκαεπτϊ μεγαλϑτερουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ, 
που αναλϑονται εδώ, οι δεκατρεύσ παρουςιϊζουν αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ και 
οι υπϐλοιποι τϋςςερισ μεύωςη. τουσ κλϊδουσ που αυξϊνεται η απαςχϐληςη, οι 
ρυθμού αϑξηςησ κυμαύνονται μεταξϑ του 4,8% (ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη) και του 
119,2% (λοιπού κλϊδοι των υπηρεςιών), ενώ ςτουσ κλϊδουσ που μειώνεται η 
απαςχϐληςη οι ρυθμού μεύωςησ κυμαύνονται μεταξϑ του -8,3% (λοιπού κλϊδοι 
μεταπούηςησ) και του -26,4% (χερςαύεσ μεταφορϋσ). 

 
 

                                                 
102 Όπωσ ϋχουμε όδη αναφερθεύ, προκειμϋνου να εμφανύζεται ϋνασ κλϊδοσ ςτον ςχετικϐ πύνακα, 
πρϋπει να κατϋχει, ςε ϋνα απϐ τα δϑο ϋτη ανϊλυςησ, τουλϊχιςτον το 3,0% τησ ςυνολικόσ 
απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ (ςτη τερεϊ Ελλϊδα το 3% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ, κατϊ τα 
ϋτη 2000 και 2008, όταν 5.968 και 6.708 αντύςτοιχα). 
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Πίνακασ 28: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια 
τερεϊσ Ελλϊδασ 
  

 Κλάδοι οικονομικήσ 
δραςτηριότητασ 2000 2008 

Απόλυτη 
μεταβολή 

% 
Μεταβολή 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 47.302 41.909 -5.394 -11,4 

10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 2.680 3.558 878 32,8 

15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 8.201 9.667 1.466 17,9 

 Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 28.168 25.831 -2.337 -8,3 

41-43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, 
φυςικϐ αϋριο  2.359 2.473 113 4,8 

45. Καταςκευϋσ 16.572 20.981 4.410 26,6 

50. Εμπϐριο, επιςκευό αυτοκινότων 
κτλ. 4.035 5.988 1.953 48,4 

51. Φονδρικϐ εμπϐριο  4.482 5.988 1.506 33,6 

52. Λιανικϐ εμπϐριο 20.248 23.683 3.436 17,0 

55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 14.833 16.169 1.336 9,0 

60. Φερςαύεσ μεταφορϋσ 6.720 4.944 -1.776 -26,4 

 Λοιπού κλϊδοι μεταφορών, 
αποθόκευςη και επικοινωνύεσ 4.925 4.129 -796 -16,2 

74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ 4.187 6.649 2.462 58,8 

75. Δημϐςια διούκηςη, ϊμυνα και 
αςφϊλιςη 12.624 17.999 5.375 42,6 

80. Εκπαύδευςη 9.258 12.251 2.992 32,3 

85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 6.028 7.525 1.497 24,8 

 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 6.327 13.870 7.544 119,2 

ύνολο 198.949 223.613 24.665 12,4 

 
Οι λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών (119,2%) και οι ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ (58,8%) παρουςιϊζουν τουσ υψηλϐτερουσ ρυθμοϑσ αϑξηςησ 
τησ απαςχϐληςησ. Οι κλϊδοι αυτού ςυνδϋονται κατϊ κανϐνα με τον ιδιωτικϐ 
τομϋα και με τουσ ρυθμοϑσ επϋκταςησ του τριτογενοϑσ τομϋα παραγωγόσ τησ 
οικονομύασ ςτην περιφϋρεια και δημιουργοϑν ϋναν ςημαντικϐ αριθμϐ νϋων 
θϋςεων εργαςύασ (7.544 ο πρώτοσ και 2.462 ο δεϑτεροσ). Επύςησ, ςε ανοδικό 
πορεύα βρύςκονται οι κλϊδοι του εμπορύου (48,4%) και τησ δημϐςιασ διούκηςησ 
(42,6%) και ακολουθοϑν οι κλϊδοι του χονδρικοϑ εμπορύου (33,6%), των 
ορυχεύων-λατομεύων (32,8%) και τησ εκπαύδευςησ (32,3%), των καταςκευών 
(26,6%) και τησ υγεύασ και κοινωνικόσ μϋριμνασ (24,8%). 
 
Οι κλϊδοι τησ βιομηχανύασ τροφύμων-ποτών (17,9%) και του λιανικοϑ εμπορύου 
(17,0%) ςυγκροτοϑν μια ϊλλη ομϊδα με ρυθμϐ μεταβολόσ τησ απαςχϐληςησ 
κϊτω απϐ το 20,0%. Ειδικϐτερα, ςτην περύπτωςη τησ βιομηχανύασ τροφύμων- 
ποτών, αυτό η αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςηματοδοτεύ και διαδικαςύεσ χωρικόσ 
αναδιϊρθρωςησ των δραςτηριοτότων του κλϊδου, καθώσ ο κλϊδοσ ςτο ςϑνολο 
τησ χώρασ, για το ύδιο χρονικϐ διϊςτημα, παρουςιϊζει μεύωςη τησ απαςχϐληςησ 
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κατϊ 5,5% (6.672 θϋςεισ εργαςύασ).103 Σϋλοσ, ο κλϊδοσ των ξενοδοχεύων-
εςτιατορύων εμφανύζει αϑξηςη τησ τϊξησ του 9,0%, καταδεικνϑοντασ την 
απουςύα δυναμιςμοϑ, ενώ ο κλϊδοσ του ηλεκτριςμοϑ-ϑδρευςησ, με περιοριςμϋνη 
ωςτϐςο ςημαςύα, λϐγω του μικροϑ μεγϋθουσ, εμφανύζει αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ κατϊ 4,8%, γεγονϐσ που υποδηλώνει περιςςϐτερο ςταςιμϐτητα, 
παρϊ κϊποια θετικό εξϋλιξη ςτο πεδύο τησ απαςχϐληςησ. 
 
Παρϊλληλα, ςε τϋςςερισ κλϊδουσ καταγρϊφεται μεύωςη τησ απαςχϐληςησ. Ο 
πρώτοσ εύναι η γεωργύα-κτηνοτροφύα, ϐπου ϋχουμε πτώςη τησ απαςχϐληςησ 
κατϊ -11,4% και απώλεια 5.394 θϋςεων εργαςύασ, ςημειώνοντασ ταυτϐχρονα 
τον χαμηλϐτερο ρυθμϐ μεύωςησ ανϊμεςα ςτο ςϑνολο των περιφερειών τησ 
χώρασ. Ϊνα μϋροσ τησ μεύωςησ αυτόσ οφεύλεται, ϐπωσ ϋχουμε δει και ςτην 
ανϊλυςη των προηγοϑμενων περιφερειών, ςτη ςυνταξιοδϐτηςη ενϐσ αριθμοϑ 
εργαζομϋνων104, ενώ ϋνα ϊλλο μϋροσ ςυνδϋεται με τη μετακύνηςη ατϐμων απϐ 
τον πρωτογενό τομϋα ςτη μεταπούηςη και κυρύωσ ςτισ υπηρεςύεσ.105 
 
Ο δεϑτεροσ κλϊδοσ εύναι οι χερςαύεσ μεταφορϋσ, ϐπου η απαςχϐληςη μειώνεται 
του κατϊ -26,4% και οι θϋςεισ εργαςύασ κατϊ 1.776. Αυτό η μεταβολό ςυνδϋεται 
τϐςο με τισ εξελύξεισ ςτον χώρο τησ μεταπούηςησ και τη ςυρρύκνωςη των 
δραςτηριοτότων ενϐσ τμόματοσ τησ μεταπούηςησ, ϐςο και ςτην περιοριςμϋνη 
ανϊπτυξη του τουριςτικοϑ τομϋα ςτην περιφϋρεια. 
 
Οι λοιπού κλϊδοι μεταφορών, αποθόκευςησ και επικοινωνιών εύναι τρύτοι ςτη 
ςειρϊ ϐπου καταγρϊφεται μεύωςη τησ απαςχϐληςησ κατϊ -16,2% και απώλεια 
796 θϋςεων εργαςύασ.106 Σϋλοσ, ϋνασ τϋταρτοσ και ςημαντικϐσ κλϊδοσ τησ 
περιφϋρειασ, αυτϐσ των λοιπών κλϊδων μεταπούηςησ, εμφανύζει ρυθμϐ μεύωςησ 
τησ απαςχϐληςησ τησ τϊξησ του 8,3%, με αποτϋλεςμα την απώλεια 2.337 
θϋςεων εργαςύασ. Βαςικϊ αύτια τησ μεύωςησ αυτόσ, ϐπωσ όδη επιςημϊνθηκε, 
εύναι τϐςο η δυςμενόσ διϊρθρωςη των κλϊδων τησ περιφϋρειασ ϐςο και η 
ευρϑτερη τϊςη μεύωςησ τησ απαςχϐληςησ τησ μεταπούηςησ ςτη χώρα.  
 
Αυτϋσ οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ που αναφϋρθηκαν παραπϊνω προκαλοϑν 
ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ ςτη διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ 
(Πύνακασ 29). Απϐ τουσ δεκαεπτϊ βαςικϐτερουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ οι 
ϋντεκα βελτιώνουν τη ςυμμετοχό τουσ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη, ενώ οι 
υπϐλοιποι ϋξι τη μειώνουν.  
 

                                                 
103 Επιπρϐςθετα, αυτϋσ οι αυξόςεισ τησ απαςχϐληςησ θα πρϋπει να γύνουν αποδεκτϋσ μϋςα ς’ ϋνα 
πλαύςιο αναγνώριςησ των ιςχυρών διακλαδικών ςχϋςεων που αναπτϑςςει ο κλϊδοσ, γεγονϐσ 
που αςκεύ επύδραςη ςε μεγϊλο αριθμϐ ϊλλων κλϊδων τησ περιφϋρειασ. 
104 Η υπϐθεςη αυτό ενιςχϑεται περιςςϐτερο απϐ τα υψηλϊ ποςοςτϊ απαςχολουμϋνων του 
κλϊδου που εντοπύζονται το 2000 ςτισ ηλικιακϋσ κατηγορύεσ 55-64 ετών, αλλϊ και πϊνω απϐ 65 
ετών.  
105 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 17.  
106 υνολικϊ ςτουσ κλϊδουσ των μεταφορών μειώνεται η απαςχϐληςη κατϊ -22,4% και χϊνονται 
2.608 θϋςεισ εργαςύασ (Πύνακασ 1 του παραρτόματοσ.) Καθώσ μϊλιςτα ο κλϊδοσ, ςτο ύδιο 
χρονικϐ διϊςτημα, ςτο ςϑνολο τησ χώρασ παρουςιϊζει μικρό αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ κατϊ 
3,5% αποδεικνϑεται ο διαφορετικϐσ τρϐποσ με τον οπούο οι περιφϋρειεσ ανταποκρύνονται ςτισ 
γενικϐτερεσ εξελύξεισ.  
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Η πιο αξιϐλογη διαφοροπούηςη ςυνδϋεται αναμφύβολα με τη γεωργύα-
κτηνοτροφύα, η ςυμμετοχό τησ οπούασ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ 
περιφϋρειασ μειώνεται κατϊ 5,0%. Παρϊ τη ςημαντικό μεύωςη τησ απαςχϐληςησ 
κατϊ 11,4%, ο κλϊδοσ τησ γεωργύασ-κτηνοτροφύασ παραμϋνει ο μεγαλϑτεροσ ςε 
μϋγεθοσ απαςχϐληςησ κλϊδοσ τησ περιφϋρειασ. Με δεδομϋνο τα διαρθρωτικϊ 
χαρακτηριςτικϊ του πρωτογενοϑσ τομϋα ςτη χώρα, αυτό η μεγϊλη 
ςυγκϋντρωςη τησ απαςχϐληςησ ςτον πρωτογενό τομϋα ςυνδυϊζεται με ςχετικϊ 
περιοριςμϋνη παραγωγικϐτητα και κατ’ επϋκταςη με χαμηλϋσ αποδϐςεισ τησ 
μϋςησ αγροτικόσ εκμετϊλλευςησ. 
 
Μια δεϑτερη ςε ςημαςύα διαφοροπούηςη αφορϊ τη μεύωςη τησ ςυμμετοχόσ 
κατϊ       -2,6% των λοιπών κλϊδων τησ μεταπούηςησ. Η μεύωςη αυτό, που 
αντικατοπτρύζει τη μεύωςη τησ απαςχϐληςησ κατϊ 8,3% και την απώλεια 2.337 
θϋςεων εργαςύασ αναδεικνϑει τισ ϋντονεσ διαδικαςύεσ μιασ απϐλυτησ 
βιομηχανικόσ οπιςθοχώρηςησ (ό αποβιομηχϊνιςησ), γεγονϐσ με πολλαπλϋσ 
ςυνϋπειεσ τϐςο για τη διαμϐρφωςη του αναπτυξιακοϑ πρϐτυπου που επικρατεύ 
ϐςο και για τη γενικϐτερη ανταγωνιςτικϐτητα τησ τοπικόσ οικονομύασ.  

 

 
Πίνακασ 29: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, 
Περιφϋρεια τερεϊσ Ελλϊδασ 

  

 Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2008 
Απόλυτη 

μεταβολή 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 23,8 18,7 -5,0 

10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 1,3 1,6 0,2 

15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 4,1 4,3 0,2 

 Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 14,2 11,6 -2,6 
41.43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ 
αϋριο  1,2 1,1 -0,1 

45. Καταςκευϋσ 8,3 9,4 1,1 

50. Εμπϐριο, επιςκευό αυτοκινότων κτλ. 2,0 2,7 0,6 

51. Φονδρικϐ εμπϐριο  2,3 2,7 0,4 

52. Λιανικϐ εμπϐριο 10,2 10,6 0,4 

55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 7,5 7,2 -0,2 

60. Φερςαύεσ μεταφορϋσ 3,4 2,2 -1,2 
 Λοιπού κλϊδοι μεταφορών, αποθόκευςη 
και επικοινωνύεσ 2,5 1,8 -0,6 
74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ 2,1 3,0 0,9 
75. Δημϐςια διούκηςη, ϊμυνα και 
αςφϊλιςη 6,3 8,0 1,7 

80. Εκπαύδευςη 4,7 5,5 0,8 

85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 3,0 3,4 0,3 

 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 3,2 6,2 3,0 

ύνολο 100,0 100,0 0,0 

 
Η τρύτη ςε ςημαςύα διαφοροπούηςη αφορϊ την αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςε μια 
ςειρϊ κλϊδων του τριτογενοϑσ τομϋα που καλϑπτουν ϋνα μεγϊλο φϊςμα 
υπηρεςιών του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτουσ 
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λοιποϑσ κλϊδουσ υπηρεςιών παρατηρεύται αϑξηςη τησ ςυμμετοχόσ τουσ κατϊ 
3,0%, η δημϐςια διούκηςη κατϊ 1,7%, ενώ ςτισ ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ και ςτην εκπαύδευςη κατϊ 0,9% και 0,8% αντύςτοιχα. Η αϑξηςη 
αυτό ουςιαςτικϊ παρϋχει ενδεύξεισ για τη διαδικαςύα τριτογενοπούηςησ τησ 
οικονομύασ. 
 
Απϐ τουσ κλϊδουσ που βελτιώνουν τα ποςοςτϊ τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην 
απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ, αξιοςημεύωτη εύναι η βελτύωςη κατϊ 1,1% του 
κλϊδου των καταςκευών, ενώ οι υπϐλοιποι κλϊδοι των ορυχεύων-λατομεύων, 
τησ βιομηχανύασ τροφύμων-ποτών, του εμπορύου (αυτοκινότων, χονδρικοϑ και 
λιανικοϑ) και τησ υγεύασ-κοινωνικόσ μϋριμνασ καταγρϊφεται μικρϐτερη 
βελτύωςη που κυμαύνεται μεταξϑ 0,2% και 0,6%. 
 
τουσ κλϊδουσ που μειώνεται η ςυμμετοχό τουσ, εκτϐσ απϐ τη γεωργύα-
κτηνοτροφύα και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ τησ μεταπούηςησ, η ςημαςύα των οπούων 
όδη επιςημϊνθηκε, ςημαντικό θα πρϋπει να θεωρηθεύ και η πτώςη τησ 
ςυμμετοχόσ των χερςαύων μεταφορών κατϊ -1,2%, αλλϊ και των λοιπών 
κλϊδων των μεταφορών και επικοινωνιών (-0,6%), που φανερώνουν τη 
γενικϐτερη κϊμψη του τομϋα των μεταφορών. Μϋχρι ϋνα ςημεύο, το γεγονϐσ 
αυτϐ ςυνδϋεται με την πτώςη τησ μεταπούηςησ αλλϊ και με τουσ περιοριςμϋνουσ 
ρυθμοϑσ ανϊπτυξησ μιασ ςειρϊσ ϊλλων δραςτηριοτότων. Οι περιπτώςεισ των 
κλϊδων του ηλεκτριςμοϑ-ϑδρευςησ και των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων 
διαφοροποιοϑνται ςτο ϐτι, ενώ η μεύωςη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτη ςυνολικό 
απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ ςυνδϋεται με θετικοϑσ ρυθμοϑσ αϑξηςησ τησ 
απαςχϐληςησ, οι ρυθμού αυτού εύναι χαμηλϐτεροι απϐ τον αντύςτοιχο τησ 
ςυνολικόσ απαςχϐληςησ.  
 
τη ςυνϋχεια, θα αναλϑςουμε, ϐπωσ και ςτισ περιφϋρειεσ που ϋχουν 
παρουςιαςτεύ μϋχρι τώρα, τισ αναδιαρθρώςεισ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ 
τησ περιφϋρειασ (Πύνακασ 30), με τη χρόςη του ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ και του 
ςυντελεςτό εξειδύκευςησ, οι οπούοι παρϋχουν πληροφορύεσ τϐςο για την κλαδικό 
διϊρθρωςη ϐςο και για την εξειδύκευςη τησ περιφϋρειασ.  
 
Κατϊ το 2000, απϐ το ςϑνολο των δεκαεπτϊ κλϊδων που παρουςιϊζονται ςτο 
Πύνακα 30 οι εννϋα διαθϋτουν δεύκτεσ ςυμμετοχόσ χαμηλϐτερουσ απϐ τη μονϊδα, 
που ςημαύνει ϐτι οι κλϊδοι αυτού ϋχουν μικρϐτερη ςυμμετοχό ςτην περιφϋρεια 
απ’ ϐ,τι ϋχουν ςτη χώρα ςυνολικϊ. τουσ κλϊδουσ αυτοϑσ οι τιμϋσ του 
ςυντελεςτό κυμαύνονται για το 2000 μεταξϑ του 0,42% (λοιπού κλϊδοι 
υπηρεςιών) και του 0,91% (λιανικϐ εμπϐριο, επιςκευό ειδών ατομικόσ/οικιακόσ 
χρόςησ), ενώ για το 2008 μεταξϑ του 0,53% (ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ) και του 0,97% (εμπϐριο, επιςκευό ειδών ατομικόσ/οικιακόσ 
χρόςησ και δημϐςια διούκηςη). Σο 2008, με εξαύρεςη τουσ κλϊδουσ του λιανικοϑ 
εμπορύου και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ μεταφορών και αποθόκευςησ, οι υπϐλοιποι 
κλϊδοι κατϋγραψαν αϑξηςη, με αποτϋλεςμα δϑο απϐ αυτοϑσ (εμπϐριο, επιςκευό 
ειδών ατομικόσ/οικιακόσ χρόςησ και δημϐςια διούκηςη, ϊμυνα και υποχρεωτικό 
κοινωνικό αςφϊλιςη) να διαμορφώνουν τιμό κοντϊ ςτη μονϊδα (0,97).  
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Πίνακασ 30: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη 
προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια τερεϊσ Ελλϊδασ 

  

 Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 
 

υντελεςτήσ 
 ςυμμετοχήσ  

απαςχόληςησ  

υντελεςτήσ  
ςυμμετοχήσ  

ΑΠΑ 

  2000 2008 2000 2006 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, κ.ϊ. 1,37 1,65 2,08 2,16 

10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 2,97 3,96 1,76 2,10 

15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 1,40 1,74 − − 

 Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 1,29 1,22 − − 

41-43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ αϋριο  1,21 1,09 1,40 1,60 

45. Καταςκευϋσ 1,15 1,12 1,40 1,76 

50. Εμπϐριο, επιςκευό αυτοκινότων κτλ. 0,77 0,97 − − 

51. Φονδρικϐ εμπϐριο  0,67 0,71 − − 

52. Λιανικϐ εμπϐριο 0,91 0,89 − − 

55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 1,12 1,02 0,58 0,68 

60. Φερςαύεσ μεταφορϋσ 1,24 0,92 − − 

 Λοιπού κλϊδοι μεταφορών, αποθόκευςη και 
επικοινωνύεσ 0,71 0,55 − − 

74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ 0,49 0,53 − − 

75. Δημϐςια διούκηςη, ϊμυνα και αςφϊλιςη 0,86 0,97 0,70 0,59 

80. Εκπαύδευςη 0,76 0,78 0,88 0,99 

85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 0,66 0,66 0,52 0,57 

 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 0,42 0,65 − − 

ύνολο 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
Οκτώ κλϊδοι εμφανύζουν ςυντελεςτϋσ ςυμμετοχόσ μεγαλϑτερουσ απϐ τη 
μονϊδα, υποδεικνϑοντασ την ευρϑτερη ςυμμετοχό των κλϊδων τησ περιφϋρειασ 
ςυγκριτικϊ με την αντύςτοιχη ςυμμετοχό των κλϊδων ςτο ςϑνολο τησ χώρασ. 
Και ςτα δϑο ϋτη ανϊλυςησ οι κλϊδοι τησ γεωργύασ-κτηνοτροφύασ, των ορυχεύων-
λατομεύων, τησ βιομηχανύασ ποτών-τροφύμων, των λοιπών κλϊδων 
μεταπούηςησ, του ηλεκτριςμοϑ και ϑδρευςησ, των καταςκευών και των 
ξενοδοχεύων-εςτιατορύων εμφανύζουν υψηλϐτερο απϐ τη μονϊδα ςυντελεςτό 
ςυγκϋντρωςησ, που ςημαύνει μεγαλϑτερη ςυγκϋντρωςη ςτην απαςχϐληςη ςε 
ςχϋςη με την αντύςτοιχη του ςυνϐλου τησ χώρασ. Ανϊμεςα ςτουσ κλϊδουσ 
αυτοϑσ υψηλϐ ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ εμφανύζει ο κλϊδοσ των ορυχεύων και 
λατομεύων (2,97%), ο οπούοσ διατηρεύται και αυξϊνεται με το πϋραςμα των 
χρϐνων (ςτο 3,96% διαμορφώνεται ο ςυντελεςτόσ το 2008). 
 
Οι υπϐλοιποι κλϊδοι (γεωργύα, βιομηχανύα τροφύμων-ποτών, λοιπού κλϊδοι 
μεταπούηςησ, ηλεκτριςμϐσ, καταςκευϋσ, ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια και χερςαύεσ 
μεταφορϋσ) εμφανύζουν δεύκτεσ που κυμαύνονται μεταξϑ του 1,12% και 1,40% 
υποδηλώνοντασ ϐτι οι κλϊδοι ςτην περιφϋρεια ϋχουν λύγο υψηλϐτερη 
ςυμμετοχό ςε ςχϋςη με την αντύςτοιχη των κλϊδων ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη 
τησ χώρασ. Οι κλϊδοι αυτού, με εξαύρεςη τη γεωργύα-κτηνοτροφύα και τη 
βιομηχανύα τροφύμων-ποτών (οι οπούοι το 2008 παρουςύαςαν αϑξηςη ςτο 
1,65% και 1,74%, αντύςτοιχα), εμφανύζουν τϊςεισ αποδυνϊμωςησ, καθώσ ο 
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δεύκτησ ςυμμετοχόσ τουσ εύναι χαμηλϐτεροσ το 2008 ςε ςϑγκριςη με τον 
αντύςτοιχο του 2000. Ο κλϊδοσ των χερςαύων μεταφορών, ο οπούοσ παρουςύαςε 
και τη μεγαλϑτερη μεύωςη (κατϊ -0,32%), το 2008 εμφϊνιςε τιμό χαμηλϐτερη 
απϐ τη μονϊδα (απϐ 1,24% το 2000 ςε 0,92% το 2008). Σϋλοσ, αξύζει να 
επιςημανθεύ ϐτι η αυξανϐμενη τιμό του δεύκτη του κλϊδου τησ γεωργύασ 
ςημαύνει ϐτι, παρϊ τη ςυνεχό μεύωςη τησ απαςχϐληςησ ςτον κλϊδο, η 
περιφϋρεια εξακολουθεύ να διατηρεύ, αναλογικϊ με τη χώρα, υψηλϐτερο 
ποςοςτϐ ςτη γεωργύα. 
 
Ψσ προσ την ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα, οι δεύκτεσ ςυμμετοχόσ των 
κλϊδων107 (για τουσ οπούουσ υπϊρχουν διαθϋςιμα ςτοιχεύα) εύναι μοιραςμϋνοι. 
Σϋςςερισ κλϊδοι εμφανύζουν τιμό υψηλϐτερη απϐ τη μονϊδα (που ςημαύνει ϐτι η 
ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα ςτην περιφϋρεια ςυγκεντρώνει υψηλϐτερεσ 
τιμϋσ ςε ςχϋςη με τισ αντύςτοιχεσ ςε ϐλη τη χώρα) και οι υπϐλοιποι τϋςςερισ 
κλϊδοι εμφανύζουν τιμό χαμηλϐτερη απϐ τη μονϊδα. Οι κλϊδοι που το 2000 
εμφϊνιςαν ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ χαμηλϐτερο απϐ τη μονϊδα εμφϊνιςαν τον 
ύδιο ςυντελεςτό και το 2008. Μερικό εξαύρεςη ςτον κανϐνα αυτϐ ςυνιςτϊ ο 
κλϊδοσ τησ εκπαύδευςησ, του οπούου ο ςυντελεςτόσ απϐ 0,88% το 2000 ϋπεςε 
ςτη μονϊδα (0,99%) το 2008. ε γενικϋσ γραμμϋσ, ϐλοι οι κλϊδοι, με εξαύρεςη τη 
δημϐςια διούκηςη, ϊμυνα και αςφϊλιςη, εμφϊνιςαν αυξητικό τϊςη ςτην τιμό του 
δεύκτη, ϋςτω και ςε περιοριςμϋνο επύπεδο.  
  
Ψσ προσ τον ςυντελεςτό ειδύκευςησ, παρατηρεύται ϐτι η τιμό του διαμορφώνεται 
ςτο 0,13% το 2000 και αυξόθηκε ελαφρϊ ςε 0,16% το 2008. Σοϑτο πρακτικϊ 
ςημαύνει ϐτι και εδώ η κλαδικό διϊρθρωςη τησ ςυγκεκριμϋνησ περιφϋρειασ 
διαφοροποιεύται ελϊχιςτα ςε ςχϋςη με την αντύςτοιχη τησ χώρασ και επομϋνωσ, 
η περιφϋρεια δεν διαθϋτει υψηλϐ βαθμϐ εξειδύκευςησ ςε κϊποιεσ οικονομικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
107 Πρϋπει να επιςημανθεύ ϐτι ςτον Πύνακα 30 οι κλϊδοι που εμφανύζουν τιμϋσ για τον 
ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ ςτην ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα εύναι κλϊδοι ταξινομημϋνοι κατϊ 
μονοψόφια κατηγορύα ΣΑΚΟΔ. Και τοϑτο γιατύ δεν υπϊρχουν τα κατϊλληλα ςτατιςτικϊ 
δεδομϋνα που να καταχωρύζουν την ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα κατϊ διψόφιο κωδικϐ και 
περιφϋρεια.  
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8. Περιφέρεια Αττικήσ 

 
8.1 H ταυτότητα τησ περιφέρειασ  
 

Η μεγαλϑτερη πληθυςμιακϊ περιφϋρεια τησ χώρασ βρύςκεται το 2000 να 
ςυγκεντρώνει παραπϊνω απϐ το ϋνα τρύτο του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ τησ 
χώρασ (35,2%, 3.683.277 ϊτομα), του εργατικοϑ δυναμικοϑ (35,4%, 1.636.787 
ϊτομα) και τησ απαςχϐληςησ (35,0%, 1.434.918 ϊτομα). Σαυτϐχρονα 
ςυγκεντρώνει και μεγϊλο αριθμϐ ανϋργων που φθϊνει τα 201.869 ϊτομα 
διαμορφώνοντασ ϋνα απϐ τα πιο υψηλϊ ποςοςτϊ ανεργύασ (12,3%) ανϊμεςα 
ςτισ περιφϋρειεσ τησ Ελλϊδασ.  
 
 
Πίνακασ 31: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια        
Αττικόσ  

 

  2000 2008 Μεταβολή  
% 

Μεταβολή 

Πληθυςμϐσ χώρασ 10.468.277 10.776.116  307.839  2,9 

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ 3.683.277 3.841.565 158.288  4,3 
Μερύδιο περιφϋρειασ ςτον πληθυςμϐ τησ 
χώρασ 35,2 35,6 0,5 – 

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ (15-64 ετών) 2.597.070 2.681.063  83.994  3,2 

Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (ςϑνολο) 1.636.787 1.838.162  201.375  12,3 
Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (15-64 
ετών) 1.619.659 1.818.265  198.606  12,3 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (χονδρικϐσ) 44,4 47,8 3,4 7,7 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (15-64 ετών)  62,4 67,8 5,5 8,7 

Απαςχϐληςη (ςϑνολο) 1.434.918 1.728.541  293.623  20,5 

Απαςχϐληςη (15-64 ετών) 1.418.450 1.708.738  290.287  20,5 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (ςϑνολο)  39,0 45,0 6,0 15,5 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (15-64 ετών) 54,6 63,7 9,1 16,7 

Πρωτογενόσ τομϋασ 18.215 17.778 -437 -2,4 

Δευτερογενόσ τομϋασ 346.590 381.647 35.057 10,1 

Σριτογενόσ τομϋασ 1.070.113 1.329.116 259.003 24,2 

Εργοδϐτεσ 95.070 115.355 20.285 21,3 

Αυτοαπαςχολοϑμενοι  220.572 225.734 5.162 2,3 

Μιςθωτού 1.071.476 1.343.575 272.099 25,4 

Βοηθού ςτην οικογενειακό επιχεύρηςη 47.800 43.460 -4.340 -9,1 

Ανεργύα (ςϑνολο) 201.869 110.038  -91.831  -45,5 

Ανεργύα (15-64 ετών ) 201.209 109.528  -91.681  -45,6 

Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (ςϑνολο) 12,3 6,0 -6,3 – 

Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (15-64 ετών) 12,4 6,0 -6,4 – 

 
Λϐγω ακριβώσ των εκτεταμϋνων μεγεθών του πληθυςμοϑ, του εργατικοϑ 
δυναμικοϑ, τησ απαςχϐληςησ και τησ ανεργύασ που ςυγκεντρώνονται ςτην 
περιφϋρεια Αττικόσ αλλϊ και των ιδιαύτερων χαρακτηριςτικών, οποιαδόποτε 
εξϋλιξη επιδρϊ ςημαντικϊ ςτα ςυνολικϊ μεγϋθη τησ χώρασ και καθορύζει, ςε 
μεγϊλο βαθμϐ, τουσ ευρϑτερουσ ςυςχετιςμοϑσ με τισ ϊλλεσ περιφϋρειεσ. Η 
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ςυγκϋντρωςη ενϐσ μεγϊλου τμόματοσ των οικονομικών δραςτηριοτότων και η 
διαμϐρφωςη ενϐσ ιδιαύτερου καταμεριςμοϑ τησ εργαςύασ ςτην Αττικό 
αναδεικνϑουν τισ εξελύξεισ των μεγεθών αυτών ωσ ιδιαύτερα ενδιαφϋρουςεσ.  
 
Ανϊμεςα ςε αυτϋσ βαρϑνουςα ςημαςύα ϋχει η αϑξηςη του πληθυςμοϑ κατϊ 
4,3%, που εύναι μεγαλϑτερη απϐ την αντύςτοιχη ςε εθνικϐ επύπεδο (2,9%) και 
δεϑτερη ςε ςειρϊ (μετϊ το 8,2% των Ιονύων Νόςων) ανϊμεςα ςτισ περιφϋρειεσ 
τησ χώρασ.108 Αυτϐ ςυνδυϊζεται και με ϋναν υψηλϐ ρυθμϐ αϑξηςησ του 
εργατικοϑ δυναμικοϑ, ενιςχϑοντασ τον ιςχυριςμϐ ϐτι κϊτω απϐ ςυγκεκριμϋνεσ 
προϒποθϋςεισ η αϑξηςη οποιαςδόποτε οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ ςυνδϋεται 
με τισ ευρϑτερεσ δημογραφικϋσ εξελύξεισ και ειδικϐτερα με την αϑξηςη του 
πληθυςμοϑ.109 Πιο ςυγκεκριμϋνα, το ςϑνολο του εργατικοϑ δυναμικοϑ 
αυξϊνεται κατϊ 12,3% (201.375 ϊτομα), καταγρϊφοντασ τον υψηλϐτερο ρυθμϐ 
αϑξηςησ ανϊμεςα ςτο ςϑνολο των περιφερειών τησ χώρασ. Σο ύδιο ποςοςτϐ 
αϑξηςησ (12,3%) παρουςιϊζεται και ςτο εργατικϐ δυναμικϐ των εργϊςιμων 
ηλικιών (15-64 ετών)· ωςτϐςο αυτϐ το ποςοςτϐ ϋρχεται δεϑτερο μετϊ το 
ποςοςτϐ τησ περιφϋρειασ Ιονύων Νόςων (16,4%).  
 
Αυτού οι ρυθμού αϑξηςησ του εργατικοϑ δυναμικοϑ ςε ςυνϊρτηςη με τον 
πληθυςμϐ οδηγοϑν ςε θετικό μεταβολό και ςτουσ δεύκτεσ ςυμμετοχόσ του 
πληθυςμοϑ ςτο εργατικϐ δυναμικϐ. Ο χονδρικϐσ δεύκτησ αυξϊνεται κατϊ 3,4% 
(απϐ 44,4% το 2000 ςε 47,8% το 2008), ενώ ο δεύκτησ ςυμμετοχόσ των 
εργϊςιμων ηλικιών αυξϊνεται κατϊ 5,8% (απϐ 62,4% ςε 67,8% τα αντύςτοιχα 
ϋτη). Ο δεύκτησ αυτϐσ (για το 2008) εύναι λύγο υψηλϐτεροσ απϐ τον αντύςτοιχο 
για το ςϑνολο τησ χώρασ (67,1%), αλλϊ υπολεύπεται του αντύςτοιχου δεύκτη 
τεςςϊρων ϊλλων περιφερειών (των Ιονύων Νόςων, τησ Πελοποννόςου, τησ 
Κρότησ και του Νοτύου Αιγαύου). Ψςτϐςο εμφανύζει τον ταχϑτερο ρυθμϐ 
αϑξηςησ, γεγονϐσ που, ςε ςυνδυαςμϐ με τα απϐλυτα υψηλϊ μεγϋθη που τον 
διαμορφώνουν, καθύςταται ιδιαύτερα ςημαντικϐσ.  
 
Ανϊλογεσ εύναι και οι εξελύξεισ τϐςο ςτο ςϑνολο τησ απαςχϐληςησ ϐςο και ςτισ 
εργϊςιμεσ ηλικύεσ, καθώσ ο ρυθμϐσ αϑξηςησ εύναι ιδιαύτερα υψηλϐσ (20,5%), 
οδηγώντασ ςτη δημιουργύα 201.375 νϋων θϋςεων εργαςύασ ςτην περιφϋρεια.110 
Παρϊ το γεγονϐσ, ϐπωσ αναφϋρεται ςε πολλϋσ απϐ τισ μελϋτεσ του ΙΝΕ,111 ϐτι η 
πλειονϐτητα των θϋςεων αυτών δημιουργεύται ςτο δευτερεϑον τμόμα τησ 

                                                 
108 Αυτϐ υποδηλώνει τη ςυνεχιζϐμενη τϊςη ςυγκϋντρωςησ του πληθυςμοϑ ςτην Αττικό και τη 
διατόρηςη των τϊςεων αςτικοπούηςησ του πληθυςμοϑ, παρϊ τη μεύωςη του ςχετικοϑ ρυθμοϑ 
ςυγκριτικϊ με τισ προηγοϑμενεσ δεκαετύεσ.  
109 Για μια πρώτη προςϋγγιςη των θεωρόςεων εκεύνων που αντιλαμβϊνονται τισ δημογραφικϋσ 
εξελύξεισ ωσ βαςικϐ παρϊγοντα των ευρϑτερων οικονομικών και κοινωνικών βλ. Martinussen 
(2007). 
110 Αυτό η υψηλό ςυγκϋντρωςη τησ απαςχϐληςησ ςτην Αττικό αναφϋρεται ςε μεγϊλο αριθμϐ 
εργαςιών. Ϊχει ωςτϐςο επιςημανθεύ (Monastiriotis, 2008) ϐτι, εκτϐσ απϐ την υψηλό 
ςυγκϋντρωςη τησ απαςχϐληςησ ςτα δϑο μεγϊλα αςτικϊ κϋντρα, το πρϐτυπο τησ απαςχϐληςησ 
γενικϊ ςτη χώρα χαρακτηρύζεται απϐ την ϑπαρξη μιασ κρύςιμησ διχοτϐμηςησ ανϊμεςα ςτο νϐτιο-
ανατολικϐ και ςτο βϐρειο-δυτικϐ τμόμα τησ χώρασ. Σονύζεται μϊλιςτα πωσ, παρϊ το γεγονϐσ ϐτι 
αρκετϋσ παραμεθϐριεσ περιοχϋσ τησ Βϐρειασ Ελλϊδασ εμφανύζουν προβλόματα απαςχϐληςησ, οι 
μεγαλϑτερεσ ςυγκεντρώςεισ τησ ανεργύασ εμφανύζονται ςτισ αγροτικϋσ περιοχϋσ τησ Δυτικόσ και 
τησ Βορειοδυτικόσ Ελλϊδασ. 
111 Βλ. ενδεικτικϊ ςτισ εκθϋςεισ τησ ελληνικόσ οικονομύασ και απαςχϐληςησ, τισ οπούεσ το ΙΝΕ 
εκδύδει ςε ετόςια βϊςη. 
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αγορϊσ εργαςύασ, η ςημαςύα του εξακολουθεύ να εύναι μεγϊλη. Αυτό η 
δημιουργύα των νϋων θϋςεων εργαςύασ ςυμβϊλλει ςτη ςημαντικό αϑξηςη και 
των δεικτών απαςχϐληςησ. Ο χονδρικϐσ δεύκτησ απαςχϐληςησ αυξϊνεται κατϊ 
6,0% (απϐ 39,0% το 2000 ςε 45,0% το 2008), ενώ ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ η 
αϑξηςη ανϋρχεται ςε 9,1% (απϐ 54,6% ςε 63,7% τα αντύςτοιχα ϋτη). Αυτό η 
αϑξηςη του δεύκτη απαςχϐληςησ ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ εύναι ιδιαύτερα 
ςημαντικό, ϐχι μϐνο γιατύ ςυγκαταλϋγεται ανϊμεςα ςτουσ βαςικϐτερουσ 
ςτϐχουσ τησ ευρωπαώκόσ πολιτικόσ για την απαςχϐληςη, ϐπωσ διαμορφώθηκε 
ςτισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ ςτη Λιςαβϐνα, αλλϊ και γιατύ ςυνιςτϊ μύα απϐ τισ 
βαςικϐτερεσ προϒποθϋςεισ τησ ϑπαρξησ και χρηματοδϐτηςησ των 
δραςτηριοτότων του κοινωνικοϑ κρϊτουσ.112 
 
Η ιδιαύτερη φυςιογνωμύα τησ περιφϋρειασ αναδεικνϑεται και μϋςα απϐ την 
κατανομό των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ ςτουσ τρεισ βαςικοϑσ 
παραγωγικοϑσ τομεύσ τησ οικονομύασ (Διϊγραμμα 7). Ο πρωτογενόσ τομϋασ, που 
παραμϋνει ιδιαύτερα περιοριςμϋνοσ ςτην περιφϋρεια (καταλαμβϊνει μϐλισ το 
1,3% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ το 2000), εμφανύζει περαιτϋρω μικρό μεύωςη 
κατϊ -2,4% (437 ϊτομα). ε αντύθετη κατεϑθυνςη κινοϑνται τϐςο ο 
δευτερογενόσ, που εμφανύζει αϑξηςη κατϊ 10,1% (35.057 ϊτομα), ϐςο και ο 
τριτογενόσ τομϋασ, ο οπούοσ αυξϊνεται δυναμικϊ κατϊ 24,2% και κατϊ 259.003 
νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ. Οι εξελύξεισ τησ απαςχϐληςησ ςε αυτοϑσ τουσ βαςικοϑσ 
τομεύσ τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ αναδεικνϑουν τον χαρακτόρα τησ 
περιφϋρειασ αυτόσ ωσ κατεξοχόν περιφϋρεια υπηρεςιών, αλλϊ ϋχοντασ τη 
ςχετικϊ υψηλό, για τα δεδομϋνα τησ χώρασ, παρουςύα του δευτερογενοϑσ τομϋα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
112 Παρά το γεγονός ότι οι ρυθμίσεις που διέπουν την ύπαρξη και τη λειτουργία του 
κοινωνικού κράτους σε κάθε χώρα είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς διαμορφώνουν τον 
χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του, καθοριστική σημασία έχει και το κομμάτι του 
πληθυσμού που βρίσκεται εντός του   πεδίου της απασχόλησης, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις μιας πιο ομαλής χρηματοδότησης των δράσεων του, αλλά 
και της βιωσιμότητάς του γενικότερα. 
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Διάγραμμα 7: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια 
Αττικόσ  
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Εξαιρετικϊ ωςτϐςο ενδιαφϋρουςεσ εμφανύζονται και οι εξελύξεισ τησ 
απαςχϐληςησ ωσ προσ τη θϋςη ςτο επϊγγελμα. Οι εργοδϐτεσ αυξϊνονται κατϊ 
21,3% (απϐ 95.070 το 2000 ςε 115.355 ϊτομα το 2008), φανερώνοντασ ϐτι ςτην 
περιφϋρεια αυτό υπϊρχουν ςημαντικϋσ επιχειρηματικϋσ ευκαιρύεσ. Διαφορετικό 
ωςτϐςο εύναι η εικϐνα για τουσ αυτοαπαςχολουμϋνουσ, ϐπου ανεβαύνει το 
ποςοςτϐ μϐλισ 2,3%, υποδεικνϑοντασ ϐτι αυτό η μη αμιγόσ καπιταλιςτικό 
μορφό απαςχϐληςησ113 ςτην περιφϋρεια υφύςταται κϊμψη ςτον ρυθμϐ 
επϋκταςόσ τησ. Ιδιαύτερα ςημαντικϐσ αςφαλώσ θα πρϋπει να θεωρηθεύ και ο 
ρυθμϐσ αϑξηςησ τησ μιςθωτόσ απαςχϐληςησ (25,4%), που οδηγεύ ςτη 
δημιουργύα 272.099 νϋων θϋςεων μιςθωτόσ εργαςύασ, επεκτεύνοντασ περαιτϋρω 
τον θεςμϐ τησ αγορϊσ εργαςύασ.114 Σαυτϐχρονα, ϐμωσ, ϐςοι απαςχολοϑνται ςε 
οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ ωσ βοηθού μειώνουν τα ποςοςτϊ τουσ κατϊ -9,1% 
(4.340 ϊτομα), γεγονϐσ που μπορεύ να οφεύλεται εύτε ςτην αδυναμύα των 
επιχειρόςεων αυτών να διατηρόςουν ςτο δυναμικϐ τουσ τα μϋλη τησ 
οικογϋνειϊσ τουσ, εύτε ςτο ϊνοιγμα θϋςεων μιςθωτόσ εργαςύασ ςτη 
ςυγκεκριμϋνη περιφϋρεια και ςτην επιδύωξη εξαςφϊλιςησ μιασ θϋςησ εκ μϋρουσ 
των ατϐμων αυτών. 
 
Αυτού οι ρυθμού αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ οδηγοϑν ςε ςημαντικϐ περιοριςμϐ 
τησ ανεργύασ. Σο ςϑνολο των ανϋργων μειώνεται κατϊ 91.381 και απϐ 201.869 
ϊτομα το 2000 περιορύζεται ςε 110.038 το 2008. Αυτό η μεύωςη που ποςοςτιαύα 
ανϋρχεται ςε   -44,5% οδηγεύ ςε περιοριςμϐ του ποςοςτοϑ ανεργύασ απϐ 12,3% 
το 2000 ςε 6,0% το 2008.  
 

                                                 
113 Βϋβαια, δεν θα πρϋπει να ξεχνϊμε ϐτι οι αυτοαπαςχολοϑμενοι κατϋχουν ϋνα ςημαντικϐ 
(13,0%) τμόμα τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ. 
114 Η Αττικό εμφϊνιςε ιδιαύτερα υψηλϐ ρυθμϐ αϑξηςησ (42,8%) τησ μιςθωτόσ απαςχϐληςησ και 
τη δεκαετύα του 1990 (τον δεϑτερο υψηλϐτερο μετϊ την Κρότη, ϐπου εκεύ ϋφθαςε το 54,2%), 
γεγονϐσ που επηρϋαςε ςημαντικϊ την αϑξηςη του δεύκτη τησ αγορϊσ εργαςύασ απϐ 71,4% το 
1991 ςε 79,0% το 2001. Για μια περαιτϋρω θεώρηςη τησ ϋννοιασ του δεύκτη τησ αγορϊσ 
εργαςύασ και των μεταβολών του βλ. Ευςτρϊτογλου (2006). 



 105 

Αυτό η τϊςη μεύωςησ τησ ανεργύασ καταγρϊφεται και ςτα ςτοιχεύα τησ 
εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ του ΟΑΕΔ. Σο χρονικϐ διϊςτημα απϐ τον Αϑγουςτο του 
2004 μϋχρι και τον Οκτώβριο του 2008 η εγγεγραμμϋνη ανεργύα ςτην 
περιφϋρεια μειώθηκε κατϊ -29,2% και απϐ 184.749 ϊτομα περιορύςτηκε ςε 
130.773. Σουσ υψηλϐτερουσ ρυθμοϑσ μεύωςησ τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ 
εμφϊνιςαν, ςτο διϊςτημα αυτϐ, τα επιςτημονικϊ επαγγϋλματα (-59,6%), οι 
τεχνολϐγοι και τεχνικού βοηθού (-33,0%), οι χειριςτϋσ ςταθερών μηχανημϊτων  
(-30,1%), με τουσ υπαλλόλουσ γραφεύου και τουσ ειδικευμϋνουσ τεχνύτεσ να 
εμφανύζουν ελαφρώσ χαμηλϐτερουσ αλλϊ ανϊλογουσ ρυθμοϑσ μεύωςησ (27,6% 
και 27,4% αντύςτοιχα) και τουσ ανειδύκευτουσ εργϊτεσ, που ςυνιςτοϑν τη 
δεϑτερη ςε μϋγεθοσ ομϊδα, να εμφανύζουν ςχετικϊ περιοριςμϋνο ρυθμϐ μεύωςησ 
(-21,0%). Σϋλοσ, ανώτερα διοικητικϊ ςτελϋχη και γεωργού κτηνοτρϐφοι, που 
ςυνιςτοϑν και τισ μικρϐτερεσ ςε μϋγεθοσ ομϊδεσ των εγγεγραμμϋνων ανϋργων, 
εμφϊνιςαν ρυθμοϑσ μεύωςησ τησ τϊξησ του -26,5% και 13,1% αντύςτοιχα.  
 
Ψςτϐςο, παρϊ το αναμφιςβότητο γεγονϐσ τησ μεύωςησ τησ ανεργύασ ςτην 
περιφϋρεια, που ςυνδϋεται με τουσ υψηλοϑσ ρυθμοϑσ αϑξηςησ τησ 
απαςχϐληςησ, μια ςειρϊ απϐ ζητόματα ϋχει τεθεύ ςχετικϊ με την 
πραγματικϐτητα των μεγεθών αυτών. Πϋρα απϐ τισ ϐποιεσ επιφυλϊξεισ 
εγεύρονται αναφορικϊ με το ϑψοσ των ςχετικών μεγεθών, τισ διαδικαςύεσ 
καταγραφόσ και καταχώρηςησ των ανϋργων, υπϊρχουν ςτοιχεύα που 
αποδεικνϑουν ϐτι η πραγματικό ανεργύα ςτην Ελλϊδα ςόμερα εύναι ςημαντικϊ 
υψηλϐτερη απϐ αυτό που καταγρϊφουν οι επύςημεσ ςτατιςτικϋσ.115 

 
 
8.2 Μία προςέγγιςη των αιτίων των μεταβολών τησ απαςχόληςησ 
 

Προκειμϋνου να διερευνόςουμε τα αύτια των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ, θα 
χρηςιμοποιόςουμε τη μϋθοδο απϐκλιςησ-ςυμμετοχόσ. Η εφαρμογό τησ μεθϐδου 
και τα αποτελϋςματϊ τησ για την περιφϋρεια τησ Αττικόσ παρουςιϊζονται ςτον 
Πύνακα 32. Οι κλϊδοι τησ περιφϋρειασ θα ταξινομηθοϑν και εδώ ςε ϋξι ομϊδεσ: Οι 
ομϊδεσ αυτϋσ αφοροϑν τη γεωργύα-κτηνοτροφύα και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ του 
πρωτογενοϑσ τομϋα (πρώτη ομϊδα), τα ορυχεύα-λατομεύα, μεταπούηςη και 
ηλεκτριςμϐ-ϑδρευςη (δεϑτερη ομϊδα), τισ καταςκευϋσ (τρύτη ομϊδα), το 
εμπϐριο (χονδρικϐ, λιανικϐ, αυτοκινότων) και τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια 
(τϋταρτη ομϊδα), τη δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, κοινωνικό αςφϊλιςη, 
εκπαύδευςη και υγεύα (πϋμπτη ομϊδα) και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ των 
υπηρεςιών.116 
 
Για το ςϑνολο τησ περιφϋρειασ και οι τρεισ ςυνιςτώςεσ εμφανύζοντασ θετικϐ 
πρϐςημο, υποδηλώνουν την ϑπαρξη ευνοώκών γενικϊ ςυνθηκών για την αϑξηςη 
τησ απαςχϐληςησ. Ειδικϐτερα, η παρουςύα μιασ υψηλόσ ομολογικόσ ςυνιςτώςασ 
φανερώνει την ϑπαρξη μιασ ευνοώκόσ κλαδικόσ διϊρθρωςησ, που λειτουργεύ 

                                                 
115 υνοπτικϊ επιςημαύνεται ϐτι, πϋρα απϐ τα προβλόματα καταγραφόσ τησ πραγματικόσ 
ανεργύασ, τϐςο τα υψηλϊ μερύδια τησ μερικόσ απαςχϐληςησ ϐςο και αυτϊ των ςυμβοηθοϑντων 
και μη αμειβϐμενων μελών (δηλαδό των ατϐμων που απαςχολοϑνται ςτισ οικογενειακϋσ 
επιχειρόςεισ χωρύσ κανονικϐ μιςθϐ) υποδηλώνουν την ϑπαρξη μιασ καλυμμϋνησ ανεργύασ. Για 
μια εκτενϋςτερη θεώρηςη των ζητημϊτων αυτών βλ. Ευςτρϊτογλου (2009).  
116 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 9.  
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θετικϊ για την απαςχϐληςη. Σο ύδιο, αλλϊ ςε ςημαντικϊ χαμηλϐτερο βαθμϐ, 
ιςχϑει και για τη διαφορικό ςυνιςτώςα που ςυνδϋεται με την ποιϐτητα των 
τοπικών παραγϐντων και υποδομών.117  
 
Ειδικϐτερα, οι βαςικϋσ κατηγορύεσ των κλϊδων (Πύνακασ 32) διακρύνονται ςε 
τρεισ υποκατηγορύεσ: την πρώτη εντϊςςονται οι κλϊδοι του πρωτογενοϑσ 
τομϋα (γεωργύα-κτηνοτροφύα-θόρα-αλιεύα) και οι κλϊδοι των ορυχεύων-
λατομεύων, τησ μεταπούηςησ και τησ ϑδρευςησ-ηλεκτριςμοϑ, που εμφανύζουν 
ςχεδϐν οριακϋσ μεταβολϋσ, αρνητικϋσ ςτην πρώτη περύπτωςη και θετικϋσ ςτη 
δεϑτερη.  
 
τουσ κλϊδουσ του πρωτογενοϑσ τομϋα, ο οπούοσ, ϐπωσ ϋχουμε όδη αναφϋρει, 
εύναι ιδιαύτερα περιοριςμϋνοσ ςτην Αττικό, με αποτϋλεςμα, εκτϐσ των ϊλλων, τα 
ϐποια ςυμπερϊςματα να εύναι εξαιρετικϊ επιςφαλό και να λειτουργοϑν ωσ 
ενδεύξεισ, η μικρό μεύωςη τησ απαςχϐληςησ οφεύλεται περιςςϐτερο ςτη δυςμενό 
κλαδικό διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ (ομολογικό ςυνιςτώςα), ενώ ταυτϐχρονα 
τοπικού παρϊγοντεσ φαύνεται να κινοϑνται προσ θετικό κατεϑθυνςη. Με ϊλλα 
λϐγια, αυτϐ που επιςημαύνεται εδώ εύναι ϐτι η περιοριςμϋνη ανϊπτυξη των 
δραςτηριοτότων του πρωτογενοϑσ τομϋα ςτην Αττικό φαύνεται να ευνοεύται 
τϐςο απϐ την ϑπαρξη των εκτεταμϋνων υποδομών, που εντοπύζονται ςτην 
περιφϋρεια, ϐςο και απϐ την εγγϑτητα των αγορών. την προκειμϋνη 
περύπτωςη, δηλαδό, οι παρϊγοντεσ τοπικοϑ χαρακτόρα λειτουργοϑν θετικϊ, 
περιορύζοντασ τισ απώλειεσ τησ απαςχϐληςησ. 

                                                 
117 ε παρεμφερεύσ διαπιςτώςεισ καταλόγουν για την Αττικό και οι Χυχϊρησ και Καζϊζησ (2002) 
ςτην ανϊλυςό τουσ για τισ μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ ςτισ περιφϋρειεσ τησ Ευρωπαώκόσ 
Ϊνωςησ για ϋνα προγενϋςτερο χρονικϐ διϊςτημα (1995-1999).  
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Πίνακασ 32: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Αττικόσ  
 

Κωδ. Κλάδοσ Μεταβολέσ ςε απόλυτα μεγέθη και ποςοςτά 
υνιςτώςεσ απόκλιςησ και ςυμμετοχήσ 

ςε απόλυτεσ τιμέσ 

2000 2008 Μεταβολή 
% 

Μεταβολή 
Εθνική 

υνιςτώςα 
Ομολογική 
υνιςτώςα 

Διαφορική 
υνιςτώςα Μεταβολή 

Ι 
Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και 
δαςοκομύα – Αλιεύα 18.215 17.778 -438 -2,4 2.154 -7.048 4.456 -438 

ΙΙ 

Ορυχεύα και λατομεύα – Μεταποιητικϋσ 
βιομηχανύεσ – Παροχό ηλεκτρικοϑ, 
φυςικοϑ αερύου, νεροϑ 250.830 253.359 2.529 1,0 29.666 -36.524 9.386 2.529 

ΙΙΙ Καταςκευϋσ 95.760 128.288 32.528 34,0 11.326 17.291 3.911 32.528 

ΙV 

Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο –  
Επιςκευό αυτοκύνητων –  Ξενοδοχεύα και 
εςτιατϐρια 365.662 441.130 75.468 20,6 43.248 29.999 2.221 75.468 

V 
Δημϐςια διούκηςη & ϊμυνα Κοινωνικό 
αςφϊλιςη – Εκπαύδευςη –  Τγεύα  315.568 366.880 51.313 16,3 37.323 47.562 -33.572 51.313 

VΙ Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών (*) 388.883 521.105 132.223 34,0 45.994 64.102 22.127 132.223 

ύνολο 1.434.918 1.728.541 293.623 20,5 169.712 115.382 8.528 293.623 

 
(*) Η κατηγορία «VI. Λοιποί κλάδοι υπηρεςιών» περιλαμβάνει: Θ. Μεταφορέσ, αποθήκευςη και επικοινωνίεσ Ι. Ενδιάμεςοι χρηματοπιςτωτικοί οργανιςμοί Κ. 
Διαχείριςη ακίνητησ περιουςίασ, εκμιςθώςεισ και επιχειρηματικέσ δραςτηριότητεσ Ξ. Άλλεσ δραςτηριότητεσ παροχήσ υπηρεςιών υπέρ του κοινωνικού ςυνόλου και 
άλλων υπηρεςιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα Ο. Ιδιωτικά νοικοκυριά που απαςχολούν οικιακό προςωπικό Π. Ετερόδικοι οργανιςμοί και όργανα. 



Και για τουσ κλϊδουσ των ορυχεύων-λατομεύων, τησ μεταπούηςησ και τησ 
ϑδρευςησ-ηλεκτριςμοϑ μπορεύ να ςυναχθοϑν ανϊλογα ςυμπερϊςματα. Η 
διϊρθρωςη των κλϊδων δεν εύναι ευνοώκό και λειτουργεύ δυςμενώσ για την 
περαιτϋρω αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. τον αντύποδα, τοπικού παρϊγοντεσ, ϐπωσ 
οι υποδομϋσ, φαύνεται να μη ςυνιςτοϑν εμπϐδιο και να ενιςχϑουν ςτην ϋςτω 
περιοριςμϋνη αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. Και εδώ, βϋβαια, ο κϑριοσ παρϊγοντασ 
που προωθεύ την απαςχϐληςη εύναι η τϊςη που επικρατεύ ςε εθνικϐ επύπεδο και 
επιτρϋπει αυτό την οριακό αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. 
 
τη δεϑτερη υποκατηγορύα εντϊςςονται οι κλϊδοι του εμπορύου και των 
ξενοδοχεύων-εςτιατορύων, η δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, η κοινωνικό 
αςφϊλιςη, εκπαύδευςη και υγεύα. τουσ κλϊδουσ αυτοϑσ αυξϊνεται η 
απαςχϐληςη με ρυθμοϑσ 20,6% και 16,3% αντύςτοιχα. τον κλϊδο του εμπορύου 
και των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων, η διϊρθρωςη των κλϊδων τησ περιφϋρειασ 
(ομολογικό ςυνιςτώςα) φαύνεται να εύναι ευνοώκό για την αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ. Σο ύδιο, αλλϊ ςε εμφανώσ χαμηλϐτερη κλύμακα ιςχϑει και τουσ 
τοπικοϑσ παρϊγοντεσ (διαφορικό ςυνιςτώςα). Και ςτουσ κλϊδουσ αυτοϑσ η 
ϑπαρξη μιασ ιςχυρόσ εθνικόσ ςυνιςτώςασ ςυνδϋεται με το γεγονϐσ ϐτι το κϑριο 
αύτιο τησ ανϊπτυξησ τησ απαςχϐληςησ εύναι οι γενικϐτερεσ τϊςεισ που 
επικρατοϑν ςε εθνικϐ επύπεδο. 
 
Η υψηλό ομολογικό ςυνιςτώςα υποδηλώνει τη θετικό επύδραςη τησ κλαδικόσ 
διϊρθρωςησ ςτουσ κλϊδουσ τησ δημϐςιασ διούκηςησ, τησ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, 
τησ εκπαύδευςησ και τησ υγεύασ. την ύδια κατεϑθυνςη κινοϑνται και οι 
γενικϐτερεσ τϊςεισ που επικρατοϑν ςε εθνικϐ επύπεδο. ε αντύθετη κατεϑθυνςη 
για την περαιτϋρω αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ λειτουργοϑν διϊφοροι τοπικού 
παρϊγοντεσ. 
 
την τρύτη υποκατηγορύα εντϊςςονται οι καταςκευϋσ και οι λοιπού κλϊδοι των 
υπηρεςιών, οι οπούοι, με ποςοςτϊ τησ τϊξησ του 34,0%, ϋχουν ιδιαύτερα 
δυναμικό παρουςύα. υγκεκριμϋνα, ςτισ καταςκευϋσ, τϐςο η διϊρθρωςη των 
κλϊδων τησ περιφϋρειασ ϐςο και, ςε ςχετικϊ μικρϐτερο βαθμϐ, οι τοπικού 
παρϊγοντεσ καθώσ και οι γενικϐτερεσ εθνικϋσ τϊςεισ λειτουργοϑν θετικϊ ςτην 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. 
 
Οι λοιπού κλϊδοι των υπηρεςιών εμφανύζουν παρϐμοια εικϐνα, με υψηλό την 
ομολογικό ςυνιςτώςα, που υποδηλώνει την κυριαρχύα τησ κλαδικόσ διϊρθρωςησ 
ςτην ερμηνεύα των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ, και θετικό τϐςο την εθνικό 
ϐςο και τη διαφορικό ςυνιςτώςα, οι οπούεσ με τη ςειρϊ τουσ φαύνεται να 
ςυμβϊλλουν ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. 

 
 
 
 
 
 
 



 109 

8.3 Κλαδική εξειδίκευςη και αναδιαρθρώςεισ 
 

τον Πύνακα 33 καταγρϊφονται οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ 
ςημαντικϐτερουσ ςε διψόφιο κωδικϐ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ Αττικόσ.118 
υνολικϊ το ποςοςτϐ τησ απαςχϐληςησ ςε αυτό την περιφϋρεια αυξϊνεται κατϊ 
20,5% (με το υψηλϐτερο ποςοςτϐ ανϊμεςα ςτο ςϑνολο των περιφερειών τησ 
χώρασ) και δημιουργοϑνται 300.000 περύπου νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ. 
 
τουσ κλϊδουσ που παρουςιϊζεται αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ οι ρυθμού 
κυμαύνονται μεταξϑ του 0,1% (βιομηχανύα τροφύμων και ποτών) και του 
188,7% (λοιπού κλϊδοι διαχεύριςησ ακύνητησ περιουςύασ). Εκτϐσ απϐ τουσ 
λοιποϑσ κλϊδουσ ακύνητησ περιουςύασ, υψηλοϑσ ρυθμοϑσ παρουςιϊζουν και οι 
κλϊδοι των ϊλλων δραςτηριοτότων παροχόσ υπηρεςιών (79,2%), των 
εκδϐςεων-εκτυπώςεων (48,4%), των ιδιωτικών νοικοκυριών (43,3%) και των 
ϊλλων επιχειρηματικών δραςτηριοτότων (40,2%). Με εξαύρεςη τον κλϊδο των 
εκδϐςεων-εκτυπώςεων, που αποτελεύ ϋναν απϐ τουσ πλϋον δυναμικοϑσ κλϊδουσ 
τησ μεταπούηςησ ςτη χώρα,119 με μεγϊλη ςυγκϋντρωςη, ϐπωσ θα δοϑμε 
παρακϊτω, ςτην Αττικό, οι κλϊδοι με τουσ υψηλοϑσ ρυθμοϑσ αϑξηςησ τησ 
απαςχϐληςησ εύναι οι κλϊδοι των υπηρεςιών. τουσ κλϊδουσ αυτοϑσ 
εντοπύζονται κυρύωσ κλϊδοι που παρϋχουν προςωπικϋσ υπηρεςύεσ καθώσ και 
υπηρεςύεσ προσ παραγωγοϑσ.  

 
 
Πίνακασ 33: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια 
Αττικόσ 
 

 Κλάδοι οικονομικήσ 
δραςτηριότητασ 2000 2008 

Απόλυτη 
Μεταβολή 

% 
Μεταβολή 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 18.215 17.778 -438 -2,4 
10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 550 593 43 7,8 
15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 32.638 32.659 20 0,1 
22. Εκδϐςεισ, εκτυπώςεισ κτλ. 25.271 37.499 12.228 48,4 
 Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 177.647 164.598 -13.049 -7,3 
41.43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ 
αϋριο  14.724 18.010 3.286 22,3 
45. Καταςκευϋσ 95.760 128.288 32.528 34,0 
50 Εμπϐριο, επιςκευό αυτοκινότων κτλ. 44.051 50.982 6.930 15,7 

51 Φονδρικϐ εμπϐριο  77.470 86.940 9.470 12,2 

52 Λιανικϐ εμπϐριο 173.558 207.530 33.972 19,6 

55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 70.582 95.678 25.096 35,6 
63 Βοηθητικϋσ δραςτηριϐτητεσ 
μεταφορών 35.098 35.466 368 1,0 
64 Σαχυδρομεύα και τηλεπικοινωνύεσ 24.285 30.673 6.388 26,3 
60 Φερςαύεσ μεταφορϋσ 44.335 43.625 -710 -1,6 

                                                 
118 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 13. Για την περιφϋρεια τησ Αττικόσ, το ςϑνολο τησ ςυνολικόσ 
απαςχϐληςησ για το 2000 όταν 28.698 και 34.571 για το 2008. 
119 Για μια ςυνοπτικό παρουςύαςη των εξελύξεων τησ απαςχϐληςησ και του προώϐντοσ ςτον 
κλϊδο των εκδϐςεων και εκτυπώςεων για το χρονικϐ διϊςτημα 2000-2008, ο ενδιαφερϐμενοσ 
μπορεύ να ανατρϋξει ςτο Ευςτρϊτογλου κ.ϊ. (2011). 
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Λοιπού κλϊδοι μεταφορών, αποθόκευςη 
και επικοινωνύεσ 23.764 28.875 5.111 21,5 
65. Ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού 
οργανιςμού 40.805 54.269 13.464 33,0 
74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ 95.253 133.537 38.283 40,2 
 Λοιπού κλϊδοι διαχεύριςησ ακύνητησ 
περιουςύασ 13.240 38.219 24.978 188,7 
75. Δημϐςια διούκηςη, ϊμυνα και 
αςφϊλιςη 139.107 154.850 15.743 11,3 

80. Εκπαύδευςη 94.018 110.431 16.414 17,5 
85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 82.443 101.599 19.156 23,2 
92. Χυχαγωγικϋσ, πολιτιςτικϋσ και 
αθλητικϋσ δραςτηριϐτητεσ 28.605 38.038 9.433 33,0 
93. Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ 
υπηρεςιών 15.957 28.596 12.638 79,2 

95. Ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ με προςωπικϐ 34.862 49.965 15.103 43,3 
 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών120 32.678 39.844 7.166 21,9 

ύνολο 1.434.918 1.728.541 293.623 20,5 

 
Για τα δεδομϋνα τησ περιφϋρειασ, ενδιϊμεςουσ ρυθμοϑσ μεταβολόσ τησ 
απαςχϐληςησ εμφανύζουν οι κλϊδοι των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων (35,6%), των 
καταςκευών (34,0%), των ψυχαγωγικών και πολιτιςτικών δραςτηριοτότων 
(33,0%), των ενδιϊμεςων χρηματοπιςτωτικών οργανιςμών (33,0%), ενώ ςε 
χαμηλϐτερεσ θϋςεισ βρύςκονται οι κλϊδοι των ταχυδρομεύων και 
τηλεπικοινωνιών (26,3%), τησ υγεύασ και κοινωνικόσ μϋριμνασ (23,2%), του 
ηλεκτριςμοϑ-ϑδρευςησ (22,3%), των λοιπών κλϊδων των υπηρεςιών (21,9%) 
και των λοιπών κλϊδων των μεταφορών, τησ αποθόκευςησ και των 
επικοινωνιών (21,5%). την κατηγορύα αυτό, με τουσ ενδιϊμεςουσ ρυθμοϑσ 
αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ, εκπροςωπεύται ϐλο ςχεδϐν το φϊςμα των κλϊδων 
παροχόσ υπηρεςιών (υπηρεςύεσ κατανομόσ, προσ παραγωγοϑσ, κοινωνικϋσ και 
προςωπικϋσ), αλλϊ περιλαμβϊνεται και ο κλϊδοσ των καταςκευών. 
 
Οι κλϊδοι του λιανικοϑ εμπορύου (19,6%), τησ εκπαύδευςησ (17,5%), του 
εμπορύου αυτοκινότων (15,7%), του χονδρικοϑ εμπορύου (12,2%) και τησ 
δημϐςιασ διούκηςησ και ϊμυνασ (11,3%) ςυγκροτοϑν μια ϊλλη ομϊδα με 
ρυθμοϑσ μεταβολόσ τησ απαςχϐληςησ κϊτω απϐ το 20,0%. Αυτού οι κλϊδοι 
καλϑπτουν τον χώρο του εμπορύου και τησ δημϐςιασ απαςχϐληςησ και λϐγω του 
μεγϋθουσ τουσ ςυμβϊλλουν ςημαντικϊ ςτη δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ, με τον 
κλϊδο του λιανικοϑ εμπορύου να πρωτοςτατεύ (33.972 νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ) και 
την εκπαύδευςη, δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα να ακολουθοϑν (16.414 και 15.743 
νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ αντύςτοιχα). Αξύζει να επιςημανθεύ ϐτι ςτουσ κλϊδουσ του 
εμπορύου ςυνολικϊ η διαχρονικό τϊςη ανϐδου τησ απαςχϐληςησ εμφανύζεται 
ςταθερό (η απαςχϐληςη δηλαδό χρϐνο με τον χρϐνο αυξϊνεται), ενώ ςτουσ 
κλϊδουσ τησ δημϐςιασ διούκηςησ και τησ εκπαύδευςησ, η απαςχϐληςη εμφανύζει 
περιςςϐτερεσ διακυμϊνςεισ, με αποκορϑφωμα την αϑξηςη το 2006 (και ςτουσ 
δϑο κλϊδουσ) και τη μεύωςη κατϊ τα δϑο τελευταύα ϋτη (Πύνακασ Π.1.7 του 

                                                 
120 Η κατηγορύα «Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών» περιλαμβϊνει τουσ κλϊδουσ των ϊλλων 
δραςτηριοτότων παροχόσ υπηρεςιών υπϋρ του κοινωνικοϑ ςυνϐλου, τον κλϊδο των ετερϐδικων 
οργανιςμών και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ των ενδιϊμεςων χρηματοπιςτωτικών οργανιςμών. 
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Παραρτόματοσ Ι). Σϋλοσ, ο κλϊδοσ των ορυχεύων-λατομεύων εμφανύζει αϑξηςη 
τησ τϊξησ του 7,8%, με πολϑ περιοριςμϋνη ςημαςύα, λϐγω του μικροϑ μεγϋθουσ 
του, ενώ οι βοηθητικϋσ δραςτηριϐτητεσ των μεταφορών και τησ βιομηχανύασ 
τροφύμων, με ρυθμοϑσ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ τησ τϊξησ του 1,0% και 0,1% 
αντύςτοιχα, υποδηλώνουν περιςςϐτερο ςταςιμϐτητα, παρϊ κϊποια πρϐοδο ςτο 
πεδύο τησ απαςχϐληςησ. 
 
τουσ κλϊδουσ που μειώνεται η απαςχϐληςη κυριαρχοϑν οι λοιπού κλϊδοι τησ 
μεταπούηςησ, που εμφανύζουν ρυθμϐ μεύωςησ τησ τϊξησ του -7,8% και με 
απώλειεσ 13.049 θϋςεων εργαςύασ και ακολουθοϑν οι δραςτηριϐτητεσ του 
πρωτογενοϑσ τομϋα, με μεύωςη τησ τϊξησ -2,4% και απώλειεσ 438 θϋςεων 
εργαςύασ, και οι χερςαύεσ μεταφορϋσ, με μεύωςη κατϊ -1,6% και απώλειεσ 710 
θϋςεων εργαςύασ.  
 
Αναμφύβολα πιο ςημαντικό απϐ τισ εξελύξεισ αυτϋσ θεωρεύται η μεύωςη τησ 
απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ τησ μεταπούηςησ, οι οπούεσ ςε ςυνδυαςμϐ τϐςο με 
την ςταθερϐτητα του κλϊδου των τροφύμων, αλλϊ και τη δυναμικό παρουςύα 
των εκδϐςεων-εκτυπώςεων φανερώνουν τισ ςημαντικϋσ αναδιαρθρώςεισ που 
λαμβϊνουν χώρα ςτο εςωτερικϐ τησ μεταπούηςησ.121 το πλαύςιο αυτϐ οι κλϊδοι 
που ενιςχϑονται εύναι αυτού τησ παραγωγόσ χημικών ουςιών και προώϐντων, με 
τον υψηλϐτερο ρυθμϐ αϑξηςησ και αξιϐλογη ςυμβολό ςτη δημιουργύα νϋων 
θϋςεων εργαςύασ, τησ καταςκευόσ εξοπλιςμοϑ μεταφορών και τησ παραγωγόσ 
μετϊλλων. Ειδικϋσ περιπτώςεισ ςυνιςτοϑν οι κλϊδοι του εξοπλιςμοϑ 
ραδιοφωνύασ-τηλεϐραςησ, καθώσ και τησ ανακϑκλωςησ, οι οπούοι, ενώ αυξϊνουν 
την απαςχϐληςη, διαδραματύζουν περιοριςμϋνο ρϐλο λϐγω μεγϋθουσ.122 
Ανϊμεςα ςτουσ κλϊδουσ τησ μεταπούηςησ που καταγρϊφεται μεύωςη τησ 
απαςχϐληςησ ξεχωρύζουν αυτού τησ ϋνδυςησ και γουναρικών, τησ καταςκευόσ 
μεταλλικών προώϐντων, τησ καταςκευόσ επύπλων και τησ καταςκευόσ 
μηχανημϊτων και ειδών εξοπλιςμοϑ, τϐςο λϐγω του ϋντονου ρυθμοϑ μεύωςησ 
τησ απαςχϐληςησ ϐςο και του ςχετικϊ μεγϊλου, για τα δεδομϋνα τησ 
περιφϋρειασ, μεγϋθουσ τουσ. 
 
Ενδιαφϋρουςεσ ωςτϐςο εμφανύζονται και οι εξελύξεισ ςτην απαςχϐληςη του 
πρωτογενοϑσ τομϋα. Αυτό η μικρό μεύωςη τησ απαςχϐληςησ, κατϊ -2,4%, 
οφεύλεται αποκλειςτικϊ ςτην αλιεύα, ενώ ο κλϊδοσ τησ γεωργύασ-κτηνοτροφύασ 
ϑςτερα απϐ ςειρϊ ϋντονων διαχρονικών διακυμϊνςεων, δεύχνει να ανακϊμπτει, 
κατϊ το 2008, και να εμφανύζει απαςχϐληςη υψηλϐτερη απϐ την αντύςτοιχη του 
αρχικοϑ ϋτουσ123 (Πύνακασ Π.1 του Παραρτόματοσ). τον βαθμϐ που οι 
διαπιςτώςεισ αυτϋσ εύναι ορθϋσ, φαύνεται ϐτι, παρϊ την ϋντονη αςτικοπούηςη 
τησ περιφϋρειασ, αναπτϑςςονται, ϋςτω ςε περιοριςμϋνη κλύμακα, οι 

                                                 
121 το πλαύςιο των αναδιαρθρώςεων αυτών, απϐ τουσ εύκοςι τρεισ διψόφιουσ κλϊδουσ τησ 
μεταπούηςησ οι επτϊ εμφανύζουν αυξόςεισ ςτην απαςχϐληςη και οι υπϐλοιποι δεκαϋξι μειώςεισ. 
122 Αυτϐ ιςχϑει ςε μεγαλϑτερη ϋκταςη για τον κλϊδο τησ ανακϑκλωςησ που εμφανύζει πολϑ 
υψηλϐ ρυθμϐ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςόσ του, αλλϊ ωσ νϋοσ κλϊδοσ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ 
ϋχει ιδιαύτερα περιοριςμϋνο μϋγεθοσ, γεγονϐσ που καθιςτϊ τισ ςχετικϋσ διαπιςτώςεισ απολϑτωσ 
ενδεικτικϋσ.  
123 Πρϋπει να επιςημανθεύ για ακϐμα μύα φορϊ ϐτι, καθώσ τα ςτατιςτικϊ δεδομϋνα για τουσ 
κλϊδουσ γεωργύασ-κτηνοτροφύασ και αλιεύασ εύναι ιδιαύτερα περιοριςμϋνα, οι ςχετικϋσ 
διαπιςτώςεισ γύνονται αποδεκτϋσ με ιδιαύτερεσ επιφυλϊξεισ και λειτουργοϑν αποκλειςτικϊ ωσ 
πιθανϋσ εκδοχϋσ των ςχετικών εξελύξεων. 
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προϒποθϋςεισ για τη διατόρηςη ό την ανϊπτυξη των δραςτηριοτότων τησ 
γεωργύασ-κτηνοτροφύασ. 
 
Οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ που επιςημϊνθηκαν παραπϊνω προκαλοϑν 
αξιϐλογεσ διαφοροποιόςεισ ςτη διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ 
(Πύνακασ 34). Απϐ τουσ εύκοςι πϋντε βαςικϐτερουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ οι 
ϋντεκα βελτιώνουν τη ςυμμετοχό τουσ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ 
περιφϋρειασ, οι δϋκα τη μειώνουν, ενώ οι υπϐλοιποι τϋςςερισ παραμϋνουν 
αμετϊβλητοι.  

 
Πίνακασ 34: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, 
Περιφϋρεια Αττικόσ  
 

  

 Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2008 
Απόλυτη 

μεταβολή 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα, αλιεύα 1,3 1,0 -0,2 
Ορυχεύα και λατομεύα 0,0 0,0 0,0 
15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 2,3 1,9 -0,4 
22. Εκδϐςεισ, εκτυπώςεισ κτλ. 1,8 2,2 0,4 

Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 12,4 9,5 -2,9 
41-43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ αϋριο 1,0 1,0 0,0 

45. Καταςκευϋσ 6,7 7,4 0,7 

50. Εμπϐριο, επιςκευό αυτοκινότων κτλ. 3,1 2,9 -0,2 
51. Φονδρικϐ εμπϐριο 5,4 5,0 -0,4 
52 Λιανικϐ εμπϐριο 12,1 12,0 -0,1 

55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 4,9 5,5 0,6 
63. Βοηθητικϋσ δραςτηριϐτητεσ μεταφορών 2,4 2,1 -0,4 

64. Σαχυδρομεύα και τηλεπικοινωνύεσ 1,7 1,8 0,1 
60. Φερςαύεσ μεταφορϋσ, μεταφορϋσ μϋςω 
αγωγών 3,1 2,5 -0,6 
 Λοιπού κλϊδοι μεταφορών, αποθόκευςησ και 
επικοινωνιών 1,7 1,7 0,0 

65. Ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού 2,8 3,1 0,3 

74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ 6,6 7,7 1,1 
 Λοιπού κλϊδοι διαχεύριςησ ακύνητησ περιουςύασ 0,9 2,2 1,3 
75. Δημϐςια διούκηςη, ϊμυνα και κοινωνικό 
αςφϊλιςη 9,7 9,0 -0,7 

80. Εκπαύδευςη 6,6 6,4 -0,2 

85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 5,7 5,9 0,1 
92. Χυχαγωγικϋσ, πολιτιςτικϋσ και αθλητικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ 2,0 2,2 0,2 

93. Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ υπηρεςιών 1,1 1,7 0,5 
95. Ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ με οικιακϐ προςωπικϐ 2,4 2,9 0,5 
 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 2,3 2,3 0,0 

ύνολο 100,0 100,0 0,0 

 
Οι λοιπού κλϊδοι διαχεύριςησ τησ ακύνητησ περιουςύασ εμφανύζουν τη 
μεγαλϑτερη βελτύωςη τησ ςυμμετοχόσ τουσ, με αϑξηςη κατϊ 1,3% και οι ϊλλεσ 
επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ, με αϑξηςη κατϊ 1,1%. Η πρώτη περύπτωςη 
αφορϊ ϋναν ςχετικϊ μικρϐ κλϊδο τησ περιφϋρειασ, ενώ η δεϑτερη αφορϊ ϋναν 
απϐ τουσ μεγαλϑτερουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ και τησ ελληνικόσ οικονομύασ, 
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που καλϑπτει ϋνα ευρϑ φϊςμα ςϑγχρονων οικονομικών δραςτηριοτότων,124 οι 
οπούεσ ςε μεγϊλο βαθμϐ προϒποθϋτουν ανθρώπινο δυναμικϐ με υψηλϐ 
εκπαιδευτικϐ επύπεδο και αυξημϋνεσ δεξιϐτητεσ.  
 
Μύα δεϑτερη υποομϊδα κλϊδων που εμφανύζει βελτύωςη τησ θϋςησ τησ ςτη 
ςυνολικό απαςχϐληςη ςυνιςτϊ η υποομϊδα των καταςκευών (βελτύωςη κατϊ 
0,7%), των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων (βελτύωςη κατϊ 0,6%), οι ϊλλεσ 
δραςτηριϐτητεσ παροχόσ υπηρεςιών και τα ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ (βελτύωςη 
κατϊ 0,5%). Οι κλϊδοι των εκδϐςεων-εκτυπώςεων και των χρηματοπιςτωτικών 
οργανιςμών εμφανύζουν μικρϐτερεσ βελτιώςεισ (0,4% και 0,3% αντύςτοιχα), 
ενώ τϋλοσ οι ψυχαγωγικϋσ και πολιτιςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ, η υγεύα και 
κοινωνικό μϋριμνα, τα ταχυδρομεύα και οι τηλεπικοινωνύεσ εμφανύζουν οριακϋσ 
βελτιώςεισ τησ θϋςησ τουσ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. 
 
τον αντύποδα των εξελύξεων αυτών, δϋκα κλϊδοι τησ περιφϋρειασ μειώνουν τη 
ςυμμετοχό τουσ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. Αυτό η μεύωςη τησ 
ςυμμετοχόσ προκϑπτει εύτε μϋςα απϐ μια μεύωςη τησ απαςχϐληςόσ τουσ, εύτε 
μϋςα απϐ μύα αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ, αλλϊ με ρυθμϐ χαμηλϐτερο απϐ τον 
μϋςο ρυθμϐ τησ περιφϋρειασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η γεωργύα-κτηνοτροφύα, οι 
λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ και οι χερςαύεσ μεταφορϋσ μειώνουν τη ςυμμετοχό 
τουσ ςτην απαςχϐληςη κατϊ 0,2%, 2,9% και 0,6% αντύςτοιχα,125 ενώ η 
βιομηχανύα τροφύμων και ποτών, το χονδρικϐ εμπϐριο και οι βοηθητικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ μεταφορών μειώνουν τη ςυμμετοχό τουσ κατϊ 0,4%, 
εμφανύζοντασ ωςτϐςο θετικϋσ μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ. Ειδικό περύπτωςη 
αποτελοϑν οι κλϊδοι τησ δημϐςιασ διούκηςησ και τησ εκπαύδευςησ, καθώσ 
ςυνιςτοϑν μεγϊλουσ ςε μϋγεθοσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ οι οπούοι απαςχολοϑν, 
ςε μεγϊλο ποςοςτϐ, δημϐςιουσ υπαλλόλουσ που, ϐπωσ όδη επιςημϊνθηκε, 
εντϊςςονται ςτο πρωτεϑον τμόμα τησ αγορϊσ εργαςύασ. Η μεύωςη τησ 
ςυμμετοχόσ τουσ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη παρϋχει ενδεύξεισ και για τη μεύωςη 
του πρωτεϑοντοσ τμόματοσ τησ αγορϊσ εργαςύασ. 
  
Σϋλοσ, τα ορυχεύα-λατομεύα, ο ηλεκτριςμϐσ και η ϑδρευςη και οι λοιπού κλϊδοι 
των μεταφορών-υπηρεςιών διατηροϑν αμετϊβλητη τη θϋςη τουσ ςτη 
διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ, υποδηλώνοντασ ϐτι παρακολουθοϑν τισ 
γενικϐτερεσ εξελύξεισ και ςυμμετϋχουν με παρεμφερεύσ ρυθμοϑσ με αυτοϑσ που 
χαρακτηρύζουν το ςϑνολο τησ περιφϋρειασ.126 
 
τη ςυνϋχεια ακολουθεύ η ανϊλυςη των αναδιαρθρώςεων τησ απαςχϐληςησ 
ςτουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ μϋςα απϐ την παρϊθεςη δϑο ςτατιςτικών 
δεικτών (Πύνακασ 35), του ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ και του ςυντελεςτό 
εξειδύκευςησ.  

                                                 
124 Βλ ςχετικϊ Τποςημεύωςη 34.  
125 Αξύζει να επιςημανθεύ ϐτι τη μεγαλϑτερη μεύωςη τησ ςυμμετοχόσ εμφανύζουν οι λοιπού κλϊδοι 
τησ μεταπούηςησ (2,9%), γεγονϐσ που, ϐπωσ όδη επιςημϊνθηκε, υποδηλώνει την ϑπαρξη 
ϋντονων τϊςεων αναδιϊρθρωςησ τησ απαςχϐληςησ και τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ γενικϊ. 
126 Με εξαύρεςη τα ορυχεύα-λατομεύα, των οπούων το αμετϊβλητο τησ θϋςησ τουσ ςτη ςυνολικό 
απαςχϐληςη ςυνδϋεται με το ιδιαύτερα περιοριςμϋνο μϋγεθοσ τουσ, οι κλϊδοι του ηλεκτριςμοϑ 
και τησ ϑδρευςησ, των μεταφορών και των λοιπών υπηρεςιών εμφανύζουν ρυθμοϑσ αϑξηςησ τησ 
απαςχϐληςησ που ανϋρχονται ςε 22,3%, 21,5% και 21,9% και βρύςκονται κοντϊ ςτην αϑξηςη 
κατϊ 20,5% που αφορϊ το ςϑνολο τησ περιφϋρειασ.  
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το πεδύο τησ απαςχϐληςησ, το 2000, απϐ το ςϑνολο των 25 κλϊδων που 
παρουςιϊζονται ςτο πλαύςιο τησ παροϑςασ ανϊλυςησ (Πύνακασ 5), 20 κλϊδοι 
εμφανύζουν ςυντελεςτϋσ υψηλϐτερουσ απϐ τη μονϊδα, υποδηλώνοντασ τη 
μεγαλϑτερη ςυμμετοχό των κλϊδων ςτην περιφϋρεια ςυγκριτικϊ με την 
αντύςτοιχη ςυμμετοχό ςτο ςϑνολο τησ χώρασ. Ανϊμεςα ςτουσ κλϊδουσ αυτοϑσ, 
οι κλϊδοι των εκδϐςεων-εκτυπώςεων (1,93%), των ιδιωτικών νοικοκυριών με 
προςωπικϐ (1,89%), των λοιπών κλϊδων διαχεύριςησ τησ ακύνητησ περιουςύασ 
(1,88%), των λοιπών κλϊδων μεταφορών (1,87%), των βοηθητικών 
δραςτηριοτότων μεταφορών (1,73%), των ενδιϊμεςων χρηματοπιςτωτικών 
οργανιςμών (1,69%) και του χονδρικοϑ εμπορύου (1,61%) εμφανύζουν υψηλοϑσ 
ςυντελεςτϋσ ςυμμετοχόσ.  
 
Αυτό η υψηλό ςυμμετοχό διατηρεύται και αυξϊνεται ςτουσ κλϊδουσ των 
εκδϐςεων-εκτυπώςεων (ςτο 2,01% διαμορφώνεται ο ςυντελεςτόσ το 2008) και 
οριακϊ ςτην περύπτωςη των ενδιϊμεςων χρηματοπιςτωτικών οργανιςμών 
(1,70% το 2008), ενώ εμφανύζεται μεύωςη ςτουσ πϋντε ϊλλουσ κλϊδουσ, με 
μεγαλϑτερη μεύωςη αυτό των λοιπών κλϊδων διαχεύριςησ τησ ακύνητησ 
περιουςύασ (1,57% το 2008) και του χονδρικοϑ εμπορύου (1,33% το 2008) και 
μικρϐτερεσ μειώςεισ για τουσ ϊλλουσ (ςτο 1,75% διαμορφώνεται ο ςυντελεςτόσ 
ςτουσ λοιποϑσ κλϊδουσ των μεταφορών, ςτο 1,59% για τισ βοηθητικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ των μεταφορών και ςτο 1,80% για τα ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ με 
προςωπικϐ). Αυτό η μεύωςη του ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ ςτην περιφϋρεια, ςτον 
βαθμϐ που ςυνοδεϑεται απϐ ςημαντικϋσ αυξόςεισ τησ απαςχϐληςησ, 
υποδηλώνει τη διϊχυςη και τη διαςπορϊ τησ απαςχϐληςησ (και των 
δραςτηριοτότων) του κλϊδου ςε ευρϑτερεσ γεωγραφικϋσ και χωρικϋσ ενϐτητεσ. 

 
Πίνακασ 35: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη 
προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια Αττικόσ  
 
  

Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 

υντελεςτήσ 
ςυμμετοχήσ  

aπαςχόληςησ  

υντελεςτήσ 
ςυμμετοχήσ  

ΑΠΑ 

 2000 2008 2000 2006 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 0,07 0,09 0,11 0,12 

10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 0,08 0,09 0,18 0,11 

15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 0,77 0,76 − − 

22. Εκδϐςεισ, εκτυπώςεισ κτλ. 1,93 2,01 − − 

 Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 1,23 1,14 − − 

40-41. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ 
αϋριο  1,05 1,02 0,53 0,52 

45. Καταςκευϋσ 0,92 0,89 0,63 0,50 

50. Εμπϐριο, επιςκευό αυτοκινότων κτλ. 1,17 1,07 − − 

51. Φονδρικϐ εμπϐριο  1,61 1,33 − − 

52. Λιανικϐ εμπϐριο 1,08 1,01 − − 

55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 0,74 0,78 0,72 0,77 

63. Βοηθητικϋσ δραςτηριϐτητεσ 
μεταφορών 1,73 1,59 − − 

64. Σαχυδρομεύα και τηλεπικοινωνύεσ 1,41 1,62 − − 
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60. Φερςαύεσ μεταφορϋσ 1,14 1,05 − − 

Λοιπού κλϊδοι μεταφορών, αποθόκευςη 
και επικοινωνύεσ 1,87 1,75 − − 

65. Ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού 
οργανιςμού 1,69 1,70 − − 

74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ 1,54 1,38 − − 

 Λοιπού κλϊδοι διαχεύριςησ ακύνητησ 
περιουςύασ 1,88 1,57 − − 

75. Δημϐςια διούκηςη, ϊμυνα και 
αςφϊλιςη 1,32 1,07 1,04 1,18 

80. Εκπαύδευςη 1,07 0,91 0,76 0,62 

85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 1,25 1,15 0,99 0,87 

92. Χυχαγωγικϋσ, πολιτιςτικϋσ και 
αθλητικϋσ δραςτηριϐτητεσ 1,32 1,34 − − 

93. Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ 
υπηρεςιών 1,20 1,20 − − 

 95. Ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ με προςωπικϐ 1,89 1,80 1,29 1,12 

 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών  1,30 1,43 − − 

ύνολο 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
ε μύα ϊλλη ομϊδα κλϊδων (Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ, 
ταχυδρομεύα και τηλεπικοινωνύεσ, Χυχαγωγικϋσ και πολιτιςτικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ, Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα, 
Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ, Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών και Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ 
παροχόσ υπηρεςιών) διαμορφώνονται οι δεύκτεσ μεταξϑ του 1,20% και 1,54%, 
γεγονϐσ που ςημαύνει ϐτι οι κλϊδοι αυτού ςτην περιφϋρεια ϋχουν υψηλϐτερη 
ςυμμετοχό ςε ςχϋςη με την αντύςτοιχη του ςυνϐλου τησ χώρασ. Παρϊλληλα, οι 
κλϊδοι αυτού δεν διαμορφώνουν μια ενιαύα τϊςη ωσ προσ τισ μεταβολϋσ του 
δεύκτη ςυμμετοχόσ, αλλϊ περιςςϐτερο δϑο αντύθετησ κατεϑθυνςησ εξελύξεισ. Και 
τοϑτο γιατύ η πλειονϐτητϊ τουσ εμφανύζει μεύωςη του δεύκτη ςυμμετοχόσ το 
διϊςτημα 2000-2008, υποδηλώνοντασ μια τϊςη διϊχυςησ τησ απαςχϐληςησ ςε 
ϊλλεσ (ό ϊλλη) γεωγραφικϋσ περιοχϋσ, ενώ τρεισ ϊλλοι κλϊδοι εμφανύζουν 
αϑξηςη του δεύκτη ςυμμετοχόσ τουσ, υποδηλώνοντασ μια αντύθετησ 
κατεϑθυνςησ διαδικαςύα. 
 
Μύα ϊλλη ομϊδα κλϊδων (Λιανικϐ εμπϐριο, Εμπϐριο αυτοκινότων, Εκπαύδευςη, 
Φερςαύεσ μεταφορϋσ και Ηλεκτριςμϐσ-ϑδρευςη) εμφανύζει δεύκτεσ που 
κυμαύνονται μεταξϑ του 1,00% και 1,20%, υποδηλώνοντασ ϐτι ςτην περιφϋρεια 
υπϊρχει λύγο περιςςϐτερη ςυμμετοχό των κλϊδων απ’ ϐ,τι ςτο ςϑνολο τησ 
χώρασ. Γενικϊ, οι κλϊδοι αυτού εμφανύζουν τϊςεισ αποδυνϊμωςησ, καθώσ το 
2008 ο δεύκτησ ςυμμετοχόσ τουσ εύναι χαμηλϐτεροσ ςε ςχϋςη με τον αντύςτοιχο 
του 2000. 
 
Μια τελευταύα ομϊδα κλϊδων εμφανύζει ςυντελεςτϋσ ςυμμετοχόσ χαμηλϐτερουσ 
απϐ τη μονϊδα, παρϋχοντασ ανϊλογεσ ενδεύξεισ με τισ προηγοϑμενεσ ομϊδεσ 
κλϊδων. Πρϐκειται για παραδοςιακοϑσ και ιδιαύτερα ςημαντικοϑσ κλϊδουσ τησ 
ελληνικόσ οικονομύασ (Καταςκευϋσ, Ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια, Βιομηχανύα 
τροφύμων), που εμφανύζουν αναλογικϊ χαμηλϐτερη ςυμμετοχό ςτην 
περιφϋρεια. Και ςτουσ κλϊδουσ αυτοϑσ διαμορφώνεται μια τϊςη περιοριςμοϑ 
του δεύκτη ςυμμετοχόσ, γεγονϐσ που υποδηλώνει την αναλογικϊ μεγαλϑτερη 
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επϋκταςη των ςχετικών δραςτηριοτότων ςε περιοχϋσ που υπϊρχουν πιο 
κατϊλληλεσ προϒποθϋςεισ. Επιπλϋον, ςτην ομϊδα αυτό ςυγκαταλϋγονται η 
γεωργύα-κτηνοτροφύα και τα ορυχεύα-λατομεύα, με εξαιρετικϊ χαμηλοϑσ δεύκτεσ 
ςυμμετοχόσ, που υποδηλώνουν την ιδιαύτερα υποτονικό ανϊπτυξη των 
δραςτηριοτότων αυτών ςτον Νομϐ Αττικόσ.  
 
Ψσ προσ την ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα, οι δεύκτεσ ςυμμετοχόσ των 
κλϊδων127 εμφανύζουν, με εξαύρεςη τη δημϐςια διούκηςη και τα ιδιωτικϊ 
νοικοκυριϊ, τιμϋσ χαμηλϐτερεσ απϐ τη μονϊδα. Ψςτϐςο, ενώ ςτην περύπτωςη 
τησ δημϐςιασ διούκηςησ και ϊμυνασ η τιμό του δεύκτη αυξϊνεται τη 
ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο, υποδηλώνοντασ τη διατόρηςη με ϋντονο ρυθμϐ 
τησ ςχετικόσ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, ςτην περύπτωςη των ιδιωτικών 
νοικοκυριών με προςωπικϐ, η μεύωςη του ςχετικοϑ δεύκτη, ςε ςυνδυαςμϐ με την 
υψηλό αϑξηςη τησ απαςχϐληςόσ του ςτο ύδιο χρονικϐ διϊςτημα, υποδηλώνει τη 
διϊχυςη των ςχετικών δραςτηριοτότων ςε ϊλλεσ γεωγραφικϋσ περιφϋρειεσ. 
 
τουσ υπϐλοιπουσ κλϊδουσ μϐνο ο κλϊδοσ τησ υγεύασ και κοινωνικόσ μϋριμνασ 
εμφανύζει τιμϋσ πολϑ κοντϊ ςτη μονϊδα (0,99%), παρουςιϊζοντασ ωςτϐςο 
ςημαντικό μεύωςη (0,87% το 2006). Ο κλϊδοσ του ηλεκτριςμοϑ-ϑδρευςησ, των 
καταςκευών και τησ εκπαύδευςησ παρουςιϊζουν μεύωςη ςτισ τιμϋσ του ςχετικοϑ 
δεύκτη, υποδηλώνοντασ τη μικρϐτερη ςυμμετοχό τησ περιφϋρειασ ςτη ςυνολικό 
ακαθϊριςτη αξύα των κλϊδων, ενώ μϐνο ο κλϊδοσ των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων 
εμφανύζει περιοριςμϋνη αϑξηςη τησ τιμόσ του (απϐ 0,72% το 2000 ςε 0,77% το 
2006). Ξεχωριςτϋσ περιπτώςεισ ςυνιςτοϑν οι κλϊδοι τησ γεωργύασ-
κτηνοτροφύασ και των ορυχεύων-λατομεύων, ςτουσ οπούουσ οι ιδιαύτερα 
περιοριςμϋνεσ τιμϋσ του ςυντελεςτό (0,12% και 0,11% αντύςτοιχα για το 2006) 
ςυνδϋονται αςφαλώσ με τον ϋντονο βαθμϐ αςτικοπούηςησ τησ περιφϋρειασ και 
τη ςυνυφαςμϋνη με αυτϐν δυςχϋρεια ανϊπτυξησ των ςχετικών 
δραςτηριοτότων. 
 
Ψσ προσ τον ςυντελεςτό ειδύκευςησ, η τιμό του διαμορφώνεται ςτο 0,19% το 
2000 και 0,14% το 2008. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι η κλαδικό διϊρθρωςη τησ 
περιφϋρειασ διαφοροποιεύται ελϊχιςτα ςε ςχϋςη με την αντύςτοιχη τησ χώρασ 
και επομϋνωσ η περιφϋρεια δεν διαθϋτει υψηλϐ βαθμϐ εξειδύκευςησ ςε κϊποιεσ 
οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ. Μϋχρι ενϐσ ςημεύου, αυτό η εικϐνα ςχετύζεται με το 
γεγονϐσ ϐτι ςτην Αττικό αναπτϑςςεται ϋνα ςημαντικϐ τμόμα των οικονομικών 
δραςτηριοτότων του ςυνϐλου τησ χώρασ, με αποτϋλεςμα οι δραςτηριϐτητεσ τησ 
περιφϋρειασ να αςκοϑν ςημαντικό επύδραςη ςτη διαμϐρφωςη του οικονομικοϑ 
προτϑπου τησ χώρασ και ειδικϐτερα τησ διϊρθρωςησ των κλϊδων.  
 
 
 
 
 

                                                 
127 Πρϋπει να επιςημανθεύ ϐτι ςτον Πύνακα 35 οι κλϊδοι που εμφανύζουν τιμϋσ για τον 
ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ ςτην ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα εύναι κλϊδοι ταξινομημϋνοι κατϊ 
μονοψόφια κατηγορύα ΣΑΚΟΔ. Και αυτϐ γιατύ δεν υπϊρχουν τα κατϊλληλα ςτατιςτικϊ 
δεδομϋνα, που να καταχωροϑν την ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα κατϊ διψόφιο κωδικϐ και 
περιφϋρεια. 
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9. Περιφέρεια Πελοποννήςου 

 
9.1 H ταυτότητα τησ περιφέρειασ  
 

Σο 2000 η περιφϋρεια Πελοποννόςου αριθμοϑςε 579.378 κατούκουσ, 
καταλαμβϊνοντασ την ϋκτη θϋςη ςτην κατϊταξη των περιφερειών ωσ προσ το 
μϋγεθοσ του πληθυςμοϑ τησ ςε ςχϋςη με το ςϑνολο τησ χώρασ, την πϋμπτη θϋςη 
ωσ προσ το μϋγεθοσ του εργατικοϑ δυναμικοϑ τησ περιφϋρειασ (265.274 ϊτομα 
και ποςοςτϐ 5,7% του ςυνολικοϑ εργατικοϑ δυναμικοϑ τησ χώρασ), την ϋκτη 
θϋςη τησ κατϊταξησ ωσ προσ την απαςχϐληςη (239.478 ϊτομα και ποςοςτϐ 
5,8% του ςυνολικοϑ αριθμοϑ απαςχολουμϋνων ςτη χώρα) και τϋλοσ την ϋνατη 
θϋςη ωσ προσ το ποςοςτϐ τησ ανεργύασ (9,7%).  
 
Οι εξελύξεισ που λαμβϊνουν χώρα το χρονικϐ διϊςτημα 2000-2008 
διαφοροποιοϑνται τϐςο ωσ προσ τισ αντύςτοιχεσ για το ςϑνολο τησ χώρασ ϐςο 
και ωσ προσ αυτϋσ των ϊλλων περιφερειών, καταδεικνϑοντασ τον διαφορετικϐ 
τρϐπο με τον οπούο κϊθε περιφϋρεια επηρεϊζεται απϐ το ευρϑτερο 
κοινωνικοοικονομικϐ γύγνεςθαι. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο πληθυςμϐσ τησ 
περιφϋρειασ αυξϊνεται με αρκετϊ περιοριςμϋνο ρυθμϐ (0,4%), δηλαδό κατϊ 
2.254 ϊτομα, που εύναι ςημαντικϊ χαμηλϐτεροσ απϐ τον αντύςτοιχο (2,9%) για 
το ςϑνολο τησ χώρασ, αλλϊ και απϐ τον αντύςτοιχο τησ πλειονϐτητασ των ϊλλων 
περιφερειών.128 Παρϊλληλα το εργατικϐ δυναμικϐ αυξόθηκε μϐλισ 2,2%, δηλαδό 
κατϊ 5.916 ϊτομα. Ακϐμα μικρϐτεροσ όταν ο ρυθμϐσ αϑξηςησ του εργατικοϑ 
δυναμικοϑ των εργϊςιμων ηλικιών (15-64 ετών), καθώσ ϊγγιξε μϐλισ το 1,8%, 
δηλαδό 4.504 ϊτομα. 
 
Ο χονδρικϐσ δεύκτησ ςυμμετοχόσ του πληθυςμοϑ ςτο εργατικϐ δυναμικϐ 
αυξϊνεται κατϊ 0,8% (απϐ 45,8% το 2000 ςε 46,6% το 2008), ενώ ο δεύκτησ 
ςυμμετοχόσ των ηλικιών 15-64 ετών αυξϊνεται κατϊ 0,7% (απϐ 69,7% ςε 
70,4% τα αντύςτοιχα ϋτη) και, καθώσ βρύςκεται πιο πϊνω απϐ τον αντύςτοιχο 
για το ςϑνολο τησ χώρασ (67,1%), ςυγκαταλϋγεται ανϊμεςα ςτουσ υψηλϐτερουσ 
που παρουςιϊζουν οι περιφϋρειεσ τησ χώρασ, ςυγκεκριμϋνα εύναι ο δεϑτεροσ 
μεγαλϑτεροσ και υπολεύπεται μϐνο τησ περιφϋρειασ των Ιονύων Νόςων, ο οπούοσ 
διαμορφώνεται ςτο 72,2%. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
128 Η τϊςη αυτό εξηγεύται απϐ το γεγονϐσ τησ ςυνεχιζϐμενησ ςυγκϋντρωςησ του πληθυςμοϑ 
ςτην Περιφϋρεια Αττικόσ. 
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Πίνακασ 36: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια 
Πελοποννόςου  

 

  2000 2008 Μεταβολή  
% 

Μεταβολή 

Πληθυςμϐσ χώρασ 10.468.277 10.776.116 307.839 2,9 

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ 579.378 581.632 2.254 0,4 
Μερύδιο περιφϋρειασ ςτον πληθυςμϐ 
τησ χώρασ 5,5 5,4 -0,1  

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ (15-64 ετών) 367.317 369.964 2.647 0,7 
Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ 
(ςϑνολο) 265.274 271.190 5.916 2,2 
Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (15-64 
ετών) 256.103 260.607 4.504 1,8 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (χονδρικϐσ) 45,8 46,6 0,8 1,8 
Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (15-64 ετών)  69,7 70,4 0,7 1,0 

Απαςχϐληςη (ςϑνολο) 239.478 252.030 12.552 5,2 

Απαςχϐληςη (15-64 ετών) 230.307 241.446 11.140 4,8 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (ςϑνολο)  41,3 43,3 2,0 4,8 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (15-64 ετών) 62,7 65,3 2,6 4,1 

Πρωτογενόσ τομϋασ 90.032 75.583 -14.449 -16,0 

Δευτερογενόσ τομϋασ 42.779 45.007 2.228 5,2 

Σριτογενόσ τομϋασ 106.667 131.439 24.772 23,2 

Εργοδϐτεσ 21.147 23.907 2.760 13,1 

Αυτοαπαςχολοϑμενοι  89.146 82.919 -6.227 -7,0 

Μιςθωτού 90.470 118.426 27.956 30,9 

Βοηθού ςτην οικογενειακό επιχεύρηςη 38.714 26.779 -11.935 -30,8 

Ανεργύα (ςϑνολο) 25.796 19.161 -6.635 -25,7 

Ανεργύα (15-64 ετών) 25.796 19.161 -6.635 -25,7 

Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (ςϑνολο) 9,7 7,1 -2,7  
Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (15-64 
ετών) 10,1 7,4 -2,7  

 
Όςον αφορϊ την απαςχϐληςη, ςτο χρονικϐ διϊςτημα 2000-2008 ϋφθαςε το 
5,2%, δημιουργώντασ 12.552 θϋςεισ εργαςύασ ςυνολικϊ, ενώ ςτισ εργϊςιμεσ 
ηλικύεσ ο ρυθμϐσ αϑξηςησ όταν λύγο χαμηλϐτεροσ (4,8%), οδηγώντασ ςτη 
δημιουργύα 11.140 θϋςεων εργαςύασ. Ο χονδρικϐσ δεύκτησ απαςχϐληςησ 
αυξϊνεται κατϊ 2,0% (απϐ 41,3% το 2000 ςε 43,3% το 2008), ενώ ςτισ 
εργϊςιμεσ ηλικύεσ, η αϑξηςη ανϋρχεται ςε 2,6% (απϐ 62,7% ςε 65,3% τα 
αντύςτοιχα ϋτη). Αυτϐσ ο δεύκτησ βρύςκεται ςε υψηλϐτερη θϋςη απϐ τον 
αντύςτοιχο για το ςϑνολο τησ χώρασ (62,2%) και ςυγκαταλϋγεται ανϊμεςα 
ςτουσ υψηλϐτερουσ που παρουςιϊζουν οι περιφϋρειεσ τησ χώρασ, γεγονϐσ που 
ςημαύνει ϐτι ϋνα μεγϊλο τμόμα του ανθρώπινου δυναμικοϑ ϋχει ενταχθεύ ςτισ 
οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ. υγκεκριμϋνα βρύςκεται ςτην τρύτη θϋςη, καθώσ 
υπολεύπεται μϐνο απϐ τουσ αντύςτοιχουσ τησ περιφϋρειασ Κρότησ (65,9%) και 
των Ιϐνιων Νόςων (65,6%). 
 
Για την κατανϐηςη τησ φυςιογνωμύασ τησ περιφϋρειασ, αξύζει να αναφερθοϑμε 
ςτισ μεταβολϋσ που υφύςταται η απαςχϐληςη ςτουσ τρεισ βαςικοϑσ 
παραγωγικοϑσ τομεύσ τησ οικονομύασ (Διϊγραμμα 8).  
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 Διάγραμμα 8: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια 
Πελοποννόςου  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο πρωτογενόσ τομϋασ, παρϊ τη μεγϊλη μεύωςη που εμφϊνιςε το χρονικϐ 
διϊςτημα 2000-2008, εξακολουθεύ να καταλαμβϊνει ςημαντικϐ μερύδιο τησ 
οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ ςτην περιφϋρεια. Η μεύωςη αυτό τησ τϊξησ του -
16,0% οδόγηςε ςε απώλειεσ 14.449 θϋςεων εργαςύασ, διαμορφώνοντασ το 
μερύδιο του πρωτογενοϑσ τομϋα ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη απϐ 37,6% το 2000 
ςε 30,0% το 2008 και αποτελώντασ ϋνα απϐ τα υψηλϐτερα μερύδια για το 
ςϑνολο των περιφερειών τησ χώρασ. ε αντύθετη κατεϑθυνςη κινοϑνται οι 
εξελύξεισ τϐςο ςτον δευτερογενό τομϋα, που εμφανύζει αϑξηςη κατϊ 5,2% (2.228 
ϊτομα), διατηρώντασ ωςτϐςο αναλλούωτο το μερύδιϐ του (18,6%) ςε ϐλη την 
υπϐ ανϊλυςη χρονικό περύοδο, ϐςο και ο τριτογενόσ τομϋασ, που 
καταγρϊφοντασ δυναμικό παρουςύα, αυξόθηκε κατϊ 23,2% και 24.772 νϋεσ 
θϋςεισ εργαςύασ. Σο 2000 ο τριτογενόσ τομϋασ απϐ 44,5% τησ ςυνολικόσ 
απαςχϐληςησ ςυγκεντρώνει το 2008 το 52,1%. Ψςτϐςο για τα δεδομϋνα τησ 
χώρασ παραμϋνει χαρακτηριςτικϊ υψηλό η παρουςύα του πρωτογενοϑσ τομϋα 
παραγωγόσ.  
 
Ψσ προσ τη θϋςη ςτο επϊγγελμα, ϋχουμε τα εξόσ ενδιαφϋροντα ςτοιχεύα: Οι 
εργοδϐτεσ αυξϊνονται κατϊ 2.760 ϊτομα (ποςοςτϐ 13,1%), καταλαμβϊνοντασ 
το 2008 το 9,5% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ.129 τον 

                                                 
129 Αυτό η αϑξηςη των εργοδοτών ςυμβαδύζει, ςε γενικϋσ γραμμϋσ, με την τϊςη που διαφαύνεται 
μϋςα απϐ τα ςτοιχεύα τησ (ΚΕΣΑ 2007), ςϑμφωνα με τα οπούα ο αριθμϐσ των επιχειρόςεων, που 
εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτα μητρώα των επιμελητηρύων τησ περιφϋρειασ, την περύοδο 1999-2007 
αυξόθηκε κατϊ 42,4%, δηλαδό απϐ 29.002 ϊτομα ϋφθαςε τα 41.301 (ετόςιοσ ρυθμϐσ αϑξηςησ 
5,4%). ϑμφωνα με ςτοιχεύα αυτϊ, οι περιςςϐτερεσ επιχειρόςεισ που ξεκινοϑςαν τη 
δραςτηριϐτητϊ τουσ ςυγκεντρώνονταν ςτον επαγγελματικϐ κλϊδο, με ποςοςτϊ που 
κυμαύνονταν απϐ 50,9% το 1999 μϋχρι 57,7% το 2006. Αρκετϊ μεγϊλοσ όταν και ο αριθμϐσ των 
εμπορικών επιχειρόςεων που ξεκύνηςαν τη λειτουργύα τουσ ςτην περιφϋρεια την περύοδο που 
εξετϊζουμε, και απϐ 805 το 2006 ϋφθαςαν τισ 1.156 το 2007. Ακολοϑθηςαν κατϊ ςειρϊ ο 
βιοτεχνικϐσ κλϊδοσ, ο ξενοδοχειακϐσ κλϊδοσ και ο βιομηχανικϐσ κλϊδοσ, ο οπούοσ μϊλιςτα 
εμφϊνιςε πολϑ μικρϐ αριθμϐ νϋων επιχειρόςεων. Ψςτϐςο πρϋπει να επιςημανθεύ ϐτι αυτϊ τα 
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αντύποδα, οι αυτοαπαςχολοϑμενοι παρουςιϊζουν μεύωςη (κατϊ -7,0% ό κατϊ 
6.227 ϊτομα), διατηρώντασ ωςτϐςο μεγϊλο μερύδιο (32,9%) ςτη ςυνολικό 
απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ το 2008.130 Αυτϐ που χαρακτηρύζει την περιφϋρεια 
εύναι η μεγϊλη αϑξηςη των μιςθωτών, με ποςοςτϐ 30,9% (27.956 ϊτομα), 
ϋχοντασ ωςτϐςο ϋνα ςχετικϊ περιοριςμϋνο μερύδιο (47,0%) ςτη ςυνολικό 
απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. Σϋλοσ, παρϊ τη μεύωςη κατϊ 30,8% (11.935 
ϊτομα), οι βοηθού ςτισ οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ εξακολουθοϑν να ϋχουν 
ικανοποιητικϐ ποςοςτϐ (10,6%) ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. Η 
μεύωςη αυτό μπορεύ να ςυνιςτϊ θετικό εξϋλιξη, ςτον βαθμϐ που ςυνδϋεται με 
την αδυναμύα ανεϑρεςησ μια κανονικϊ αμειβϐμενησ θϋςησ εργαςύασ. 
 
Αυτού οι ρυθμού αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ οδηγοϑν και ςε ςημαντικό μεύωςη 
τησ ανεργύασ. Οι ϊνεργοι μειώθηκαν κατϊ 6.635 και απϐ 25.796 το 2000 
μειώθηκαν ςτα 19.161 ϊτομα το 2008. Η μεύωςη αυτό, τησ τϊξησ του 25,7%, 
περιορύζει το ποςοςτϐ τησ ανεργύασ απϐ 9,7% το 2000 ςε 7,1% το 2008, ενώ τα 
ποςοςτϊ για τισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ ανϋρχονται ςε 10,1% και 7,4% για το 2000 
και το 2008 αντύςτοιχα. Ψςτϐςο, το 2008, ϋνασ αριθμϐσ 19.161 ατϐμων 
εξακολουθεύ να παραμϋνει ςε κατϊςταςη ανεργύασ και, ςε ςυνδυαςμϐ με τον 
μεγϊλο αριθμϐ των ατϐμων που απαςχολεύται ςε οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ 
ςυγκροτοϑν το τμόμα εκεύνο του ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ περιφϋρειασ που 
αδυνατεύ να ενταχθεύ παραγωγικϊ ςτο οικονομικϐ ςϑςτημα τησ περιφϋρειασ. 
 
Προσ την ύδια κατεϑθυνςη κινεύται και η πορεύα τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ. 
Απϐ τον Αϑγουςτο του 2004 ωσ τον Νοϋμβριο του 2008 η εγγεγραμμϋνη ανεργύα 
ςτην περιφϋρεια Πελοποννόςου μειώθηκε κατϊ -12,3% (2.097 ϊτομα). ε 
επαγγελματικϐ επύπεδο τη μεγαλϑτερη μεύωςη εμφανύζουν τα επιςτημονικϊ 
επαγγϋλματα (-38,6%), τα ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη (-
34,2%) και ακολουθοϑν οι τεχνολϐγοι και τεχνικού βοηθού (-22,4%) και οι 
υπϊλληλοι γραφεύου (-21,2%). Απϐ την ϊλλη μεριϊ, τον χαμηλϐτερο ρυθμϐ 
μεύωςησ τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ (-6,6%) εμφανύζει η δεϑτερη 
πολυπληθϋςτερη ομϊδα ανϋργων (3.451 ϊτομα το 2008), των χειρωνακτών και 
ανειδύκευτων εργατών, υποδηλώνοντασ και τισ δυςχϋρειεσ που εμφανύζει αυτό η 
επαγγελματικό κατηγορύα που δεν διαθϋτει κϊποια ςυγκεκριμϋνη κατϊρτιςη. 
Σϋλοσ, οι πωλητϋσ και απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών αϑξηςαν την 
ανεργύα του κλϊδου τουσ κατϊ 14,0%, (469 ϊτομα) απϐ τον Αϑγουςτο του 2004 
ωσ τον Νοϋμβριο του 2008, αποτελώντασ την πολυπληθϋςτερη ομϊδα ανϋργων 
(3.824 ϊτομα το 2008) και με ςυμμετοχό 25,5% ςτο ποςοςτϐ τησ ςυνολικόσ 
ανεργύασ.  
 
ε γεωγραφικϐ επύπεδο τη μεγαλϑτερη μεύωςη τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ 
εμφανύζει ο Ν. Αρκαδύασ (-23,6%) και ακολουθοϑν οι Νομού Λακωνύασ (-19,4%) 
και Μεςςηνύασ (-10,2%), με τουσ ϊλλουσ δϑο νομοϑσ τησ περιφϋρειασ να 
εμφανύζουν ιδιαύτερα περιοριςμϋνη μεύωςη (-2,2% ο Ν. Κορινθύασ και -0,8% ο Ν. 
Αργολύδασ).  

                                                                                                                                            
μεγϋθη πρϋπει να γύνουν δεκτϊ με επιφϑλαξη, καθώσ αναφϋρονται αποκλειςτικϊ ςε νϋεσ 
εγγραφϋσ, χωρύσ να παρουςιϊζουν τον εν ενεργεύα αριθμϐ των επιχειρόςεων. 
130

 Θα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη νη εμειίμεηο ζηα δχν απηά κεγέζε ππνδειψλνπλ ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε θάπνησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ θαη, ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ ηζρχεη, ηε 

κεηαηξνπή ελφο αξηζκνχ απηναπαζρνινπκέλσλ ζε εξγνδφηεο. 
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9.2 Μία προςέγγιςη αιτιών των μεταβολών τησ απαςχόληςησ 
 

την προςπϊθεια να αναδειχθοϑν μερικϊ απϐ τα αύτια των μεταβολών τησ 
απαςχϐληςησ γύνεται χρόςη τησ μεθϐδου απϐκλιςησ-ςυμμετοχόσ (shift-share 
analysis), ϐπωσ και ςτην ανϊλυςη των προηγοϑμενων περιφερειών. Η εφαρμογό 
τησ μεθϐδου και τα αποτελϋςματϊ τησ για την περιφϋρεια Πελοποννόςου 
παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 37.  
 
Καταρχόν, γύνεται ταξινϐμηςη των κλϊδων τησ περιφϋρειασ ςε ϋξι ομϊδεσ. Οι 
ομϊδεσ αυτϋσ αφοροϑν τη γεωργύα-κτηνοτροφύα και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ του 
πρωτογενοϑσ τομϋα (πρώτη ομϊδα), τα ορυχεύα-λατομεύα, τη μεταπούηςη και 
τον ηλεκτριςμϐ-ϑδρευςη (δεϑτερη ομϊδα), τισ καταςκευϋσ (τρύτη ομϊδα), το 
εμπϐριο (χονδρικϐ, λιανικϐ, αυτοκινότων) και τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια 
(τϋταρτη ομϊδα), τη δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, κοινωνικό αςφϊλιςη, 
εκπαύδευςη και υγεύα (πϋμπτη ομϊδα) και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ των υπηρεςιών 
(ϋκτη ομϊδα).131 
 
υνολικϊ η περιφϋρεια παρουςιϊζει αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ τησ τϊξησ του 
5,2%, η οπούα οφεύλεται κυρύωσ ςτον παρϊγοντα τησ εθνικόσ και διαφορικόσ 
ςυνιςτώςασ, δηλαδό ςτην ευνοώκό επύδραςη τησ γενικϐτερησ αϑξηςησ τησ 
απαςχϐληςησ τησ χώρασ και των τοπικών παραγϐντων. Αντιθϋτωσ, η περαιτϋρω 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ δεν εύναι εφικτό λϐγω τησ επύδραςησ τησ ομολογικόσ 
ςυνιςτώςασ, η οπούα ϋχει αρνητικό τιμό (-20.859), ωσ αποτϋλεςμα τησ 
αρνητικόσ επύδραςησ τησ κλαδικόσ διϊθρωςησ τησ περιφϋρειασ ςτην 
απαςχϐληςη. Ειδικϐτερα, οι βαςικϋσ κατηγορύεσ των κλϊδων (Πύνακασ 37) 
μποροϑν να διακριθοϑν ςε τρεισ ομϊδεσ. 

                                                 
131

 ηνπο θιάδνπο απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη κεηαθνξέο, ε απνζήθεπζε θαη νη επηθνηλσλίεο, νη 

ελδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, ε δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, νη εθκηζζψζεηο θαη νη 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ππέξ ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ θαη άιισλ ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ ή αηνκηθνχ ραξαθηήξα, ηα ηδησηηθά λνηθνθπξηά πνπ 

απαζρνινχλ νηθηαθφ πξνζσπηθφ θαη νη εηεξφδηθνη νξγαληζκνί θαη φξγαλα.  
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Πίνακασ 37: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Πελοποννόςου 
  

 
Κλάδοσ οικονομικήσ  

dραςτηριότητασ 
Μεταβολέσ ςε απόλυτα μεγέθη και ποςοςτά 

υνιςτώςεσ απόκλιςησ και ςυμμετοχήσ 
ςε απόλυτεσ τιμέσ 

2000 2008 Μεταβολή 
% 

Μεταβολή 
Εθνική 

υνιςτώςα 
Ομολογική 
υνιςτώςα 

Διαφορική 
υνιςτώςα Μεταβολή 

Ι 
Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και 
δαςοκομύα – Αλιεύα 90.032 75.583 -14.449 -16,0 10.648 -34.835 9.738 -14.449 

ΙΙ 

Ορυχεύα και λατομεύα – Μεταποιητικϋσ 
βιομηχανύεσ – Παροχό ηλεκτρικοϑ, 
φυςικοϑ αερύου, νεροϑ 22.442 23.578 1.137 5,1 2.654 -3.268 1.750 1.137 

ΙΙΙ Καταςκευϋσ 20.337 19.635 -702 -3,5 2.405 3.672 -6.780 -702 

ΙV 

Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο – 
Επιςκευό αυτοκύνητων – Ξενοδοχεύα και 
εςτιατϐρια 42.931 53.232 10.300 24,0 5.078 3.522 1.701 10.300 

V 

Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα – 
Κοινωνικό αςφϊλιςη – Εκπαύδευςη – 
Τγεύα  32.369 46.249 13.880 42,9 3.828 4.879 5.173 13.880 

VΙ Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών (*) 31.367 33.752 2.385 7,6 3.710 5.170 -6.495 2.385 

ύνολο 239.478 252.030 12.552 5,2 28.324 -20.859 5.087 12.552 

 
(*) Η κατηγορία «VI. Λοιποί κλάδοι υπηρεςιών» περιλαμβάνει: Θ. Μεταφορέσ, αποθήκευςη και επικοινωνίεσ Ι. Ενδιάμεςοι χρηματοπιςτωτικοί οργανιςμοί Κ. 
Διαχείριςη ακίνητησ περιουςίασ, εκμιςθώςεισ και επιχειρηματικέσ δραςτηριότητεσ Ξ. Άλλεσ δραςτηριότητεσ παροχήσ υπηρεςιών υπέρ  του κοινωνικού ςυνόλου και 
άλλων υπηρεςιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα Ο. Ιδιωτικά νοικοκυριά που απαςχολούν οικιακό προςωπικό Π. Ετερόδικοι οργανιςμοί και όργανα. 



την πρώτη ομϊδα εντϊςςονται οι κλϊδοι του πρωτογενοϑσ τομϋα (γεωργύα- 
κτηνοτροφύα-θόρα-αλιεύα), ςτουσ οπούουσ περιορύζεται η απαςχϐληςη κατϊ 
16,0%, ενώ ςτουσ κλϊδουσ των ορυχεύων-λατομεύων, τησ μεταπούηςησ και τησ 
ϑδρευςησ-ηλεκτριςμοϑ η απαςχϐληςη αυξϊνεται με ρυθμϐ 5,1%. Η μεγϊλη 
μεύωςη τησ απαςχϐληςησ που παρατηρεύται ςτον πρωτογενό τομϋα οφεύλεται 
κυρύωσ ςτη ακατϊλληλη διϊρθρωςη των κλϊδων (ομολογικό ςυνιςτώςα), ενώ 
παρϊλληλα τοπικού παρϊγοντεσ φαύνεται να κινοϑνται προσ θετικό κατεϑθυνςη 
(διαφορικό ςυνιςτώςα). Με ϊλλα λϐγια, αυτϐ που ςυμβαύνει εδώ εύναι ϐτι οι 
υπϊρχουςεσ υποδομϋσ και η ςχετικό εγγϑτητα με τα μεγϊλα αςτικϊ κϋντρα 
λειτουργεύ αποτρεπτικϊ ςτην περαιτϋρω μεύωςη τησ απαςχϐληςησ του 
πρωτογενοϑσ.  
 
Κϊτι ανϊλογο ςυμβαύνει ςτουσ κλϊδουσ των ορυχεύων-λατομεύων, τησ 
μεταπούηςησ και τησ ϑδρευςησ-ηλεκτριςμοϑ, ϐπου η διϊρθρωςη των κλϊδων 
λειτουργεύ με τον ύδιο αναςταλτικϐ τρϐπο. Αντιθϋτωσ, τοπικού παρϊγοντεσ, για 
παρϊδειγμα οι υποδομϋσ, φαύνεται να ςυμβϊλλουν ςτην ϋςτω περιοριςμϋνη 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. Και εδώ ο κϑριοσ παρϊγοντασ που ευνοεύ την αϑξηςη 
τησ απαςχϐληςησ εύναι οι γενικϐτερεσ τϊςεισ που επικρατοϑν ςε εθνικϐ επύπεδο. 
  
τη δεϑτερη ομϊδα εντϊςςονται οι κλϊδοι του εμπορύου και των ξενοδοχεύων- 
εςτιατορύων, η δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, η κοινωνικό αςφϊλιςη, εκπαύδευςη 
και υγεύα, ϐπου καταγρϊφεται αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ με ποςοςτϐ 24,0% και 
42,9% αντύςτοιχα. Η ομολογικό ςυνιςτώςα φαύνεται να εύναι ευνοώκό και να 
ςυμβϊλλει θετικϊ ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ, ϐπωσ και η διαφορικό 
ςυνιςτώςα. Και εδώ, η ιςχυρό εθνικό ςυνιςτώςα υποδηλώνει ϐτι το κϑριο αύτιο 
τησ ανϊπτυξησ τησ απαςχϐληςησ εύναι οι τϊςεισ που επικρατοϑν ςε εθνικϐ 
επύπεδο. 
 
Ξεχωριςτό περύπτωςη μποροϑν να θεωρηθοϑν οι κλϊδοι τησ δημϐςιασ 
διούκηςησ, τησ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, τησ εκπαύδευςησ και τησ υγεύασ, ϐπου η 
υψηλό ομολογικό ςυνιςτώςα υποδηλώνει τη θετικό επύδραςη τησ κλαδικόσ 
διϊρθρωςησ ςτην απαςχϐληςη, ενώ προσ αντύθετη κατεϑθυνςη λειτουργεύ ο 
τοπικϐσ παρϊγοντασ. Σϋλοσ, το τι επικρατεύ ςε εθνικϐ επύπεδο φαύνεται να 
λειτουργεύ θετικϊ για την αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. 
 
την τρύτη ομϊδα εντϊςςονται οι καταςκευϋσ και οι λοιπού κλϊδοι των 
υπηρεςιών. Ο κλϊδοσ των καταςκευών παρουςιϊζει μεύωςη τησ απαςχϐληςησ 
με ρυθμϐ 3,5% και η διϊρθρωςη των τοπικών παραγϐντων λειτουργεύ 
αναςταλτικϊ ςτη διατόρηςη τησ απαςχϐληςησ. Οι λοιπού κλϊδοι των υπηρεςιών 
εμφανύζουν αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ τησ τϊξησ του 7,6%, παρϊ τη θετικό 
επιρροό τησ εθνικόσ και τησ ομολογικόσ ςυνιςτώςασ, το αρνητικϐ πρϐςημο τησ 
διαφορικόσ ςυνιςτώςασ, λειτουργεύ αποτρεπτικϊ ςτην περαιτϋρω αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ.  
  
υμπεραςματικϊ προκϑπτει ϐτι ςτην περιφϋρεια Πελοποννόςου, με εξαύρεςη 
τουσ κλϊδουσ τησ γεωργύασ και των καταςκευών, παρατηρεύται αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ, η οπούα οφεύλεται κυρύωσ ςτη διϊθρωςη των κλϊδων, αλλϊ και 
ςτη ςυνολικό αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςε επύπεδο χώρασ. 
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9.3 Κλαδική εξειδίκευςη και αναδιαρθρώςεισ 
 

τον πύνακα 38 παρουςιϊζονται με ςτοιχεύα οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ 
ςτουσ ςημαντικϐτερουσ ςε διψόφιο κωδικϐ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ132 καθώσ 
και μύα πρώτη πλευρϊ τησ εξειδύκευςησ τησ περιφϋρειασ απϐ την οπτικό τησ 
απαςχϐληςησ. 

 
Πίνακασ 38: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια 
Πελοποννόςου 

  

 Κλάδοι οικονομικήσ 
δραςτηριότητασ 2000 2008 

Απόλυτη 
μεταβολή 

% 
μεταβολή 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 90.032 75.583 -14.449 -16,0 

10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 1.448 1.454 6 0,4 

15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 7.886 4.101 -3.785 -48,0 

 Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 9.889 14.897 5.008 50,6 
40-41. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ 
αϋριο 

3.218 3.127 -92 -2,9 

45. Καταςκευϋσ 20.337 19.635 -702 -3,5 

52. Λιανικϐ εμπϐριο 22.009 29.335 7.326 33,3 

 Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 9.266 9.342 77 0,8 

55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 11.656 14.554 2.898 24,9 

60. Φερςαύεσ μεταφορϋσ  7.662 7.384 -277 -3,6 

60-64. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και 
επικοινωνύεσ  4.627 3.373 -1.254 -27,1 

74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ 5.880 8.578 2.698 45,9 

75. Δημϐςια διούκηςη 12.460 19.723 7.263 58,3 

80. Εκπαύδευςη 12.042 16.925 4.883 40,5 

85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 7.868 9.602 1.734 22,0 

 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών133 13.197 14.416 1.219 9,2 

ύνολο 239.478 252.030 12.552 5,2 

 

το ςϑνολϐ τησ η απαςχϐληςη ςτην περιφϋρεια Πελοποννόςου, ϐπωσ όδη 
επιςημϊνθηκε, αυξόθηκε κατϊ 5,2% και δημιοϑργηςε 12.552 νϋεσ θϋςεισ 
εργαςύασ. Αυτϐ εύναι το αποτϋλεςμα ςημαντικών διαφοροποιόςεων των κλϊδων 
τϐςο ωσ προσ το μϋγεθοσ ϐςο και ωσ προσ την κατεϑθυνςη των μεταβολών. Ϊτςι 
απϐ τουσ δεκαϋξι μεγαλϑτερουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ, οι δϋκα παρουςιϊζουν 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ και οι υπϐλοιποι ϋξι παρουςιϊζουν μεύωςη. την 
πρώτη περύπτωςη, οι ρυθμού αϑξηςησ κυμαύνονται μεταξϑ του 0,4% (ορυχεύα- 
λατομεύα) και 58,3% (δημϐςια διούκηςη, ϊμυνα, υποχρεωτικό κοινωνικό 
αςφϊλιςη), ενώ ςτη δεϑτερη περύπτωςη οι ρυθμού μεύωςησ κυμαύνονται μεταξϑ 
του -2,9% (ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ αϋριο) και -48,0% (βιομηχανύα 
τροφύμων-ποτών). 
 
                                                 
132 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 13. Σο 3% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ ςτην περιφϋρεια 
Πελοποννόςου τα ϋτη 2000 και 2008 εύναι 7.184 και 7.561 αντύςτοιχα. 
133 Η κατηγορύα «Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών» περιλαμβϊνει: Ξ. Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ 
υπηρεςιών υπϋρ του κοινωνικοϑ ςυνϐλου Ο. Ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ που απαςχολοϑν οικιακϐ 
προςωπικϐ Π. Ετερϐδικοι οργανιςμού Ι. Ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού και λοιπού 
υποκλϊδοι του μονοψόφιου Κ. Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ.  
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τουσ κλϊδουσ που αυξϊνεται η απαςχϐληςη τουσ υψηλϐτερουσ ρυθμοϑσ 
παρουςιϊζουν οι κλϊδοι: δημϐςια διούκηςη, ϊμυνα, υποχρεωτικό κοινωνικό 
αςφϊλιςη (58,3%), λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ (50,6%), ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ (45,9%),134 εκπαύδευςη (40,5%) και λιανικϐ εμπϐριο (33,3%). 
Οι κλϊδοι αυτού ςυμβϊλλουν και ςτο ϊνοιγμα θϋςεων εργαςύασ: 7.326 το λιανικϐ 
εμπϐριο, 7.263 η δημϐςια διούκηςη, 5.008 οι λοιπού κλϊδοι τησ μεταπούηςησ και 
2.698 οι ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ. Με αντύθετουσ ρυθμοϑσ 
εμφανύζονται τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια (24,9%), οι κλϊδοι υγεύασ-κοινωνικόσ 
μϋριμνασ (22,0%) και οι λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών (9,2%). Σϋλοσ, οι λοιπού 
κλϊδοι χονδρικοϑ και λιανικοϑ εμπορύου, τα ορυχεύα-λατομεύα παρουςιϊζουν 
αυξόςεισ τησ τϊξησ του 0,8% και 0,4% αντύςτοιχα, ϋχοντασ ωςτϐςο 
περιοριςμϋνη ςημαςύα λϐγω του μικροϑ μεγϋθουσ τουσ, γεγονϐσ που 
υποδηλώνει μϊλλον ςταςιμϐτητα παρϊ κϊποια θετικό εξϋλιξη ςτο πεδύο τησ 
απαςχϐληςησ.  
 
Ειδικϐτερα για τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ τησ μεταπούηςησ, οι οπούοι ςτην 
πραγματικϐτητα καλϑπτουν ϐλο τον χώρο τησ μεταπούηςησ, με εξαύρεςη τη 
βιομηχανύα τροφύμων-ποτών, οι εξελύξεισ μϋχρι ενϐσ ςημεύου μπορεύ να 
θεωρηθοϑν ενθαρρυντικϋσ. Και αυτϐ γιατύ ςτο ςϑνολϐ τουσ οι κλϊδοι αυτού 
παρουςιϊζουν ιδιαύτερα υψηλϐ ρυθμϐ αϑξηςησ, ο οπούοσ ξεπερνϊ κατϊ πολϑ τον 
αντύςτοιχο ρυθμϐ για το ςϑνολο τησ χώρασ. Οι μεγαλϑτεροι ςε μϋγεθοσ 
απαςχϐληςησ κλϊδοι κατϊ το 2000 όταν οι καταςκευϋσ ϊλλων προώϐντων απϐ 
μη μεταλλικϊ ορυκτϊ, η καταςκευό μεταλλικών προώϐντων και ηλεκτρικών 
μηχανών και ςυςκευών. το χρονικϐ διϊςτημα 2000-2008 οι δϑο πρώτοι 
παρουςύαςαν αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ, ενώ ο τελευταύοσ παρϋμεινε ςτϊςιμοσ. 
Κατϊ την ύδια χρονικό περύοδο, αξιϐλογη αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ 
παρουςύαςαν οι κλϊδοι τησ καταςκευόσ επύπλων και η βιομηχανύα ξϑλου και 
προώϐντων απϐ ξϑλο και φελλϐ, ϋτςι ώςτε το 2008 να ςυγκαταλϋγονται ςτουσ 
μεγαλϑτερουσ μεταποιητικοϑσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ. 
 
Εκτϐσ απϐ αυτϋσ τισ εξελύξεισ ςτουσ μεγαλϑτερουσ κλϊδουσ τησ μεταπούηςησ 
ςτην περιφϋρεια, το διϊςτημα αυτϐ η ςυνολικό απαςχϐληςη ςτη μεταπούηςη 
παρουςύαςε ςημαντικϋσ διαχρονικϋσ διακυμϊνςεισ (Πύνακασ Π1.8 
Παραρτόματοσ Ι), με διαδοχικϋσ αυξόςεισ και μειώςεισ τησ απαςχϐληςησ.135 τον 
βαθμϐ που οι διακυμϊνςεισ αυτϋσ ανταποκρύνονται ςτην πραγματικϐτητα (και 
δεν ςυνδϋονται με προβλόματα τησ καταγραφόσ των ςτοιχεύων) ςημαύνουν ϐτι 
το εργατικϐ δυναμικϐ παρουςιϊζει κϊποια ευελιξύα. Επύςησ, ϋνα τμόμα του 
εργατικοϑ δυναμικοϑ φαύνεται να απομακρϑνεται απϐ τισ επιχειρόςεισ ςε 
περύοδο ϑφεςησ για να επανϋρθει αμϋςωσ μετϊ, ϐταν οι ςυνθόκεσ το επιτρϋπουν.  
 
Οι κλϊδοι που μειώνεται η απαςχϐληςη εύναι βαςικϊ τρεισ: Ο πρώτοσ εύναι τησ 
γεωργύασ, κτηνοτροφύασ, θόρασ, δαςοκομύασ και αλιεύασ, ϐπου η απαςχϐληςη 
μειώνεται ςυνολικϊ κατϊ -16,0%, με ςυνϋπεια την απώλεια 14.449 θϋςεων 
εργαςύασ. Ϊνα μϋροσ τησ μεύωςησ αυτόσ ςυνδϋεται με τη ςυνταξιοδϐτηςη 

                                                 
134 τον κλϊδο αυτϐν περιλαμβϊνονται οι νομικϋσ εργαςύεσ, οι αρχιτεκτονικϋσ και μηχανικϋσ 
εργαςύεσ, οι τεχνικϋσ δοκιμϋσ και αναλϑςεισ, οι διαφημιςτικϋσ εταιρεύεσ κτλ.  
135 Για παρϊδειγμα, η απαςχϐληςη ςτη μεταπούηςη μειώθηκε το 2001 (14.037 ϊτομα), αυξόθηκε 
το επϐμενο ϋτοσ (18.407) και κορυφώθηκε το 2007 (24.078) για να μειωθεύ απϐτομα το 2008 
(18.998 ϊτομα).  
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εργαζομϋνων απϐ τον πρωτογενό τομϋα και ϋνα ϊλλο μϋροσ με τη μετακύνηςη 
ατϐμων ςτον δευτερογενό και κυρύωσ ςτον τριτογενό τομϋα παραγωγόσ.136 
 
Ο δεϑτεροσ κλϊδοσ εύναι τησ βιομηχανύασ τροφύμων-ποτών, ϐπου ϋχουμε πτώςη 
τησ απαςχϐληςησ κατϊ -48,0% και των θϋςεων εργαςύασ κατϊ 3.785. Σο γεγονϐσ 
αυτϐ ϋχει ενδιαφϋρον λϐγω τησ ϋκταςόσ του (η μιςό απαςχϐληςη του κλϊδου 
χϊνεται ςε διϊςτημα οκτώ ετών), αλλϊ και γιατύ η βιομηχανύα τροφύμων-ποτών 
ςυγκαταλϋγεται ςτουσ κλϊδουσ με υψηλϋσ διακλαδικϋσ ςχϋςεισ, με ςυνϋπεια 
κϊθε αλλαγό ςε αυτϐ τον κλϊδο να επηρεϊζει και ϊλλουσ κλϊδουσ τησ 
περιφϋρειασ. 
 
Ο τρύτοσ κλϊδοσ εύναι αυτϐσ των μεταφορών, των καταςκευών και του 
ηλεκτριςμοϑ-ϑδρευςησ. Σϐςο ο κλϊδοσ των χερςαύων μεταφορών και των 
μεταφορών μϋςω αγωγών, με μεύωςη τησ απαςχϐληςησ κατϊ -3,6%, ϐςο και οι 
λοιπού κλϊδοι των μεταφορών, αποθόκευςησ και επικοινωνιών, με μεύωςη κατϊ 
-27,1%, προκαλοϑν απώλειεσ θϋςεων εργαςύασ, 277 και 1.254 αντύςτοιχα. Σϋλοσ, 
οι καταςκευϋσ, ο ηλεκτριςμϐσ και η ϑδρευςη ςυνιςτοϑν δϑο επιπλϋον κλϊδουσ 
που υφύςτανται μειώςεισ, με ποςοςτϊ -3,5% (απώλεια 702 θϋςεων εργαςύασ) 
για τισ καταςκευϋσ και  -2,9% (απώλεια 92 θϋςεων εργαςύασ) για τον 
ηλεκτριςμϐ και ϑδρευςη. 
 
Αυτϋσ οι μεταβολϋσ διαφοροποιοϑν κατϊ πολϑ την κλαδικό διϊρθρωςη τησ 
απαςχϐληςησ (Πύνακασ 39). Απϐ τουσ δεκαϋξι βαςικοϑσ κλϊδουσ τησ 
περιφϋρειασ οι οκτώ παρουςιϊζουν βελτύωςη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτη 
ςυνολικό απαςχϐληςη, επτϊ παρουςιϊζουν μεύωςη, ενώ ϋνασ παραμϋνει 
αμετϊβλητοσ. Οι κλϊδοι τησ δημϐςιασ διούκηςησ, ϊμυνασ και υποχρεωτικόσ 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ εμφανύζουν τη μεγαλϑτερη βελτύωςη, με αϑξηςη 2,6%, 
και ο κλϊδοσ του λιανικοϑ εμπορύου, με αϑξηςη 2,4%. Η δημϐςια διούκηςη 
ςυνιςτϊ τον τρύτο κατϊ ςειρϊ ςε μϋγεθοσ κλϊδο τησ περιφϋρειασ, ενώ το λιανικϐ 
εμπϐριο τον δεϑτερο. Μύα ϊλλη ομϊδα κλϊδων που παρουςιϊζει βελτύωςη εύναι 
οι λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ (βελτύωςη κατϊ 1,8%), η εκπαύδευςη (βελτύωςη 
κατϊ 1,7%), τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια (βελτύωςη κατϊ 0,9%) και οι ϊλλεσ 
επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ (βελτύωςη κατϊ 0,9%). Σϋλοσ οι κλϊδοι τησ 
υγεύασ-κοινωνικόσ μϋριμνασ και οι λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών εμφανύζουν 
μικρϐτερεσ βελτιώςεισ (0,5% και 0,2% αντύςτοιχα), ενώ ο κλϊδοσ των ορυχεύων-
λατομεύων παρϋμεινε αμετϊβλητοσ με ςυμμετοχό ςτην απαςχϐληςη τησ τϊξησ 
του 0,6%. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
136

 Βι. ζρεηηθά Τπνζεκείσζε 17.  
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Πίνακασ 39: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, 
Περιφϋρεια Πελοποννόςου 

 

 Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2008 
Απόλυτη 

μεταβολή 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 37,6 30,0 -7,6 

10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 0,6 0,6 0,0 

15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 3,3 1,6 -1,7 

 Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 4,1 5,9 1,8 

40-41. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ αϋριο 1,3 1,2 -0,1 

45. Καταςκευϋσ 8,5 7,8 -0,7 

52. Λιανικϐ εμπϐριο 9,2 11,6 2,4 

 Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 3,9 3,7 -0,2 

55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 4,9 5,8 0,9 

60. Φερςαύεσ μεταφορϋσ  3,2 2,9 -0,3 

60-64. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και 
επικοινωνύεσ  1,9 1,3 -0,6 

74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ 2,5 3,4 0,9 

75. Δημϐςια διούκηςη 5,2 7,8 2,6 

80. Εκπαύδευςη 5,0 6,7 1,7 

85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 3,3 3,8 0,5 

 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 5,5 5,7 0,2 

ύνολο 100,0 100,0 0,0 

 
ε αντύθετη κατεϑθυνςη ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ κινοϑνται 
επτϊ κλϊδοι τησ περιφϋρειασ. υγκεκριμϋνα, ςτον κλϊδο τησ γεωργύασ-
κτηνοτροφύασ καταγρϊφηκε η μεγαλϑτερη μεύωςη τησ ςυμμετοχόσ του ςτην 
απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ κατϊ 7,6%. Παρ’ ϐλα αυτϊ, εξακολουθεύ να 
παραμϋνει ο κλϊδοσ με τη μεγαλϑτερη απαςχϐληςη ςτην περιφϋρεια. 
 
Ο κλϊδοσ τησ βιομηχανύασ τροφών και ποτών ςημεύωςε πτώςη τησ 
απαςχϐληςησ κατϊ 1,7%, ο κλϊδοσ των καταςκευών κατϊ 0,7%, ενώ οι λοιπού 
κλϊδοι μεταφορών, αποθόκευςησ και επικοινωνιών, οι χερςαύεσ μεταφορϋσ και 
μεταφορϋσ μϋςω αγωγών, οι λοιπού κλϊδοι χονδρικοϑ και λιανικοϑ εμπορύου, ο 
ηλεκτριςμϐσ-ϑδρευςη και το φυςικϐ αϋριο περιϐριςαν τα ποςοςτϊ τησ 
ςυμμετοχόσ τουσ ςτην απαςχϐληςη με ποςοςτϐ λιγϐτερο απϐ 1%. 
 
τη ςυνϋχεια ακολουθεύ η ανϊλυςη των μεταβολών και των αναδιαρθρώςεων 
τησ απαςχϐληςησ με την παρϊθεςη δϑο ςτατιςτικών δεικτών (Πύνακασ 40), του 
ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ και του ςυντελεςτό εξειδύκευςησ.  

 
 
 



 128 

Πίνακασ 40: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη 
προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια Πελοποννόςου 
  

Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 
υντελεςτήσ 
ςυμμετοχήσ  

απαςχόληςησ  

υντελεςτήσ 
ςυμμετοχήσ  

ΑΠΑ 

 2000 2008 2000 2006 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 2,16 2,64 1,71 2,38 

10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 1,33 1,44 1,72 2,83 

15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 1,12 0,65 − − 

  Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 0,38 0,62 − − 

40-41. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ 
αϋριο 1,37 1,22 2,08 2,29 

45. Καταςκευϋσ 1,18 0,93 1,54 1,72 

52. Λιανικϐ εμπϐριο 0,82 0,98 − − 

   Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 0,65 0,57 − − 

55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 0,73 0,81 0,92 0,96 

60. Φερςαύεσ μεταφορϋσ  1,18 1,22 − − 

60-64. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και 
επικοινωνύεσ  0,55 0,40 − − 

74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ 0,57 0,61 − − 

75. Δημϐςια διούκηςη 0,71 0,94 0,89 0,82 

80. Εκπαύδευςη 0,82 0,96 1,00 1,09 

85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 0,72 0,75 0,86 0,93 

   Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 0,72 0,60 − − 

ύνολο 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
Κατϊ το 2000 απϐ τουσ δεκαϋξι κλϊδουσ που παρουςιϊζονται ςτο πλαύςιο τησ 
παροϑςασ ανϊλυςησ (Πύνακασ 40), οι δϋκα κλϊδοι εμφανύζουν δεύκτεσ 
ςυμμετοχόσ πιο κϊτω απϐ τη μονϊδα, γεγονϐσ που ςημαύνει ϐτι οι κλϊδοι ςτην 
περιφϋρεια ϋχουν πιο μικρό ςυμμετοχό ςυγκριτικϊ με αυτό των κλϊδων ςτη 
ςυνολικό απαςχϐληςη τησ χώρασ. τουσ κλϊδουσ με τη χαμηλϐτερη 
ςυγκϋντρωςη οι τιμϋσ του ςυντελεςτό κυμαύνονται για το 2000 μεταξϑ του 
0,38% (λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ) και του 0,82% (εκπαύδευςη και λιανικϐ 
εμπϐριο, επιςκευό ειδών ατομικόσ/οικιακόσ χρόςησ), ενώ για το 2008 μεταξϑ 
του 0,40% (λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ) και του 0,98% (λιανικϐ εμπϐριο, 
επιςκευό ειδών ατομικόσ/οικιακόσ χρόςησ). Με εξαύρεςη τουσ κλϊδουσ 
εμπορύου, τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ μεταφορών, αποθόκευςησ και επικοινωνιών 
και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ παροχόσ υπηρεςιών, οι υπϐλοιποι κλϊδοι αϑξηςαν 
τουσ δεύκτεσ ςυμμετοχόσ τουσ, με αποτϋλεςμα τρεισ απϐ αυτοϑσ (λιανικϐ 
εμπϐριο και επιςκευό ειδών ατομικόσ/οικιακόσ χρόςησ, εκπαύδευςη, δημϐςια 
διούκηςη και ϊμυνα και υποχρεωτικό κοινωνικό αςφϊλιςη) να εμφανύζουν τιμϋσ 
κοντϊ ςτη μονϊδα. 
 
ε ϋξι κλϊδουσ οι ςυντελεςτϋσ ςυμμετοχόσ βρύςκονται πιο πϊνω απϐ τη μονϊδα, 
γεγονϐσ που ςημαύνει ϐτι καταγρϊφεται μεγαλϑτερη ςυμμετοχό των κλϊδων 
αυτών ςτην περιφϋρεια ςε ςχϋςη με εκεύνη του ςυνϐλου τησ χώρασ. Ανϊμεςα 
ςτουσ κλϊδουσ αυτοϑσ η γεωργύα, η κτηνοτροφύα, η θόρα, η δαςοκομύα και η 
αλιεύα (2,16%), ο ηλεκτριςμϐσ, η ϑδρευςη και το φυςικϐ αϋριο (1,37%), τα 
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ορυχεύα και τα λατομεύα (1,33%) εμφανύζουν υψηλοϑσ ςυντελεςτϋσ ςυμμετοχόσ. 
Οι τιμϋσ αυτϋσ φαύνεται να διατηροϑνται ςτουσ κλϊδουσ τησ γεωργύασ, 
κτηνοτροφύασ, θόρασ, δαςοκομύασ και αλιεύασ (ςτο 2,64% διαμορφώνεται ο 
ςυντελεςτόσ το 2008) και ςτον κλϊδο των ορυχεύων-λατομεύων (ςτο 1,44% 
διαμορφώνεται ο ςυντελεςτόσ το 2008), ενώ εμφανύζεται μεύωςη ςτον κλϊδο 
του ηλεκτριςμοϑ-ϑδρευςησ και του φυςικοϑ αερύου (ςτο 1,22% το 2008). 
 
Μύα ϊλλη ομϊδα τριών κλϊδων (βιομηχανύα τροφύμων και ποτών, καταςκευϋσ 
και χερςαύεσ μεταφορϋσ και μεταφορϋσ μϋςω αγωγών) παρουςιϊζει δεύκτεσ λύγο 
πιο πϊνω απϐ τη μονϊδα, υποδηλώνοντασ λύγο καλϑτερη ςυμμετοχό των 
κλϊδων ςτην περιφϋρεια απ’ ϐ,τι ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ χώρασ. Οι 
κλϊδοι αυτού, με εξαύρεςη τον κλϊδο των χερςαύων μεταφορών που παρουςύαςε 
αϑξηςη (ςτο 1,22% το 2008), φαύνεται να αποδυναμώνονται, καθώσ ο δεύκτησ 
ςυμμετοχόσ τουσ εύναι χαμηλϐτεροσ το 2008 ςε ςχϋςη με τον αντύςτοιχο του 
2000. 
 
το πεδύο του παραγϐμενου προώϐντοσ η εικϐνα αλλϊζει ςε μεγϊλο βαθμϐ. Οι 
αλλαγϋσ αφοροϑν τϐςο τισ τιμϋσ του ςυντελεςτό, ϐπου η πλειονϐτητα των 
κλϊδων εμφανύζει τιμϋσ μεγαλϑτερεσ απϐ τη μονϊδα, ϐςο ϐμωσ και ωσ προσ την 
κατεϑθυνςη των μεταβολών του δεύκτη. Πιο ςυγκεκριμϋνα, πϋντε απϐ τουσ 
οκτώ κλϊδουσ (για τουσ οπούουσ υπϊρχουν διαθϋςιμα ςτοιχεύα) εμφανύζουν 
τιμϋσ υψηλϐτερεσ απϐ τη μονϊδα, υποδηλώνοντασ ϐτι η ακαθϊριςτη 
προςτιθϋμενη αξύα ςτην περιφϋρεια διαθϋτει υψηλϐτερεσ ςυγκεντρώςεισ ςε 
ςχϋςη με τισ αντύςτοιχεσ τησ χώρασ.  
 
Οι τρεισ ϊλλοι κλϊδοι των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων, τησ δημϐςιασ διούκηςησ και 
ϊμυνασ και υποχρεωτικόσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και τησ υγεύασ και κοινωνικόσ 
μϋριμνασ εμφανύζουν τιμϋσ μικρϐτερεσ απϐ τη μονϊδα. Ψσ προσ τισ μεταβολϋσ 
των τιμών του δεύκτη, οκτώ κλϊδοι (γεωργύα, ορυχεύα-λατομεύα, ηλεκτριςμϐσ-
ϑδρευςη, καταςκευϋσ, ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια, εκπαύδευςη και υγεύα και 
κοινωνικό μϋριμνα) αυξϊνουν την τιμό του δεύκτη, γεγονϐσ που ςυνδϋεται με 
υψηλϐτερεσ αναλογικϊ με το ςϑνολο τησ χώρασ ςυγκεντρώςεισ τησ 
ακαθϊριςτησ προςτιθϋμενησ αξύασ, ενώ μϐνο ο κλϊδοσ τησ δημϐςιασ διούκηςησ 
εμφανύζει μεύωςη τησ τιμόσ του δεύκτη. 
 
Ψσ προσ τον ςυντελεςτό ειδύκευςησ, παρατηρεύται ϐτι η τιμό του διαμορφώνεται 
ςτο 0,23% το 2000, ενώ το 2008 μειώνεται ελαφρϊ (0,20%). Σοϑτο ςημαύνει ϐτι 
η κλαδικό διϊρθρωςη τησ περιφϋρειασ διαθϋτει ελϊχιςτεσ διαφορϋσ ςε ςχϋςη με 
τη διϊρθρωςη ϐλησ τησ χώρασ, με βαςικϐ χαρακτηριςτικϐ την απουςύα 
επαρκοϑσ οικονομικόσ εξειδύκευςησ. 
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10. Περιφέρεια Ιονίων Νήςων 
 
10.1 Η ταυτότητα τησ περιφέρειασ 
 

Σο 2000 η περιφϋρεια Ιονύων Νόςων βρύςκεται ςτη δωδϋκατη θϋςη τησ 
κατϊταξησ των περιφερειών τησ χώρασ ωσ προσ τον πληθυςμϐ, φθϊνοντασ τα 
202.590 ϊτομα, και καταλαμβϊνει ποςοςτϐ 2,0% του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ τησ 
χώρασ (Πύνακασ 46), ςτη δωδϋκατη θϋςη ωσ προσ το μϋγεθοσ του εργατικοϑ 
δυναμικοϑ (93.627 ϊτομα) και τησ απαςχϐληςησ (88.410 ϊτομα) και ςτη 
δωδϋκατη θϋςη ωσ προσ το ποςοςτϐ τησ ανεργύασ (5,6%).  

 
Πίνακασ 46: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια 
Ιονύων Νόςων  

 

  2000 2008 Μεταβολή  
% 

Μεταβολή 

Πληθυςμϐσ χώρασ 10.468.277 

10.776.11
6  307.839  2,9 

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ 202.590 219.235 16.645 8,2 
Μερύδιο περιφϋρειασ ςτον πληθυςμϐ τησ 
χώρασ 1,9 2,0 0,1   

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ (15-64 ετών) 129.688 142.274  12.586  9,7 

Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (ςϑνολο) 93.627 104.118  10.491  11,2 
Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (15-64 
ετών) 88.168 102.664  14.496  16,4 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (χονδρικϐσ) 46,2 47,5 1,3 2,8 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (15-64 ετών)  68,0 72,2 4,2 6,1 

Απαςχϐληςη (ςϑνολο) 88.410 94.740  6.330  7,2 

Απαςχϐληςη (15-64 ετών) 82.951 93.286  10.335  12,5 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (ϑνολο)  43,6 43,2 -0,4 -1,0 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (15-64 ετών) 64,0 65,6 1,6 2,5 

Πρωτογενόσ τομϋασ 21.487 14.489 -6.998 -32,6 

Δευτερογενόσ τομϋασ 12.175 14.766 2.591 21,3 

Σριτογενόσ τομϋασ 54.748 65.486 10.738 19,6 

Εργοδϐτεσ 8.352 11.389 3.037 36,4 

Αυτοαπαςχολοϑμενοι 30.732 24.098 -6.634 -21,6 

Μιςθωτού 39.832 48.602 8.770 22,0 

Βοηθού ςε οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ 9.494 10.652 1.158 12,2 

Ανεργύα (ςϑνολο) 5.217 9.378  4.161  79,8 

Ανεργύα (15-64 ετών) 5.217 9.378  4.161  79,8 

Δεύκτησ (Ποςοςτϐ) Ανεργύασ (ϑνολο) 5,6 9,0 3,4   

Δεύκτησ (Ποςοςτϐ) Ανεργύασ (15-64 ετών) 5,9 9,1 3,2   

 
Ο πληθυςμϐσ τησ περιφϋρειασ αυξϊνεται με ιδιαύτερα υψηλϐ ρυθμϐ (8,2%), 
ρυθμϐσ που ϋχει μεγϊλη διαφορϊ απϐ τον αντύςτοιχο (2,9%) για το ςϑνολο τησ 
χώρασ, αλλϊ και απϐ την πλειονϐτητα των ϊλλων περιφερειών. Επιπλϋον, η 
αϑξηςη του πληθυςμοϑ ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ (15-64 ετών) κατϊ 9,7% ςυνιςτϊ 
ευνοώκό εξϋλιξη. Αυτό η ςχετικϊ ενθαρρυντικό εικϐνα, που με τον ϋναν ό ϊλλον 
τρϐπο ςυνδϋεται και με τισ ευρϑτερεσ κοινωνικϋσ και οικονομικϋσ εξελύξεισ, 
διαφοροποιοϑν κϊπωσ την περιφϋρεια αυτό απϐ τισ ϊλλεσ περιφϋρειεσ, το 
δημογραφικϐ πρϐβλημα των οπούων εμφανύζεται οξϑτερο. Σο εργατικϐ 
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δυναμικϐ τησ περιφϋρειασ καταγρϊφει με τη ςειρϊ του αϑξηςη κατϊ 10.491 
ϊτομα (ποςοςτϐ 11,2%). Ψςτϐςο η αϑξηςη αυτό γύνεται εντονϐτερη ςτισ ηλικύεσ 
15-64 ετών, διαμορφώνοντασ ποςοςτϐ 16,4%. Ο χονδρικϐσ δεύκτησ ςυμμετοχόσ, 
ο οπούοσ δεύχνει το τμόμα εκεύνο του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ που βρύςκεται μϋςα 
ςτισ οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ, αυξϊνεται ελαφρϊ (απϐ 46,2% το 2000 ςε 
47,5% το 2008), ενώ ο δεύκτησ ςυμμετοχόσ, που αφορϊ τισ ηλικύεσ 15-64 ετών, 
παρουςιϊζει αξιϐλογη αϑξηςη (απϐ 68,0% ςε 72,2%), πολϑ υψηλϐτερη απϐ την 
αντύςτοιχη για το ςϑνολο τησ χώρασ (67,1%), και αποτελεύ τον υψηλϐτερο 
δεύκτη ςυμμετοχόσ που παρουςιϊζουν οι περιφϋρειεσ τησ χώρασ. 
 
το πεδύο τησ απαςχϐληςησ παρουςιϊζονται ανϊλογεσ εξελύξεισ, με ςυνολικό 
αϑξηςη κατϊ 7,2% και δημιουργύα 6.330 νϋων θϋςεων εργαςύασ. Ψςτϐςο ςτισ 
εργϊςιμεσ ηλικύεσ, η αϑξηςη αυτό εύναι ςημαντικϊ υψηλϐτερη (12,5%) και 
οδηγεύ ςτη δημιουργύα 10.355 νϋων θϋςεων εργαςύασ. Ο χονδρικϐσ δεύκτησ 
απαςχϐληςησ παρουςιϊζει οριακό μεύωςη τησ τϊξησ του 0,4% (απϐ 43,6% ςε 
43,2%), ενώ ο δεύκτησ απαςχϐληςησ ςτισ ηλικύεσ 15-64 ετών εμφανύζει 
περιοριςμϋνη αϑξηςη κατϊ 1,6% (απϐ 64,0% ςε 65,6%). Εύναι αρκετϊ 
υψηλϐτεροσ απϐ τον αντύςτοιχο για το ςϑνολο τησ χώρασ (62,2%) και, με 
εξαύρεςη την περιφϋρεια τησ Κρότησ, αποτελεύ τον δεϑτερο υψηλϐτερο δεύκτη 
απαςχϐληςησ ςτο ςϑνολο των περιφερειών.  
 
Αυτϋσ οι εξελύξεισ ςτην απαςχϐληςη εμφανύζουν ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ 
ανϊμεςα ςτουσ τρεισ βαςικοϑσ τομεύσ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ (Διϊγραμμα 
9), καθώσ ο πρωτογενόσ τομϋασ παρουςιϊζει μεύωςη τησ απαςχϐληςησ κατϊ 
32,6%, γεγονϐσ που οδηγεύ ςτην απώλεια 6.998 θϋςεων εργαςύασ. Αυτϋσ οι 
θϋςεισ, ωςτϐςο, υπερκαλϑπτονται απϐ τισ αυξόςεισ τησ απαςχϐληςησ ςτον 
δευτερογενό (21,3%) και ςτον τριτογενό τομϋα (19,6%), ϐπου ϋχουμε 24.260 
νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ, με ςυνϋπεια το καθαρϐ αποτϋλεςμα των ςχετικών 
διεργαςιών να εύναι θετικϐ. Βεβαύωσ, αξύζει να επιςημανθεύ ϐτι τα Ιϐνια Νηςιϊ 
ςυνιςτοϑν τη μοναδικό περιφϋρεια ϐπου ο ρυθμϐσ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ 
ςτον δευτερογενό τομϋα εύναι υψηλϐτεροσ απϐ τον αντύςτοιχο του τριτογενό 
τομϋα, γεγονϐσ που, ϐπωσ θα δοϑμε ςτη ςυνϋχεια, οφεύλεται αποκλειςτικϊ ςτισ 
καταςκευϋσ. 
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Διάγραμμα 9: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ Περιφϋρεια 
Ιονύων Νόςων 
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Ψσ προσ τη θϋςη ςτο επϊγγελμα, μποροϑμε να παρατηρόςουμε τα εξόσ: Οι 
εργοδϐτεσ αυξϊνονται κατϊ 3.037 ϊτομα (ποςοςτϐ 36,4%), καταλαμβϊνοντασ 
το 2008 το 12,0% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ, ωσ ςυνϋπεια 
τησ ϑπαρξησ επιχειρηματικών ευκαιριών. τον αντύποδα, οι 
αυτοαπαςχολοϑμενοι μειώνονται ςημαντικϊ (κατϊ -21,6%, που αντιςτοιχεύ ςε 
6.634 ϊτομα), διατηρώντασ ωςτϐςο ϋνα υψηλϐ μερύδιο (25,4%) ςτη ςυνολικό 
απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ το 2008.137 Ψςτϐςο, η βαςικό εξϋλιξη που 
χαρακτηρύζει την περιφϋρεια εύναι η περαιτϋρω αϑξηςη των μιςθωτών, ποςοςτϐ 
22,0% (8.770 ϊτομα), καταλαμβϊνοντασ ϋνα ςχετικϊ περιοριςμϋνο μερύδιο 
(51,3%) τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ. Αυτό η ςυγκρατημϋνη 
αϑξηςη τησ μιςθωτόσ απαςχϐληςησ (με την ϋννοια τησ δημιουργύασ μικροϑ 
αριθμοϑ θϋςεων εργαςύασ) ςυνδϋεται και με την αϑξηςη κατϊ 12,2% (1.158 
ϊτομα) τησ απαςχϐληςησ των βοηθών ςτισ οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ, γεγονϐσ 
που διατηρεύ ςε υψηλϐ επύπεδο το μερύδιϐ τουσ (11,2%) ςτη ςυνολικό 
απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ.  
 
Οι εξελύξεισ αυτϋσ ςτο πεδύο τησ απαςχϐληςησ επιδροϑν ϊμεςα και ςτο πεδύο τησ 
ανεργύασ. το διϊςτημα 2000-2008 ο αριθμϐσ των ανϋργων αυξόθηκε κατϊ 
79,8% (4.161 ϊτομα), γεγονϐσ που οδόγηςε ςε αϑξηςη του ποςοςτοϑ ανεργύασ 
κατϊ 3,4% και απϐ 5,6% το 2000 αυξόθηκε ςε 9,0% το 2008 (τα αντύςτοιχα 
ποςοςτϊ για τισ ενεργϋσ ηλικύεσ ανόλθαν ςε 5,9% και 9,1% για τα 2000 και το 
2008). Ϊνασ αριθμϐσ 9.378 ατϐμων εξακολουθεύ να εύναι ςε κατϊςταςη ανεργύασ 
το 2008 και ςε ςυνδυαςμϐ με τον μεγϊλο αριθμϐ των ατϐμων που απαςχολεύται 
ςτισ οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ και αυτών που βρύςκονται ςε καθεςτώσ μερικόσ 
απαςχϐληςησ αποτελοϑν ϋνα ευρϑτατο τμόμα του ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ 

                                                 
137  Θα μποροϑςε κανεύσ με κϊθε επιφϑλαξη να υποςτηρύξει ϐτι οι εξελύξεισ ςτα δϑο αυτϊ μεγϋθη 
υποδηλώνουν την περαιτϋρω ανϊπτυξη κϊποιων επιχειρηματικών ευκαιριών και, ςτο βαθμϐ και 
ςτο μϋτρο που αυτϐ ιςχϑει, τη μετατροπό ενϐσ αριθμοϑ αυτοαπαςχολοϑμενων ςε εργοδϐτεσ.  
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περιφϋρειασ που αδυνατεύ να ενταχθεύ παραγωγικϊ ςτο οικονομικϐ ςϑςτημα 
τησ περιφϋρειασ. 
 
Κϊτι ανϊλογο ςυμβαύνει και με την εγγεγραμμϋνη ανεργύα. Απϐ τον Αϑγουςτο 
του 2004 ωσ τον Νοϋμβριο του 2008 το ποςοςτϐ τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ 
ϋφθαςε το 171,9% (4.469 ϊτομα), αυξϊνοντασ τουσ εγγεγραμμϋνουσ ανϋργουσ 
απϐ 2.600 ςε 7.069. ε επαγγελματικϐ επύπεδο μια διαδικαςύα ανακατανομόσ 
τησ ανεργύασ εμφανύζεται με τα επιςτημονικϊ επαγγϋλματα και τουσ 
τεχνολϐγουσ και τεχνικοϑσ βοηθοϑσ να ςυνιςτοϑν τισ κατηγορύεσ που 
εμφανύζουν μεύωςη τησ ανεργύασ τουσ και τισ ϊλλεσ κατηγορύεσ να καταγρϊφουν 
ςημαντικό αϑξηςη. Πιο ςυγκεκριμϋνα, τον υψηλϐτερο ρυθμϐ μεύωςησ τησ 
εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ εμφανύζουν τα επιςτημονικϊ επαγγϋλματα (-56,2%) 
και οι τεχνολϐγοι και τεχνικού βοηθού (-4,6%). Αντιθϋτωσ, τον υψηλϐτερο ρυθμϐ 
αϑξηςησ τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ (490,9%) ϋχει η πολυπληθϋςτερη ομϊδα 
ανϋργων (3.652 ϊτομα το 2008), που αφορϊ τουσ πωλητϋσ και ϐςουσ εργϊζονται 
ςτισ υπηρεςύεσ, ακολουθοϑν οι χειριςτϋσ ςταθερών μηχανημϊτων με ρυθμϐ 
αϑξηςησ τησ τϊξησ του 244,0% και οι ανειδύκευτοι εργϊτεσ (227,9%) 
υποδηλώνοντασ τισ δυςκολύεσ που αντιμετωπύζει αυτό η κατηγορύα του 
ανθρώπινου δυναμικοϑ που δεν διαθϋτει κϊποια κατϊρτιςη. 

 
 
10.2 Μία προςέγγιςη των αιτίων των μεταβολών τησ απαςχόληςησ  
το πλαύςιο αυτϐ θα επιχειρηθεύ η διερεϑνηςη των αιτύων των μεταβολών τησ 
απαςχϐληςησ και τησ κλαδικόσ εξειδύκευςησ τησ περιφϋρειασ καθώσ και των 
αναδιαρθρώςεων που λαμβϊνουν χώρα το διϊςτημα 2000-2008. Αυτϊ τα δϑο 
ζητόματα αντιμετωπύζονται χωριςτϊ και καλϑπτουν το τρϋχον, αλλϊ και το 
επϐμενο τμόμα τησ ενϐτητασ. 
 
Προκειμϋνου να αναδειχθοϑν μερικϊ απϐ τα αύτια των μεταβολών τησ 
απαςχϐληςησ, χρηςιμοποιεύται και εδώ η μϋθοδοσ απϐκλιςησ-ςυμμετοχόσ (shift-
share analysis). Η εφαρμογό τησ μεθϐδου και τα αποτελϋςματϊ τησ για την 
περιφϋρεια των Ιονύων Νόςων παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 42. Οι κλϊδοι τησ 
περιφϋρειασ αυτόσ, ςε μια προςπϊθεια να παρουςιαςτοϑν ϐςο γύνεται πιο 
αναλυτικϊ και αξιϐπιςτα, ταξινομοϑνται ςε ϋξι ομϊδεσ. Οι ομϊδεσ αυτϋσ αφοροϑν 
τη γεωργύα-κτηνοτροφύα και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ του πρωτογενοϑσ τομϋα 
(πρώτη ομϊδα), τα ορυχεύα-λατομεύα, τη μεταπούηςη και τον ηλεκτριςμϐ-
ϑδρευςη (δεϑτερη ομϊδα), τισ καταςκευϋσ (τρύτη ομϊδα), το εμπϐριο (χονδρικϐ, 
λιανικϐ, αυτοκινότων) και τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια (τϋταρτη ομϊδα), τη 
δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, την κοινωνικό αςφϊλιςη, εκπαύδευςη και υγεύα 
(πϋμπτη ομϊδα) και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ των υπηρεςιών.138 
 

 

                                                 
138

 Βι. ζρεηηθά Τπνζεκείσζε 9.  



 134 

Πίνακασ 42: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Ιονύων Νόςων 
 

Κωδ. Κλάδοσ Μεταβολέσ ςε απόλυτα μεγέθη και ποςοςτά 
υνιςτώςεσ απόκλιςησ και ςυμμετοχήσ 

ςε απόλυτεσ τιμέσ 

2000 2008 Μεταβολή 
% 

Μεταβολή 
Εθνική 

υνιςτώςα 
Ομολογική 
υνιςτώςα 

Διαφορική 
υνιςτώςα Μεταβολή 

Ι 
Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και 
δαςοκομύα – Αλιεύα 21.487 14.489 -6.999 -32,6 2.541 -8.314 -1.226 -6.999 

ΙΙ 
Ορυχεύα και λατομεύα – Μεταπούηςη – 
Ηλεκτριςμϐσ – Ύδρευςη 5.867 5.065 -802 -13,7 694 -854 -641 -802 

ΙΙΙ Καταςκευϋσ 6.308 9.327 3.019 47,9 746 1.139 1.134 3.019 

ΙV 
Εμπϐριο - Επιςκευό αυτοκινότων -
Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 28.498 38.246 9.748 34,2 3.371 2.338 4.040 9.748 

V 

Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα – 
Κοινωνικό αςφϊλιςη – Εκπαύδευςη –
Τγεύα  12.999 12.666 -333 -2,6 1.537 1.959 -3.830 -333 

VΙ Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών (*) 13.250 14.946 1.696 12,8 1.567 2.184 -2.055 1.696 

ύνολο 88.410 94.740 6.330 7,2 10.457 -1.548 -2.579 6.330 

 
(*) Η κατηγορία «VI Λοιποί κλάδοι υπηρεςιών» περιλαμβάνει: Θ. Μεταφορέσ, αποθήκευςη και επικοινωνίεσ Ι. Ενδιάμεςοι χρηματοπιςτωτικοί οργανιςμοί Κ. Διαχείριςη 
ακίνητησ περιουςίασ, εκμιςθώςεισ και επιχειρηματικέσ δραςτηριότητεσ Ξ. Άλλεσ δραςτηριότητεσ παροχήσ υπηρεςιών υπέρ του κοινωνικού ςυνόλου και άλλων 
υπηρεςιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα Ο. Ιδιωτικά νοικοκυριά που απαςχολούν οικιακό προςωπικό Π. Ετερόδικοι οργανιςμοί και όργανα. 



Η πρώτη ομϊδα τησ γεωργύασ, κτηνοτροφύασ και αλιεύασ καθώσ και η δεϑτερη 
ομϊδα των ορυχεύων, του ηλεκτριςμοϑ-ϑδρευςησ και τησ μεταπούηςησ 
εμφανύζουν μειώςεισ ςτην απαςχϐληςό τουσ. τη γεωργύα η μεύωςη εύναι πολϑ 
μεγαλϑτερη απϐ την αντύςτοιχη για το ςϑνολο τησ χώρασ, ενώ η αρνητικό 
επικρϊτηςη τησ ομολογικόσ ςυνιςτώςασ ςυνδϋεται με την πολϑ δυςμενό 
επύδραςη τησ κλαδικόσ διϊρθρωςησ τησ περιφϋρειασ. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι η 
διϊρθρωςη των κλϊδων δεν προϊγει καθϐλου την εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ 
ςτον πρωτογενό τομϋα. Επύςησ, ςτον κλϊδο τησ γεωργύασ, επιδρϊ αρνητικϊ, ςε 
εμφανώσ χαμηλϐτερη κλύμακα, πλόθοσ τοπικών παραγϐντων (διαφορικό 
ςυνιςτώςα). Αντύθετα, η θετικό εικϐνα τησ εθνικόσ ςυνιςτώςασ φαύνεται να 
αςκεύ θετικό επύδραςη και να λειτουργεύ εξιςορροπητικϊ περιορύζοντασ τισ 
απώλειεσ τησ απαςχϐληςησ ςτην ομϊδα αυτό.139  
 
Σα ύδια ςυμπερϊςματα μποροϑν να εξαχθοϑν και για την ομϊδα των 
μεταποιητικών κλϊδων. την ομϊδα των κλϊδων των καταςκευών και του 
εμπορύου, ξενοδοχεύων-εςτιατορύων καταγρϊφεται αξιϐλογη αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ. Αυτό η θετικό μεταβολό τησ απαςχϐληςησ εύναι το αποτϋλεςμα 
αλληλεπύδραςησ ϐλων των παραγϐντων. τον κλϊδο των καταςκευών η ευνοώκό 
διϊρθρωςη των κλϊδων τησ περιφϋρειασ και η επύδραςη τοπικών παραγϐντων 
καθώσ και, ςε μικρϐτερο βαθμϐ, η γενικϐτερη τϊςη αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ 
ςτο ςϑνολο τησ χώρασ ςυμβϊλλουν θετικϊ ςτην ενύςχυςη τησ απαςχϐληςησ. 
  
Παρεμφερεύσ εξελύξεισ εμφανύζονται και ςτην ομϊδα των κλϊδων του εμπορύου 
και των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων. Και εδώ ϐλοι οι παρϊγοντεσ, η διϊρθρωςη 
των κλϊδων, οι τοπικού παρϊγοντεσ και η εθνικό τϊςη επιδροϑν θετικϊ ςτην 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. 
  
την τελευταύα ομϊδα κλϊδων (δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, κοινωνικό 
αςφϊλιςη, εκπαύδευςη, υγεύα και λοιπϋσ δραςτηριϐτητεσ υπηρεςιών), που 
ςυνδϋονται κυρύωσ με τον τομϋα των υπηρεςιών ςε δημϐςιο και ιδιωτικϐ τομϋα, 
παρατηρεύται πτώςη των ποςοςτών τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ που 
ςυνδϋονται με τον δημϐςιο τομϋα140 και αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ 
κλϊδουσ που ςυνδϋονται ωσ επύ το πλεύςτον με τον ιδιωτικϐ τομϋα. Πρϋπει 
ωςτϐςο να τονιςτεύ ϐτι τα Ιϐνια Νηςιϊ αποτελοϑν τη μοναδικό περιφϋρεια ϐπου 
καταγρϊφεται μεύωςη τησ απαςχϐληςησ, ϋςτω και περιοριςμϋνη, ςτον ευρϑτερο 
δημϐςιο τομϋα. Όςον αφορϊ τουσ κλϊδουσ τησ δημϐςιασ διούκηςησ, η διαφορικό 
ςυνιςτώςα επηρεϊζει αρνητικϊ την απαςχϐληςη, ενώ η ευνοώκό επύδραςη των 
υπϐλοιπων παραγϐντων δεν εμφανύζεται αρκετϊ ϋντονη ώςτε να ενιςχϑςει την 
περαιτϋρω αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ.  
 
Αντιθϋτωσ, ςτην ομϊδα κλϊδων των λοιπών υπηρεςιών (κλϊδων που 
ςυνδϋονται περιςςϐτερο με τον ιδιωτικϐ τομϋα), η ευνοώκό ςϑνθεςη των κλϊδων 
καθώσ και η θετικό επύδραςη τησ εθνικόσ τϊςησ δύνουν ώθηςη ςτην 

                                                 
139 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 12. 
140 Η πτώςη αυτό, ϐπωσ θα δοϑμε ςτην αμϋςωσ επϐμενη ενϐτητα, οφεύλεται αποκλειςτικϊ ςτον 
κλϊδο τησ υγεύασ και τησ κοινωνικόσ μϋριμνασ, καθώσ τϐςο η δημϐςια διούκηςη ϐςο και η 
εκπαύδευςη εμφανύζουν θετικϋσ μεταβολϋσ ςτην απαςχϐληςό τουσ.  
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απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ, παρϐλο που οι παρϊγοντεσ τοπικοϑ χαρακτόρα 
(δύκτυα, υποδομϋσ) λειτουργοϑν αναςταλτικϊ ςε περαιτϋρω αϑξηςη.  
 
υμπεραςματικϊ και με βϊςη τισ δυνατϐτητεσ που δύνει η ανϊλυςη 
διαπιςτώνεται ϐτι για το ςϑνολο τησ περιφϋρειασ η διϊρθρωςη των κλϊδων και 
οι τοπικού παρϊγοντεσ δεν βοηθοϑν την περαιτϋρω αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ, 
ενώ αντιθϋτωσ η γενικϐτερη αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ λειτουργεύ ευεργετικϊ. 
Για μια ςημαντικό κατηγορύα βαςικών κλϊδων, ϐπωσ εύναι η γεωργύα-
κτηνοτροφύα, τα ορυχεύα, η μεταπούηςη, ο ηλεκτριςμϐσ, η ϑδρευςη, οι 
καταςκευϋσ και η δημϐςια διούκηςη τησ περιφϋρειασ, οι τοπικού παρϊγοντεσ 
λειτουργοϑν αρνητικϊ. Σαυτϐχρονα, η κλαδικό διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ 
φαύνεται να μη λειτουργεύ θετικϊ ςτουσ κλϊδουσ του πρωτογενό και ςτην 
πλειονϐτητα των κλϊδων του τριτογενό τομϋα. 

 
 
10.3 Κλαδική εξειδίκευςη και αναδιαρθρώςεισ 
 

την ενϐτητα αυτό θα μελετόςουμε την εξειδύκευςη τησ περιφϋρειασ μϋςα απϐ 
την οπτικό τησ απαςχϐληςησ. τον Πύνακα 43 παρουςιϊζονται οι μεταβολϋσ τησ 
απαςχϐληςησ ςτουσ ςημαντικϐτερουσ ςε διψόφιο κωδικϐ κλϊδουσ τησ 
περιφϋρειασ.141  
 
το ςϑνολο τησ περιφϋρειασ η απαςχϐληςη, ϐπωσ όδη ϋχει αναφερθεύ, αυξόθηκε 
κατϊ 7,2%, οδηγώντασ ςτη δημιουργύα 6.330 θϋςεων εργαςύασ. Αυτϐ εύναι το 
αποτϋλεςμα ςημαντικών αλλαγών ςτουσ κλϊδουσ τϐςο ωσ προσ το μϋγεθοσ ϐςο 
και ωσ προσ την κατεϑθυνςη των μεταβολών. Ϊτςι, απϐ τουσ δεκατϋςςερισ 
μεγαλϑτερουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ, που παρουςιϊζονται ςτο πλαύςιο τησ 
παροϑςασ ανϊλυςησ, οι οκτώ παρουςιϊζουν αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ και οι 
υπϐλοιποι ϋξι μεύωςη. τουσ κλϊδουσ που αυξϊνεται η απαςχϐληςη οι ρυθμού 
αϑξηςησ κυμαύνονται μεταξϑ του 5,4% (δημϐςια διούκηςη) και 47,9% 
(καταςκευϋσ), ενώ ςτουσ κλϊδουσ που μειώνεται η απαςχϐληςη κυμαύνονται 
μεταξϑ του -1,0% (λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών) και -100,0% (ορυχεύα-λατομεύα). 

 
Πίνακασ 43: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια 
Ιονύων Νόςων 

  
 Κλάδοι οικονομικήσ 
δραςτηριότητασ 2000 2008 

Απόλυτη 
Μεταβολή 

% 
Μεταβολή 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 21.487 14.489 -6.999 -32,6 
10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 235 0 -235 -100,0 
15-37. Μεταπούηςη 4.716 4.517 -199 -4,2 
41-43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ 
αϋριο 916 548 -367 -40,1 
45. Καταςκευϋσ 6.308 9.327 3.019 47,9 
52. Λιανικϐ εμπϐριο  10.740 13.675 2.935 27,3 
 Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 2.760 3.328 569 20,6 
55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 14.999 21.243 6.244 41,6 

                                                 
141 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 13.    
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60-64. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και 
επικοινωνύεσ  4.116 4.959 843 20,5 
74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ 3.016 3.932 916 30,4 
75. Δημϐςια διούκηςη 4.735 4.991 256 5,4 
80. Εκπαύδευςη 4.287 5.751 1.464  34,1 
85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 3.978 1.925 -2.053 -51,6 
 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών142 6.118 6.056 -62 -1,0 
ύνολο 88.410 94.740 6.330 7,2 

 
τουσ κλϊδουσ που αυξϊνεται η απαςχϐληςη οι καταςκευϋσ (47,9%) και τα 
ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια (41,6%) παρουςιϊζουν τον υψηλϐτερο ρυθμϐ και 
δημιουργοϑν πολλϋσ θϋςεισ εργαςύασ (3.019 ο πρώτοσ και 6.244 ο δεϑτεροσ). Με 
τουσ ύδιουσ ρυθμοϑσ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ εμφανύζονται και οι κλϊδοι τησ 
εκπαύδευςησ (34,1%), οι ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ143 (30,4%), το 
λιανικϐ εμπϐριο (27,3%), οι λοιπού κλϊδοι του εμπορύου (20,6%) και τϋλοσ οι 
μεταφορϋσ (20,5%). Ο κλϊδοσ τησ δημϐςιασ διούκηςησ παρουςιϊζει τη μικρϐτερη 
αϑξηςη, τησ τϊξησ του 5,4%.  
 
Σρεισ εύναι οι κλϊδοι που μειώνεται η απαςχϐληςη. Ο πρώτοσ εύναι η γεωργύα-
κτηνοτροφύα, ϐπου ϋχουμε πτώςη τησ απαςχϐληςησ κατϊ -32,6% και απώλεια 
6.999 θϋςεων εργαςύασ. Ϊνα μϋροσ τησ πτώςησ αυτόσ ςυνδϋεται με τη 
ςυνταξιοδϐτηςη144 ενϐσ αριθμοϑ εργαζομϋνων, ενώ ϋνα ϊλλο μϋροσ ςυνδϋεται με 
τη μετακύνηςη ατϐμων απϐ τον πρωτογενό τομϋα ςτον κλϊδο των εςτιατορύων- 
ξενοδοχεύων, ο οπούοσ αποτελεύ των πυρόνα των τουριςτικών δραςτηριοτότων, 
αλλϊ και γενικϐτερα ςτουσ τομεύσ των υπηρεςιών.145 
 
Ο δεϑτεροσ κλϊδοσ εύναι ο κλϊδοσ τησ υγεύασ, ϐπου ςυνολικϊ μειώνεται η 
απαςχϐληςη κατϊ -51,6% και χϊνονται 2.053 θϋςεισ εργαςύασ. Καθώσ μϊλιςτα η 
μεύωςη αυτό ςυνδϋεται ϊμεςα με μύα απϐ τισ βαςικϐτερεσ δρϊςεισ του 
κοινωνικοϑ κρϊτουσ υποδηλώνει ϐτι οι δραςτηριϐτητϋσ του περικϐπτονται 
δραςτικϊ. Μια τϋτοια εξϋλιξη δεν εύναι εϑκολο να ερμηνευθεύ, καθώσ ϋρχεται ςε 
αντύθεςη με το τι ςυμβαύνει ςτο ςϑνολο ςχεδϐν των περιφερειών τησ χώρασ, 
ςτισ οπούεσ ο ςυγκεκριμϋνοσ κλϊδοσ εμφανύζει θετικϐ πρϐςημο. 
 
Ο τρύτοσ κλϊδοσ μεύωςησ τησ απαςχϐληςησ προϋρχεται απϐ τον δευτερογενό 
τομϋα και ςυγκεκριμϋνα απϐ τουσ κλϊδουσ του ηλεκτριςμοϑ-ϑδρευςησ, των 
ορυχεύων και τησ μεταπούηςησ.146 το ςϑνολϐ τουσ οι κλϊδοι αυτού οδηγοϑν 
ςτην απώλεια 800 θϋςεων εργαςύασ περύπου. Βαςικϊ αύτια τησ μεύωςησ αυτόσ, 
ϐπωσ όδη επιςημϊνθηκε, εύναι τϐςο η δυςμενόσ διϊρθρωςη των κλϊδων τησ 

                                                 
142 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 35. 
143 τον κλϊδο αυτϐ περιλαμβϊνονται οι νομικϋσ δραςτηριϐτητεσ, οι δραςτηριϐτητεσ 
αρχιτεκτϐνων και μηχανικών, οι τεχνικϋσ δοκιμϋσ και αναλϑςεισ, η διαφόμιςη κ.λπ.  
144 Η υπϐθεςη αυτό ενιςχϑεται περαιτϋρω μϋςα απϐ τα υψηλϊ ποςοςτϊ απαςχολουμϋνων του 
κλϊδου που εντοπύζονται το 2000 ςτισ ηλικιακϋσ κατηγορύεσ 55-64 ετών, αλλϊ και ς’ αυτόν 
πϊνω απϐ 65 ετών.  
145 Βλ. ςχετικϊ  Τποςημεύωςη 17. 
146 Τπενθυμύζεται ϐτι, καθώσ η ϋρευνα εργατικοϑ δυναμικοϑ εύναι μύα δειγματοληπτικό ϋρευνα 
νοικοκυριών, οι εκτιμόςεισ των μεγεθών τησ, που εμφανύζουν περιοριςμϋνεσ διαςτϊςεισ, πρϋπει 
να γύνονται αποδεκτϋσ με επιφϑλαξη και να θεωροϑνται περιςςϐτερο ενδεύξεισ, παρϊ 
εξακριβωμϋνα γεγονϐτα.  
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περιφϋρειασ ϐςο και οι τοπικού παρϊγοντεσ, αλλϊ και η γενικϐτερη τϊςη 
μεύωςησ τησ απαςχϐληςησ των κλϊδων ςτη χώρα. Σϋλοσ, ανϊλογη εικϐνα 
παρουςιϊζουν οι λοιπού κλϊδοι των υπηρεςιών περιςςϐτερο υποδηλώνουν την 
ϑπαρξη μιασ ςταθερϐτητασ παρϊ τϊςεισ μεύωςησ.  
 
Αυτϋσ οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ που επιςημϊνθηκαν παραπϊνω οδηγοϑν 
ςε περιοριςμϋνησ κλύμακασ διαφοροποιόςεισ ςτη διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ 
ςτουσ κλϊδουσ (Πύνακασ 44). Απϐ τουσ δεκατϋςςερισ βαςικϐτερουσ κλϊδουσ τησ 
περιφϋρειασ οι επτϊ βελτιώνουν τη ςυμμετοχό τουσ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη, 
ενώ οι υπϐλοιποι επτϊ τη μειώνουν.  

 
Πίνακασ 44: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, 
Περιφϋρεια Ιονύων Νόςων 
 

Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2008 
Απόλυτη 

μεταβολή 
01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 24,3 15,3 -9,0 
10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 0,3 0,0 -0,3 
15-37. Μεταπούηςη 5,3 4,8 -0,6 
41-43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ αϋριο 1,0 0,6 -0,5 
45. Καταςκευϋσ 7,1 9,8 2,7 
52. Λιανικϐ εμπϐριο  12,1 14,4 2,3 
 Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 3,1 3,5 0,4 
55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 17,0 22,4 5,5 
60-64. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και 
επικοινωνύεσ  4,7 5,2 0,6 
74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ 3,4 4,1 0,7 
75. Δημϐςια διούκηςη 5,4 5,3 -0,1 
80. Εκπαύδευςη 4,8 6,1 1,2 
85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 4,5 2,0 -2,5 
 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 6,9 6,4 -0,5 
ύνολο 100,0 100,0 0,0 

 
Η πιο ςημαντικό μεταβολό ςτη διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ των κλϊδων 
αςφαλώσ αφορϊ τη μεύωςη κατϊ 9,0% τησ ςυμμετοχόσ τησ γεωργύασ-
κτηνοτροφύασ. Παρϊ τη ςημαντικό μεύωςη τησ απαςχϐληςησ κατϊ 32,6% και 
κατϊ 6.999 θϋςεων εργαςύασ, ο ςυγκεκριμϋνοσ κλϊδοσ παραμϋνει ϋνασ απϐ τουσ 
μεγαλϑτερουσ τησ περιφϋρειασ (δεϑτεροσ μετϊ τον κλϊδο των ξενοδοχεύων-
εςτιατορύων), ϋτςι ώςτε η περιφϋρεια των Ιονύων Νόςων θα μποροϑςε να 
χαρακτηριςτεύ εν μϋρει ωσ αγροτικό. ημαντικό εύναι και η μεύωςη κατϊ 2,5%, 
τησ ςυμμετοχόσ του κλϊδου τησ υγεύασ και κοινωνικόσ πρϐνοιασ. Οι υπϐλοιποι 
πϋντε κλϊδοι εμφανύζουν περιοριςμϋνη μεύωςη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτη 
ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. την περύπτωςη μϊλιςτα τησ δημϐςιασ 
διούκηςησ, η μεύωςη τησ ςυμμετοχόσ του κλϊδου ςυνδυϊζεται με αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ κατϊ 5,4%. 
 
τουσ κλϊδουσ που αυξϊνεται η ςυμμετοχό τουσ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ 
περιφϋρειασ την πρώτη θϋςη ϋχει ο κλϊδοσ των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων, ο 
οπούοσ το διϊςτημα 2000-2008 ϋφθαςε το 5,5%. Η περιφϋρεια των Ιονύων 
Νόςων μπορεύ να θεωρηθεύ και ωσ τουριςτικό περιφϋρεια, αφοϑ ο κλϊδοσ των 
ξενοδοχεύων-εςτιατορύων, που αποτελεύ τον πυρόνα των τουριςτικών 
δραςτηριοτότων, αυξϊνει το μερύδιϐ του ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη κατϊ 
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22,4%. Ϊνασ ςτουσ τϋςςερισ εργαζομϋνουσ περύπου ςτην περιφϋρεια 
εντοπύζεται ςτον κλϊδο των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων. Φαρακτηριςτικό εύναι 
επύςησ η δυναμικό που εμφανύζεται ςτον κλϊδο του λιανικοϑ εμπορύου, ϐπου, 
εκτϐσ απϐ το ποςοςτϐ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ που φθϊνει το 27,3%, 
αυξϊνεται η ςυμμετοχό του ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ κατϊ 
2,3%, διαμορφώνοντασ το μερύδιϐ του για το 2008 ςτο 14,4%. Και οι δϑο 
παραπϊνω κλϊδοι εντϊςςονται με τισ δραςτηριϐτητεσ του τουριςτικοϑ τομϋα, 
αναδεικνϑοντασ τη ςημαςύα που ϋχει για την οικονομύα τησ περιφϋρειασ.147 
 
τη ςυνϋχεια ακολουθεύ η ανϊλυςη των μεταβολών και των αναδιαρθρώςεων 
τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ με τη χρόςη δϑο ςτατιςτικών 
δεικτών (Πύνακασ 45), του ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ και του ςυντελεςτό 
εξειδύκευςησ, οι οπούοι παρϋχουν, ϐπωσ ϋχουμε δει παραπϊνω, 
ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ για τη ςυγκϋντρωςη των οικονομικών 
δραςτηριοτότων ςτην περιφϋρεια (ϐπωσ αποτυπώνονται μϋςα απϐ την κλαδικό 
διϊρθρωςη), αλλϊ και την εξειδύκευςη τησ περιφϋρειασ. 

 
 

Πίνακασ 45: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη 
προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια Ιονύων Νόςων 
 

Κλάδοι οικονομικήσ 
δραςτηριότητασ  
 

υντελεςτήσ 
ςυμμετοχήσ 
απαςχόληςη 

 

υντελεςτήσ 
ςυμμετοχήσ ΑΠΑ 

 

 2000 2008 2000 2006 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 1,40 1,34 0,95 0,94 
10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 0,59 0,00 0,29 0,46 
15-37. Μεταπούηςη 0,38 0,40 0,06 0,32 
41-43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, 
φυςικϐ αϋριο 1,06 0,57 0,82 0,89 
45. Καταςκευϋσ 0,99 1,17 1,28 1,48 
52. Λιανικϐ εμπϐριο  1,09 1,21 − − 
 Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 0,52 0,54 − − 
55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 2,55 3,16 3,56 3,38 
60-64. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και 
επικοινωνύεσ 0,75 0,91 0,46 0,45 
74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ 0,79 0,74 − − 
75. Δημϐςια διούκηςη 0,73 0,63 1,01 0,79 

80. Εκπαύδευςη 0,80 0,86 1,27 1,39 
85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 0,98 0,40 0,94 1,00 

 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 0,91 0,67 − − 
ύνολο 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
το πεδύο τησ απαςχϐληςησ οι κλϊδοι τησ γεωργύασ-κτηνοτροφύασ, του λιανικοϑ 
εμπορύου και των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων ϋχουν ςυντελεςτό ςυγκϋντρωςησ 
πϊνω απϐ τη μονϊδα και κατϊ τα δϑο ϋτη ανϊλυςησ. Οι κλϊδοι αυτού 
εμφανύζουν, με ϊλλα λϐγια, υψηλϐτερη ςυγκϋντρωςη ςτην απαςχϐληςη ςε 
                                                 
147

  ε απηνχο ηνπο δχν θιάδνπο ζπγθεληξψλεηαη ην κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 36,8% ηεο ζπλνιηθήο 

απαζρφιεζεο ηεο πεξηθέξεηαο. Παξαπάλσ δειαδή απφ έλαλ ζηνπο ηξεηο απαζρνινπκέλνπο ηεο 

πεξηθέξεηαο εληνπίδεηαη ζηνπο θιάδνπο πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα.  
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ςχϋςη με την αντύςτοιχη για το ςϑνολο τησ χώρασ. Και οι τρεισ κλϊδοι ενιςχϑουν 
διαχρονικϊ τη ςυγκϋντρωςό τουσ, καθώσ οι ςχετικού δεύκτεσ εμφανύζονται 
ενιςχυμϋνοι το 2008. Ο κλϊδοσ των ξενοδοχεύων εμφανύζει τη μεγαλϑτερη 
αϑξηςη (απϐ 2,55% το 2000 ςε 3,16% το 2008), γεγονϐσ που ςημαύνει τη 
ςυγκϋντρωςη περιςςϐτερων απαςχολουμϋνων ςτον κλϊδο αυτϐν, ςε ςχϋςη με 
τισ αντύςτοιχεσ ςυγκεντρώςεισ που αφοροϑν το ςϑνολο τησ χώρασ. Αξύζει να 
τονιςτεύ ϐτι αυτό η ιδιαύτερα υψηλό τιμό του δεύκτη του κλϊδου των 
ξενοδοχεύων υποδηλώνει τον τουριςτικϐ ‘χαρακτόρα’ τησ απαςχϐληςησ ςτην 
περιφϋρεια. Εκτϐσ απϐ αυτοϑσ τουσ τρεισ κλϊδουσ, μεγαλϑτερο ςυντελεςτό απϐ 
τη μονϊδα εμφανύζει ο κλϊδοσ του ηλεκτριςμοϑ-ϑδρευςησ (1,06%), ο οπούοσ 
ωςτϐςο, ςτο υπϐ ανϊλυςη χρονικϐ διϊςτημα, παρουςύαςε μεύωςη και 
διαμορφώθηκε ςτο 0,57%. 
 
Σο 2000 οι υπϐλοιποι δϋκα κλϊδοι παρουςύαςαν ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ 
μικρϐτερο απϐ τη μονϊδα. Σο 2008 ςτισ καταςκευϋσ (0,99%), ςτην υγεύα και την 
κοινωνικό μϋριμνα (0,98%) ο ςυντελεςτόσ διαμϐρφωςε τιμό πολϑ κοντϊ ςτη 
μονϊδα, 1,17% για τον κλϊδο των καταςκευών και 0,40% για τον κλϊδο τησ 
υγεύασ. Απϐ τουσ υπϐλοιπουσ κλϊδουσ που ϋχουν ςυντελεςτό πιο κϊτω απϐ τη 
μονϊδα,148 η μεταπούηςη, οι λοιπού κλϊδοι του εμπορύου, οι μεταφορϋσ και η 
εκπαύδευςη αϑξηςαν τισ τιμϋσ του ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ τουσ, ενώ τα 
ορυχεύα-λατομεύα, οι ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ, η δημϐςια διούκηςη 
και οι λοιπού κλϊδοι των υπηρεςιών παρουςύαςαν περαιτϋρω μεύωςη. 
 
το πεδύο του παραγϐμενου προώϐντοσ η εικϐνα διαφοροποιεύται ςημαντικϊ, 
τϐςο ϐςον αφορϊ τισ τιμϋσ του ςυντελεςτό ϐςο και την κατεϑθυνςη των 
μεταβολών του δεύκτη. Πιο ςυγκεκριμϋνα, τϋςςερισ απϐ τουσ δϋκα κλϊδουσ 
εμφανύζουν τιμϋσ πϊνω απϐ τη μονϊδα, γεγονϐσ που ςημαύνει ϐτι η ακαθϊριςτη 
προςτιθϋμενη αξύα παρουςιϊζει μεγαλϑτερη ςυγκϋντρωςη ςτην περιφϋρεια ςε 
ςχϋςη με την υπϐλοιπη χώρα.  
 
Οι κλϊδοι των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων αλλϊ και των καταςκευών και τησ 
εκπαύδευςησ εμφανύζουν τιμϋσ μεγαλϑτερεσ απϐ τη μονϊδα και κατϊ τα δϑο ϋτη 
αναφορϊσ. Ψσ προσ τισ μεταβολϋσ των τιμών του δεύκτη, παρατηρεύται 
περιοριςμϋνη μεύωςη του δεύκτη ςτον κλϊδο των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων, των 
μεταφορών, τησ δημϐςιασ διούκηςησ και τησ γεωργύασ. Οι υπϐλοιποι επτϊ κλϊδοι 
(ορυχεύα, μεταπούηςη, ηλεκτριςμϐσ, καταςκευϋσ, λιανικϐ εμπϐριο, εκπαύδευςη 
και υγεύα) αυξϊνουν την τιμό του δεύκτη, υποδηλώνοντασ υψηλϐτερη ςε ςχϋςη 
με το ςϑνολο τησ χώρασ ςυγκϋντρωςη τησ ακαθϊριςτησ προςτιθϋμενησ αξύασ. 
 
Ψσ προσ τον ςυντελεςτό ειδύκευςησ, η τιμό του διαμορφώνεται ςτο 0,18% το 
2000 και αυξϊνεται ελϊχιςτα ςε 0,23% το 2008. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι η κλαδικό 
διϊρθρωςη τησ περιφϋρειασ παρουςιϊζει ελϊχιςτεσ διαφορϋσ ςε ςχϋςη με τη 
διϊρθρωςη τησ χώρασ και διαθϋτει περιοριςμϋνο βαθμϐ εξειδύκευςησ ςε κϊποιεσ 
οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ.  
 
 

                                                 
148

 Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή θπκαίλνληαη γηα ην 2000 κεηαμχ ηνπ 0,38% (κεηαπνίεζε) θαη ηνπ 0,91% 

(ινηπνί θιάδνη ησλ ππεξεζηψλ).  
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11. Περιφέρεια Δυτικήσ Ελλάδασ 

 
11.1 H ταυτότητα τησ περιφέρειασ 
 

Σο 2000 η περιφϋρεια τησ Δυτικόσ Ελλϊδασ βρύςκεται ςτην τϋταρτη θϋςη τησ 
κατϊταξησ των περιφερειών τησ χώρασ ωσ προσ τον πληθυςμϐ (697.606 ϊτομα, 
ποςοςτϐ 6,7% του πληθυςμοϑ τησ χώρασ), ωσ προσ το μϋγεθοσ του εργατικοϑ 
δυναμικοϑ (299.462 ϊτομα) και τησ απαςχϐληςησ (238.579 ϊτομα) και ςτην 
ϋβδομη θϋςη ωσ προσ το ποςοςτϐ τησ ανεργύασ (10,6%). 

 
 

Πίνακασ 46: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια 
Δυτικόσ Ελλϊδασ  

 

  2000 2008 Μεταβολή  

% 
Μεταβολ

ή 

Πληθυςμϐσ χώρασ 10.468.277 10.776.116  307.839  2,9 

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ 697.606 715.058 17.452 2,5 
Μερύδιο περιφϋρειασ ςτον πληθυςμϐ 
τησ χώρασ 6,7 6,6 0,0   

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ (15-64 ετών) 457.420 474.478  17.058  3,7 
Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ 
(ςϑνολο) 299.462 310.237  10.775  3,6 
Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (15-64 
ετών) 292.515 306.428  13.913  4,8 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (χονδρικϐσ) 42,9 43,4 0,5 1,1 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (15-64 ετών)  63,9 64,6 0,6 1,0 

Απαςχϐληςη (ςϑνολο) 267.686 281.309  13.622  5,1 

Απαςχϐληςη (15-64 ετών) 260.739 277.499  16.760  6,4 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (ςϑνολο)  38,4 39,3 1,0 2,5 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (15-64 ετών) 57,0 58,5 1,5 2,6 

Πρωτογενόσ τομϋασ 89.051 57.555 -31.496 -35,4 

Δευτερογενόσ τομϋασ 49.498 52.139 2.641 5,3 

Σριτογενόσ τομϋασ 129.138 171.614 42.476 32,9 

Εργοδϐτεσ 19.853 29.279 9.426 47,5 

Αυτοαπαςχολοϑμενοι  80.718 72.526 -8.192 -10,1 

Μιςθωτού 117.925 154.528 36.603 31,0 

Βοηθού ςτην οικογενειακό επιχεύρηςη 49.190 24.975 -24.215 -49,2 

Ανεργύα (ςϑνολο) 31.776 28.929  -2.847  -9,0 

Ανεργύα (15-64 ετών) 31.776 28.929  -2.847  -9,0 

Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (ςϑνολο) 10,6 9,3 -1,3   

Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (15-64 
ετών) 10,9 9,4 -1,4 

  

 
Αναλυτικϐτερα, ο πληθυςμϐσ τησ περιφϋρειασ αυξϊνεται με ρυθμϐ 2,5%, λύγο 
πιο χαμηλϊ απϐ τον ρυθμϐ (2,9%) που αφορϊ το ςϑνολο τησ χώρασ και εύναι ο 
ϋβδομοσ υψηλϐτεροσ ανϊμεςα ςε ϐλεσ τισ περιφϋρειεσ. Παρϊλληλα, το εργατικϐ 
δυναμικϐ αυξόθηκε κατϊ 3,6% (10.775 ϊτομα), ενώ ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ (15-
64 ετών) ο ρυθμϐσ αϑξηςησ των εργαζομϋνων όταν υψηλϐτεροσ και 
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διαμορφώθηκε ςτο 4,8% (13.913 ϊτομα). Αυτό η μεταβολό κατατϊςςει την 
περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ ςτην ϋβδομη υψηλϐτερη θϋςη ανϊμεςα ςτισ 
περιφϋρειεσ τησ χώρασ. 
 
Ο χονδρικϐσ δεύκτησ ςυμμετοχόσ αυξϊνεται κατϊ μιςό ποςοςτιαύα μονϊδα (απϐ 
42,9% το 2000 ςε 43,4% το 2008), ϐπωσ και ο δεύκτησ ςυμμετοχόσ των ηλικιών 
15-64 ετών (απϐ 63,9% ςε 64,6% τα αντύςτοιχα ϋτη) και, καθώσ εύναι πιο κϊτω 
απϐ τον ρυθμϐ που αφορϊ το ςϑνολο τησ χώρασ (67,1%), ςυγκαταλϋγεται 
ανϊμεςα ςτουσ χαμηλϐτερουσ που παρουςιϊζουν οι περιφϋρειεσ τησ χώρασ. 
υγκεκριμϋνα, εύναι ο δεϑτεροσ μικρϐτεροσ απϐ τον αντύςτοιχο τησ περιφϋρειασ 
του Βορεύου Αιγαύου, ο οπούοσ διαμορφώνεται ςτο 61,2%. 
 
Κατϊ το χρονικϐ διϊςτημα 2000-2008 η απαςχϐληςησ αυξόθηκε κατϊ 5,1%, με 
13.622 θϋςεισ εργαςύασ επιπλϋον ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη, ενώ ςτισ ηλικύεσ 
15-64 ετών ο ρυθμϐσ αϑξηςησ διαμορφώθηκε ςτο 6,4%, γεγονϐσ που οδόγηςε 
ςτη δημιουργύα 16.760 νϋων θϋςεων εργαςύασ. Ο χονδρικϐσ δεύκτησ 
απαςχϐληςησ ςημεύωςε αϑξηςη κατϊ 0,9% (απϐ 38,4% το 2000 ςε 39,3% το 
2008), ενώ ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ ϋφθαςε το 1,5% (απϐ 57,0% ςε 58,5% τα 
αντύςτοιχα ϋτη). Εύναι πολϑ πιο κϊτω απϐ τον ρυθμϐ που αφορϊ το ςϑνολο τησ 
χώρασ (62,2%), βρύςκεται ςτη δωδϋκατη θϋςη και μϐνο ο αντύςτοιχοσ δεύκτησ 
τησ περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ εύναι μικρϐτεροσ (56,9%). 
 
Ενδιαφϋρον για την κατανϐηςη τησ φυςιογνωμύασ τησ περιφϋρειασ 
παρουςιϊζουν οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ τρεισ βαςικοϑσ 
παραγωγικοϑσ τομεύσ τησ οικονομύασ (Διϊγραμμα 10). υγκεκριμϋνα, ο 
πρωτογενόσ τομϋασ, που κατϋχει το 33,3% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ, 
εμφανύζει το 2000 αξιϐλογη μεύωςη κατϊ -35,4% (31.496 ϊτομα). ε αντύθετη 
κατεϑθυνςη κινοϑνται τϐςο ο δευτερογενόσ τομϋασ που αυξϊνεται κατϊ 5,3% 
(2.641 ϊτομα), ϐςο και ο τριτογενόσ τομϋασ που, ϋχοντασ δυναμικό παρουςύα, 
αυξϊνεται κατϊ 32,9% και ανούγει 42.476 νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ. Επύςησ, πϊνω 
απϐ το 61,0% των θϋςεων εργαςύασ, κατϊ το 2008, ανόκουν ςτον τριτογενό 
τομϋα τησ οικονομύασ. 
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 Διάγραμμα 10: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, , 
Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ  
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Ψσ προσ τη θϋςη ςτο επϊγγελμα, οι εξελύξεισ ςτον τομϋα τησ απαςχϐληςησ 
εμφανύζουν επύςησ ενδιαφϋρον. Οι εργοδϐτεσ αυξϊνονται ςημαντικϊ κατϊ 9.426 
ϊτομα (ποςοςτϐ 47,5%), καταλαμβϊνοντασ το 2008 το 10,4% τησ ςυνολικόσ 
απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ. ε αντύθετη κατεϑθυνςη το ποςοςτϐ των 
αυτοαπαςχολοϑμενων μειώνεται κατϊ 10,1% (8.192 ϊτομα), διατηρώντασ 
ωςτϐςο ϋνα υψηλϐ μερύδιο (25,8%) ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ 
το 2008.149 Ψςτϐςο αυτϐ που χαρακτηρύζει την περιφϋρεια εύναι η εντυπωςιακό 
αϑξηςη των μιςθωτών, με ποςοςτϐ 31,0% (36.603 ϊτομα), καταλαμβϊνοντασ, 
βϋβαια, ϋνα ςχετικϊ μικρϐ μερύδιο (54,9%) τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ 
περιφϋρειασ. Σϋλοσ, παρϊ τη μεγϊλη μεύωςη κατϊ 49,2% (24.215 ϊτομα) οι 
βοηθού ςτισ οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ ςυνεχύζουν να καταλαμβϊνουν ϋνα 
ποςοςτϐ 8,9% ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. Η μεύωςη αυτό 
μπορεύ, κϊτω απϐ οριςμϋνεσ προϒποθϋςεισ, να θεωρηθεύ θετικό εξϋλιξη, εφϐςον 
αυτό η μορφό τησ απαςχϐληςησ ςυνδϋεται με την αδυναμύα εξαςφϊλιςησ μιασ 
κανονικϊ αμειβϐμενησ εργαςύασ.  
 
Γενικϊ, αυτϋσ οι εξελύξεισ ςτο πεδύο τησ απαςχϐληςησ ϋχουν προκαλϋςει 
ςημαντικϋσ εξελύξεισ ςτο πεδύο αντιμετώπιςησ τησ ανεργύασ. Παρϊ τη μεύωςη τησ 
ανεργύασ κατϊ  -9,0% (2.847 ανϋργουσ), το ποςοςτϐ τησ ανεργύασ περιορύςτηκε 
μϐλισ κατϊ 1,3% (απϐ 10,6% το 2000 ϋπεςε ςτο 9,3% το 2008), ενώ τα 
αντύςτοιχα ποςοςτϊ για τισ ενεργϋσ ηλικύεσ ανόλθε για το 2000 ςε 10,9% και για 
το 2008 ςε 9,4%. Σο ςϑνολο των ανϋργων το 2008 ϋφθαςε τα 28.929 ϊτομα και 
μαζύ με τον μεγϊλο αριθμϐ των ατϐμων που απαςχολοϑνται ςτισ οικογενειακϋσ 
επιχειρόςεισ και των μερικώσ απαςχολουμϋνων ςυγκροτοϑν το διευρυμϋνο 

                                                 
149 Θα μποροϑςε κανεύσ με κϊθε επιφϑλαξη να υποςτηρύξει ϐτι οι εξελύξεισ ςτα δϑο αυτϊ μεγϋθη 
υποδηλώνουν την περαιτϋρω ανϊπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών και ςτο βαθμϐ και ςτο 
μϋτρο που αυτϐ ιςχϑει τη μετατροπό ενϐσ αριθμοϑ αυτοαπαςχολοϑμενων ςε εργοδϐτεσ. 
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τμόμα του εργατικοϑ δυναμικοϑ τησ περιφϋρειασ που αδυνατεύ να ενταχθεύ 
παραγωγικϊ ςτην οικονομικό ζωό τησ περιφϋρειασ. 
 
Προσ την ύδια κατεϑθυνςη κινοϑνται και οι μεταβολϋσ τησ εγγεγραμμϋνησ 
ανεργύασ. Απϐ τον Αϑγουςτο του 2004 ωσ τον Νοϋμβριο του 2008 η 
εγγεγραμμϋνη ανεργύα ςτη περιφϋρεια μειώθηκε κατϊ -26,2% (8.721 ϊτομα). ε 
επαγγελματικϐ επύπεδο, τα επιςτημονικϊ επαγγϋλματα (-53,7%) και οι 
ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ (-31,4%), οι ανειδύκευτοι εργϊτεσ (-28,5%) και οι χειριςτϋσ 
ςταθερών βιομηχανικών εγκαταςτϊςεων (-28,3%) καταγρϊφουν τουσ πιο 
ϋντονουσ ρυθμοϑσ μεύωςησ, με τισ ϊλλεσ επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ να 
παρουςιϊζουν λιγϐτερο ϋντονουσ ρυθμοϑσ. Η ομϊδα των ειδικευμϋνων τεχνικών 
εμφανύζει τον χαμηλϐτερο ρυθμϐ μεύωςησ τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ (-
21,1%). τον αντύποδα των παραπϊνω εξελύξεων, πωλητϋσ και απαςχολοϑμενοι 
ςτην παροχό υπηρεςιών αϑξηςαν τα ποςοςτϊ τησ ανεργύασ τουσ κατϊ 4,8% 
(207 ϊτομα). ε γεωγραφικϐ επύπεδο, ο Ν. ΑχαϏασ που ϋχει και τον μεγαλϑτερο 
αριθμϐ ανϋργων παρουςύαςε τον υψηλϐτερο ρυθμϐ μεύωςησ τησ εγγεγραμμϋνησ 
ανεργύασ (-30,0%). Ακολουθεύ ο Ν. Αιτωλοακαρνανύασ, με ρυθμϐ τησ τϊξησ του -
24,5%, ενώ τον χαμηλϐτερο ρυθμϐ μεύωςησ εμφανύζει ο Ν. Ηλεύασ (-10,0%), που 
ϋχει και τον χαμηλϐτερο αριθμϐ εγγεγραμμϋνων ανϋργων. 

 
 
11.2 Μία προςέγγιςη των αιτίων των μεταβολών τησ απαςχόληςησ  
 

Όπωσ και ςτισ προηγοϑμενεσ αναλϑςεισ, και εδώ θα γύνει προςπϊθεια ώςτε να 
αναδειχθοϑν μερικϊ απϐ τα αύτια των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ με τη χρόςη 
τησ μεθϐδου απϐκλιςησ-ςυμμετοχόσ (shift-share analysis). Η εφαρμογό τησ 
μεθϐδου και τα αποτελϋςματϊ τησ για την περιφϋρεια τησ Δυτικόσ Ελλϊδασ 
παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 46. Οι κλϊδοι τησ περιφϋρειασ ταξινομοϑνται ςε ϋξι 
ομϊδεσ. Οι ομϊδεσ αυτϋσ αφοροϑν τη γεωργύα-κτηνοτροφύα και τουσ λοιποϑσ 
κλϊδουσ του πρωτογενοϑσ τομϋα (πρώτη ομϊδα), τα ορυχεύα-λατομεύα, τη 
μεταπούηςη και τον ηλεκτριςμϐ-ϑδρευςη (δεϑτερη ομϊδα), τισ καταςκευϋσ 
(τρύτη ομϊδα), το εμπϐριο (χονδρικϐ, λιανικϐ, αυτοκινότων) και τα ξενοδοχεύα-
εςτιατϐρια (τϋταρτη ομϊδα), τη δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, την κοινωνικό 
αςφϊλιςη, εκπαύδευςη και υγεύα (πϋμπτη ομϊδα) και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ των 
υπηρεςιών (ϋκτη ομϊδα).150 
 
υνολικϊ, η περιφϋρεια παρουςιϊζει αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ τησ τϊξησ του 
5,1%, η οπούα οφεύλεται κυρύωσ ςτην ευνοώκό επύδραςη τησ εθνικόσ και 
διαφορικόσ ςυνιςτώςασ. Ψςτϐςο η επιπλϋον αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ δεν 
φαύνεται δυνατό λϐγω τησ επύδραςησ τησ ομολογικόσ ςυνιςτώςασ, η οπούα 
λειτουργεύ ςε αρνητικϐ πλαύςιο (-18.399) και αποδεικνϑει την αρνητικό 
επύδραςη τησ κλαδικόσ διϊρθρωςησ τησ περιφϋρειασ ςτην απαςχϐληςη. 

                                                 
150 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 9.  
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Πίνακασ 46: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ  
 

 

Κωδ. Κλάδοσ Μεταβολέσ ςε απόλυτα μεγέθη και ποςοςτά 
υνιςτώςεσ απόκλιςησ και ςυμμετοχήσ 

ςε απόλυτεσ τιμέσ 

2000 2008 Μεταβολή 
% 

Μεταβολή 
Εθνική 

υνιςτώςα 
Ομολογική 
υνιςτώςα 

Διαφορική 
υνιςτώςα Μεταβολή 

Ι 
Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και 
δαςοκομύα - Αλιεύα 89.051 57.555 -31.495 -35,4 10.532 -34.455 -7.573 -31.495 

ΙΙ 

Ορυχεύα και λατομεύα - Μεταποιητικϋσ 
βιομηχανύεσ - Παροχό ηλεκτρικοϑ, 
φυςικοϑ αερύου, νεροϑ 28.233 24.361 -3.872 -13,7 3.339 -4.111 -3.100 -3.872 

ΙΙΙ Καταςκευϋσ 21.265 26.965 5.700 26,8 2.515 3.840 -654 5.700 

ΙV 

Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο 
Επιςκευό αυτοκύνητων - Ξενοδοχεύα 
και εςτιατϐρια 52.244 68.318 16.074 30,8 6.179 4.286 5.609 16.074 

V 

Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα 
Κοινωνικό αςφϊλιςη - Εκπαύδευςη - 
Τγεύα  44.868 61.507 16.640 37,1 5.307 6.762 4.570 16.640 

VΙ Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών (*) 32.026 42.602 10.576 33,0 3.788 5.279 1.509 10.576 

ύνολο 267.686 281.309 13.622 5,1 31.660 -18.399 361 13.622 

 
(*) Η κατηγορία «VI. Λοιποί κλάδοι υπηρεςιών» περιλαμβάνει: Θ. Μεταφορέσ, αποθήκευςη και επικοινωνίεσ Ι. Ενδιάμεςοι χρηματοπιςτωτικοί οργανιςμοί Κ. 
Διαχείριςη ακίνητησ περιουςίασ, εκμιςθώςεισ και επιχειρηματικέσ δραςτηριότητεσ Ξ. Άλλεσ δραςτηριότητεσ παροχήσ υπηρεςιών υπέρ  του κοινωνικού ςυνόλου και 
άλλων υπηρεςιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα Ο. Ιδιωτικά νοικοκυριά που απαςχολούν οικιακό προςωπικό Π. Ετερόδικοι οργανιςμοί και όργανα. 



το επύπεδο των κλϊδων, αυτϋσ οι ϋξι ομϊδεσ κλϊδων ςχηματύζουν τρεισ 
διακριτϋσ υποομϊδεσ. την πρώτη ομϊδα, η γεωργύα, η κτηνοτροφύα και η αλιεύα 
καθώσ και τα ορυχεύα, η μεταπούηςη, ο ηλεκτριςμϐσ και η ϑδρευςη χϊνουν 
πολλϋσ θϋςεισ εργαςύασ. τη γεωργύα, ϐπου η μεύωςη εύναι πολϑ πιο υψηλό απϐ 
αυτό που αντιςτοιχεύ ςε ϐλη τη χώρα, η αρνητικό επικρϊτηςη τησ ομολογικόσ 
ςυνιςτώςασ αναδεικνϑει την εξαιρετικϊ δυςμενό επύδραςη τησ κλαδικόσ 
διϊρθρωςησ τησ περιφϋρειασ. Επιπλϋον, αρνητικϊ φαύνεται να επιδροϑν, ςτην 
απαςχϐληςη τησ γεωργύασ, αλλϊ ςε εμφανώσ χαμηλϐτερη κλύμακα και πλόθοσ 
τοπικών παραγϐντων (διαφορικό ςυνιςτώςα). Αντύθετα, η θετικό εικϐνα τησ 
εθνικόσ ςυνιςτώςασ ςημαύνει ϐτι η μεύωςη τησ απαςχϐληςησ ςε πανελλαδικϐ 
επύπεδο ϋχει τη χαμηλϐτερη επύδραςη ςτην απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ.151  
 
Ανϊλογα ςυμπερϊςματα μποροϑν να εξαχθοϑν και για την περύπτωςη τησ 
ομϊδασ των κλϊδων τησ μεταπούηςησ. Απϐ τη μια, η διϊρθρωςη των κλϊδων τησ 
περιφϋρειασ που δεν εύναι ευνοώκό, απϐ την ϊλλη, η αρνητικό επύδραςη 
διαφϐρων παραγϐντων τοπικοϑ χαρακτόρα φαύνεται να ςυγκροτοϑν τισ κϑριεσ 
αιτύεσ τησ μεύωςησ τησ απαςχϐληςησ ςε αυτό την ομϊδα. Κατϊ παρϐμοιο τρϐπο 
με τη γεωργύα, η εθνικό ςυνιςτώςα να λειτουργεύ εξιςορροπητικϊ περιορύζοντασ 
τισ απώλειεσ τησ απαςχϐληςησ ςτην ομϊδα αυτό. 
 
τη δεϑτερη ομϊδα κλϊδων, των καταςκευών και του εμπορύου, των 
ξενοδοχεύων-εςτιατορύων υπϊρχει αξιϐλογη αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ, ωσ 
αποτϋλεςμα τησ αλληλεπύδραςησ παραγϐντων που λειτουργοϑν αντιθετικϊ. Απϐ 
τη μύα πλευρϊ, η ευνοώκό κλαδικό διϊρθρωςη τησ περιφϋρειασ και 
δευτερευϐντωσ η εθνικό τϊςη αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ ςυμβϊλλουν ςτην 
αϑξηςό τησ και απϐ την ϊλλη, τοπικού παρϊγοντεσ (διαφορικό ςυνιςτώςα) 
επιδροϑν αρνητικϊ ςτην περαιτϋρω αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτον 
καταςκευαςτικϐ τομϋα.  
 
την τρύτη ομϊδα κλϊδων (δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, κοινωνικό αςφϊλιςη, 
εκπαύδευςη, υγεύα και λοιπϋσ δραςτηριϐτητεσ υπηρεςιών), ϐπου οι ρυθμού 
μεταβολόσ τησ απαςχϐληςησ εύναι ιδιαύτερα υψηλού και οι τρεισ ςυνιςτώςεσ, 
που ςυνδϋονται με τρεισ διαφορετικϋσ κατηγορύεσ αιτύων, κινοϑνται προσ την 
ύδια θετικό κατεϑθυνςη. Σϐςο ςτισ υπηρεςύεσ που ςυνδϋονται με τον δημϐςιο 
τομϋα, ϐςο και ςτισ ϊλλεσ που ςχετύζονται περιςςϐτερο με τον ιδιωτικϐ τομϋα η 
ευνοώκό ςϑνθεςη των κλϊδων φαύνεται να ςυμβϊλλει περιςςϐτερο ςτην αϑξηςη 
τησ απαςχϐληςησ και ακολουθεύ η εθνικό τϊςη αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ ςτη 
χώρα ςτουσ κλϊδουσ του δημϐςιου τομϋα και οι τοπικού παρϊγοντεσ ςτουσ 
κλϊδουσ του ιδιωτικοϑ τομϋα.  
 
υμπεραςματικϊ, ςτην περιφϋρεια τησ Δυτικόσ Ελλϊδασ με εξαύρεςη την ομϊδα 
ςτην οπούα περιλαμβϊνονται η γεωργύα, η κτηνοτροφύα και η αλιεύα καθώσ και 
τα ορυχεύα, η μεταπούηςη, ο ηλεκτριςμϐσ και η ϑδρευςη που χϊνουν πολλϋσ 
θϋςεισ εργαςύασ παρατηρεύται αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ, η οπούα οφεύλεται 
κυρύωσ ςτη θετικό επύδραςη τησ διϊθρωςησ των κλϊδων, αλλϊ και ςτη ςυνολικό 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςε επύπεδο χώρασ. 
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 Βι. ζρεηηθά Τπνζεκείσζε 12.  
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11.3 Κλαδική εξειδίκευςη και αναδιαρθρώςεισ  
 

Μύα πρώτη πλευρϊ τησ εξειδύκευςησ τησ περιφϋρειασ απϐ την οπτικό τησ 
απαςχϐληςησ παρουςιϊζεται ςτον Πύνακα 3, ϐπου απεικονύζονται οι μεταβολϋσ 
τησ απαςχϐληςησ ςτουσ ςημαντικϐτερουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ152 με 
διψόφιο κωδικϐ. 
 
το ςϑνολϐ τησ η απαςχϐληςη ςτην περιφϋρεια, ϐπωσ όδη αναφϋρθηκε, 
αυξόθηκε κατϊ 5,1% και ςυνϋβαλε ςτη δημιουργύα 13.622 νϋων θϋςεων 
εργαςύασ, ωσ αποτϋλεςμα αξιϐλογων διαφοροποιόςεων των κλϊδων τϐςο ωσ 
προσ το μϋγεθοσ ϐςο και ωσ προσ την κατεϑθυνςη των μεταβολών. Ϊτςι, απϐ 
τουσ δεκαϋξι μεγαλϑτερουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ οι δεκατρεύσ παρουςιϊζουν 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ και οι υπϐλοιποι τρεισ μεύωςη. τουσ κλϊδουσ που 
αυξϊνεται η απαςχϐληςη οι ρυθμού αϑξηςησ κυμαύνονται μεταξϑ του 8,8% 
(υγεύα και κοινωνικό μϋριμνα) και 104,7% (διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ), 
ενώ ςτουσ κλϊδουσ που μειώνεται η απαςχϐληςη οι ρυθμού μεύωςησ 
κυμαύνονται μεταξϑ του -12,2% (λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ) και  -35,4% 
(γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα, δαςοκομύα και αλιεύα). 
 
τουσ κλϊδουσ που αυξϊνεται η απαςχϐληςη, οι κλϊδοι τησ διαχεύριςησ ακύνητησ 
περιουςύασ (104,7%), των ορυχεύων-λατομεύων (100,0%), οι λοιπού κλϊδοι του 
χονδρικοϑ και λιανικοϑ εμπορύου (76,0%), τησ εκπαύδευςησ (49,5%) και του 
εμπορύου (46,4%) παρουςιϊζουν τουσ υψηλϐτερουσ ρυθμοϑσ και δημιουργοϑν 
ςημαντικϐ αριθμϐ νϋων θϋςεων εργαςύασ (8.829 ο τϋταρτοσ, 7.345 ο πρώτοσ, 
382 ο δεϑτεροσ, 3.244 ο τρύτοσ και 3.356 ο πϋμπτοσ κλϊδοσ). Με χαμηλϐτερουσ 
ρυθμοϑσ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ εμφανύζονται οι κλϊδοι των ξενοδοχεύων- 
εςτιατορύων (28,6%), των καταςκευών (26,8%) και ο κλϊδοσ του ηλεκτριςμοϑ, 
τησ ϑδρευςησ και του φυςικοϑ αερύου (21,5%). Σϋλοσ, ο κλϊδοσ των μεταφορών, 
οι λοιπού κλϊδοι των υπηρεςιών και ο κλϊδοσ τησ υγεύασ παρουςιϊζουν αυξόςεισ 
τησ τϊξησ του 15,5%, 11,9% και 8,8% αντύςτοιχα.  

 
Πίνακασ 48: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια 
Δυτικόσ Ελλϊδασ  
  

 Κλάδοι οικονομικήσ 
δραςτηριότητασ 2000 2008 

Απόλυτη 
μεταβολή 

% 
μεταβολή 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 89.051 57.555 -31.495 -35,4 

10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 0 382 382 100,0 

15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 9.058 6.393 -2.666 -29,4 

      Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 16.953 14.887 -2.067 -12,2 

41-43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, 
φυςικϐ αϋριο  2.221 2.699 478 21,5 

45. Καταςκευϋσ 21.265 26.965 5.700 26,8 
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 Βι. ζρεηηθά Τπνζεκείσζε 13. Σν 3% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο ην 2000 

θαη ην 2008 είλαη 8.031 θαη 8.349 αληίζηνηρα.  
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50. Εμπϐριο, επιςκευό αυτοκινότων 
κτλ. λιανικό πώληςη καυςύμων 7.228 10.584 3.356 46,4 

52. Λιανικϐ εμπϐριο 26.819 32.311 5.492 20,5 

      Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 4.269 7.513 3.244 76,0 

55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 13.927 17.910 3.983 28,6 
60. Φερςαύεσ μεταφορϋσ, μεταφορϋσ 
μϋςω αγωγών 

7.090 8.189 1.098 15,5 

      Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ 7.013 14.358 7.345 104,7 

75. Δημϐςια διούκηςη, ϊμυνα και 
αςφϊλιςη 14.939 21.688 6.749 45,2 

80. Εκπαύδευςη 17.837 26.666 8.829 49,5 

85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 12.092 13.153 1.061 8,8 

 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών153 17.923 20.055 2.132 11,9 

ύνολο 267.686 281.309 13.623 5,1 

 
Σρεισ εύναι οι κλϊδοι ςτουσ οπούουσ μειώνεται η απαςχϐληςη. Ο πρώτοσ κλϊδοσ 
εύναι η γεωργύα-κτηνοτροφύα, που ϋχουμε μεύωςη τησ απαςχϐληςησ κατϊ -
35,4% και απώλεια 31.495 θϋςεων εργαςύασ, εμφανύζοντασ ταυτϐχρονα ϋναν 
απϐ τουσ πιο ϋντονουσ ρυθμοϑσ μεύωςησ ςτο ςϑνολο των περιφερειών τησ 
χώρασ. Ϊνα τμόμα αυτόσ τησ μεύωςησ ςυνδϋεται με τη ςυνταξιοδϐτηςη ενϐσ 
αριθμοϑ ατϐμων απϐ το εργατικϐ δυναμικϐ,154 ενώ ϋνα ϊλλο μϋροσ ςυνδϋεται με 
την αποχώρηςη ατϐμων απϐ τον πρωτογενό τομϋα και την αναζότηςη 
απαςχϐληςησ ςτη μεταπούηςη και κυρύωσ ςτισ υπηρεςύεσ.155 
 
Ο δεϑτεροσ κλϊδοσ εύναι η βιομηχανύα τροφύμων και ποτών, ςτην οπούα 
μειώνεται η απαςχϐληςη κατϊ -29,4% και περιορύζονται οι θϋςεισ εργαςύασ 
κατϊ 2.666. Βαςικϊ αύτια τησ μεύωςησ αυτόσ, ϐπωσ όδη αναφϋρθηκε, θα πρϋπει 
να θεωρηθεύ τϐςο η δυςμενόσ κλαδικό διϊρθρωςη τησ περιφϋρειασ ϐςο και 
τοπικού παρϊγοντεσ. Σϋλοσ, ο τρύτοσ χώροσ ϐπου καταγρϊφεται μεύωςη τησ 
απαςχϐληςησ εύναι οι λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ, με ποςοςτϐ -12,2% και 
απώλεια 2.067 θϋςεων εργαςύασ. Αυτού οι δϑο κλϊδοι προςφϋρουν ςοβαρϋσ 
ενδεύξεισ για τα προβλόματα που αντιμετωπύζει η μεταπούηςη ςτην περιφϋρεια, 
η οπούα ςτο ςϑνολϐ τησ (Πύνακασ Π.1.10 Παρϊρτημα Ι) παρουςύαςε αϑξηςη το 
διϊςτημα 2000-2002 και ϋκτοτε μικρϋσ διακυμϊνςεισ, που ωςτϐςο 
υποδηλώνουν πτωτικό πορεύα.156 
 
Αυτϋσ οι μεταβολϋσ που επιςημϊνθηκαν παραπϊνω προκαλοϑν ςημαντικϋσ 
διαφοροποιόςεισ ςτη διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ (Πύνακασ 
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 Η θαηεγνξία «Λνηπνί θιάδνη ππεξεζηψλ» πεξηιακβάλεη: Ι. Δλδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί 

νξγαληζκνί Ξ. Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ππέξ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ Ο. Ιδησηηθά 

λνηθνθπξηά πνπ απαζρνινχλ νηθηαθφ πξνζσπηθφ Π. Δηεξφδηθνη νξγαληζκνί θαη ηνπο ινηπνχο 

ππνθιάδνπο ηνπ κνλνςήθηνπ Θ. Μεηαθνξέο, απνζήθεπζε θαη επηθνηλσλίεο.   
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 Η ππφζεζε απηή εληζρχεηαη πεξαηηέξσ κέζα απφ ηα πςειά πνζνζηά απαζρνινπκέλσλ ηνπ θιάδνπ 

πνπ εληνπίδνληαη ην 2000 ζηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο 55-64 αιιά θαη ζ’ απηήλ πάλσ απφ 65 εηψλ. 
155

 Βι. ζρεηηθά Τπνζεκείσζε 17.  
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 Οη κεγαιχηεξνη ζε απαζρφιεζε θιάδνη ηεο κεηαπνίεζεο ζηελ πεξηθέξεηα ην 2000 είλαη ε 

βηνκεραλία μχινπ, ε έλδπζε, ε θαηαζθεπή κεραλεκάησλ, ε θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ θαη νη 

εθδφζεηο-εθηππψζεηο. Απφ απηνχο ηνπο θιάδνπο, θαηά ην δηάζηεκα 2000-2008, κφλν ν θιάδνο ηεο 

θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ πξντφλησλ εκθαλίδεη κεγάιε αχμεζε ηεο απαζρφιεζήο ηνπ, ε βηνκεραλία 

μχινπ εκθαλίδεη κηθξή κείσζε πνπ ππνδειψλεη ζηαζεξφηεηα, ελψ φινη νη άιινη θιάδνη ζεκαληηθέο 

κεηψζεηο ζηελ απαζρφιεζή ηνπο.  
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49). Απϐ τουσ δεκαϋξι βαςικϐτερουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ οι δεκατρεύσ 
παρουςιϊζουν βελτύωςη τησ εικϐνασ τουσ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη, ςε 
αντύθεςη με τουσ υπϐλοιπουσ τρεισ. Αναμφύβολα εκεύ που ςυμβαύνει 
εντυπωςιακό αλλαγό εύναι ςτη γεωργύα-κτηνοτροφύα, ϐπου καταγρϊφεται 
μεύωςη τησ ςυμμετοχόσ κατϊ 12,8% ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. 
Παρϊ τη ςημαντικό μεύωςη τησ απαςχϐληςόσ του κατϊ 35,4% (31.495 θϋςεισ 
εργαςύασ), ο κλϊδοσ τησ γεωργύασ-κτηνοτροφύασ εύναι ο μεγαλϑτεροσ, με 
διαφορϊ απϐ τουσ ϊλλουσ, κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ, ςε βαθμϐ που αυτό η 
περιφϋρεια μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ αγροτικό. Ϊνασ ςτουσ πϋντε εργαζϐμενουσ 
εντοπύζεται ςτον πρωτογενό τομϋα. Με δεδομϋνα τα διαρθρωτικϊ 
χαρακτηριςτικϊ του τομϋα αυτοϑ ςτη χώρα, τα υψηλϊ ποςοςτϊ τησ 
απαςχϐληςησ ςτον πρωτογενό τομϋα ςυνδυϊζονται με ςχετικϊ περιοριςμϋνη 
παραγωγικϐτητα και κατ’ επϋκταςη με χαμηλό απϐδοςη τησ μϋςησ αγροτικόσ 
εκμετϊλλευςησ. 

 
Πίνακασ 49: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, 
,Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ  

  

 Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2008 
Απόλυτη  

μεταβολή 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 33,3 20,5 -12,8 

10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 0,0 0,1 0,1 

15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 3,4 2,3 -1,1 

 Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 6,3 5,3 -1,0 

41-43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ αϋριο  0,8 1,0 0,1 

45. Καταςκευϋσ 7,9 9,6 1,6 

50. Εμπϐριο, επιςκευό αυτοκινότων κτλ., λιανικό 
πώληςη καυςύμων 2,7 3,8 1,1 

52. Λιανικϐ εμπϐριο 10,0 11,5 1,5 

   Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 1,6 2,7 1,1 

55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 5,2 6,4 1,2 

60. Φερςαύεσ μεταφορϋσ, μεταφορϋσ μϋςω αγωγών 2,6 2,9 0,3 

   Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ 2,6 5,1 2,5 

75. Δημϐςια διούκηςη, ϊμυνα και αςφϊλιςη 5,6 7,7 2,1 

80. Εκπαύδευςη 6,7 9,5 2,8 

85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 4,5 4,7 0,2 

 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 6,7 7,1 0,4 

ύνολο 100,0 100,0 0,0 

 
Ο κλϊδοσ τησ βιομηχανύασ τροφύμων-ποτών μεύωςε τα ποςοςτϊ του ςτη 
ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ κατϊ 1,1%, ενώ οι λοιπού κλϊδοι τησ 
μεταπούηςησ κατϊ 1,0%, ωσ απϐρροια τησ αποβιομηχϊνιςησ που λαμβϊνει χώρα. 
 
ε αντύθετη κατεϑθυνςη τη μεγαλϑτερη βελτύωςη παρουςιϊζει ο κλϊδοσ τησ 
εκπαύδευςησ με αϑξηςη 2,8%, ο κλϊδοσ διαχεύριςησ ακύνητησ περιουςύασ με 
αϑξηςη 2,5% και ο κλϊδοσ τησ δημϐςιασ διούκηςησ με αϑξηςη 2,1%. Μύα δεϑτερη 
υποομϊδα κλϊδων που εμφανύζει βελτιωτικό εικϐνα ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη 
ςυνιςτϊ ο κλϊδοσ των καταςκευών (κατϊ 1,6%), το λιανικϐ εμπϐριο (κατϊ 
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1,5%), τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια (κατϊ 1,2%), το εμπϐριο και οι λοιπού κλϊδοι 
χονδρικοϑ και λιανικοϑ εμπορύου (κατϊ 1,1%). Σϋλοσ, οι λοιπού κλϊδοι 
υπηρεςιών, οι μεταφορϋσ, η υγεύα καταγρϊφουν μικρϐτερη βελτύωςη (0,4%, 
0,3%, και 0,2% αντύςτοιχα), ενώ ο ηλεκτριςμϐσ και τα ορυχεύα-λατομεύα 
εμφανύζουν βελτύωςη κατϊ 0,1%. 
  
Η ανϊλυςη των αναδιαρθρώςεων τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ τησ 
περιφϋρειασ ολοκληρώνεται με την παρϊθεςη δϑο ςτατιςτικών δεικτών 
(Πύνακασ 50), του ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ και του ςυντελεςτό εξειδύκευςησ.  
 
Σο 2000 απϐ το ςϑνολο των δεκαϋξι κλϊδων που παρουςιϊζονται ςτο πλαύςιο 
τησ παροϑςασ ανϊλυςησ (Πύνακασ 5), η πλειονϐτητα (εννϋα κλϊδοι) διαθϋτει 
δεύκτεσ ςυμμετοχόσ χαμηλϐτερουσ απϐ τη μονϊδα, αποδεικνϑοντασ τη 
μικρϐτερη ςυμμετοχό των κλϊδων τησ περιφϋρειασ, ςε ςχϋςη με αυτό των 
κλϊδων ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ χώρασ.  
 
τουσ κλϊδουσ με την πιο μικρό ςυγκϋντρωςη οι τιμϋσ του ςυντελεςτό 
κυμαύνονται για το 2000 μεταξϑ του 0,50% (λοιπού κλϊδοι χονδρικοϑ και 
λιανικοϑ εμπορύου και διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ) και του 0,90% (λιανικϐ 
εμπϐριο, επιςκευό ειδών ατομικόσ/οικιακόσ χρόςησ), ενώ για το 2008 μεταξϑ 
του 0,34% (λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ) και του 0,97% (λιανικϐ εμπϐριο, 
επιςκευό ειδών ατομικόσ/οικιακόσ χρόςησ). Κατϊ το διϊςτημα 2000-2008, με 
εξαύρεςη τον κλϊδο τροφύμων και ποτών που κατϋγραψε μεύωςη (απϐ 0,60% ςε 
0,56%), οι υπϐλοιποι εμφϊνιςαν αϑξηςη, με αποτϋλεςμα δϑο απϐ αυτοϑσ 
(λιανικϐ εμπϐριο, επιςκευό ειδών ατομικόσ/οικιακόσ χρόςησ και ηλεκτριςμϐσ, 
ϑδρευςη και φυςικϐ αϋριο) να εμφανύζουν τιμϋσ κοντϊ ςτη μονϊδα, 0,97% και 
0,94% αντύςτοιχα. Αξύζει ωςτϐςο να επιςημανθεύ ϐτι δεν υπόρξε κϊποιοσ κλϊδοσ 
που να εμφϊνιςε ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ μεγαλϑτερο απϐ τη μονϊδα, 
υποδηλώνοντασ με αυτϐ τον τρϐπο τη μικρϐτερη ςυμμετοχό των κλϊδων ςτην 
περιφϋρεια απϐ αυτό των κλϊδων του ςυνϐλου τησ χώρασ. 
 
Πίνακασ 50: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη 
προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ  

 

Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 

υντελεςτήσ 
 ςυμμετοχήσ  

απαςχόληςησ  

υντελεςτήσ 
 ςυμμετοχήσ  

ΑΠΑ 

  2000 2008 2000 2006 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 1,90 1,80 2,44 2,67 

10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 0,00 0,34 0,57 0,38 

15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 1,10 0,91 − − 

      Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 0,60 0,56 − − 

41-43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ αϋριο  0,80 0,94 1,29 1,41 

45. Καταςκευϋσ 1,10 1,14 1,59 1,08 

50. Εμπϐριο, επιςκευό αυτοκινότων κτλ. 
λιανικό πώληςη καυςύμων 1,00 1,36 − − 

52. Λιανικϐ εμπϐριο 0,90 0,97 − − 

      Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 0,50 0,71 − − 

55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 0,80 0,90 0,73 0,85 
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60. Φερςαύεσ μεταφορϋσ, μεταφορϋσ μϋςω 
αγωγών 1,00 1,21 − − 

      Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ 0,50 0,73 0,85 0,98 

75. Δημϐςια διούκηςη, ϊμυνα και αςφϊλιςη 0,80 0,92 1,15 0,85 

80. Εκπαύδευςη 1,10 1,35 1,58 1,73 

85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 1,00 0,92 1,22 1,36 

 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 0,60 0,62 − − 

ύνολο 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
Σϋςςερισ κλϊδοι διαθϋτουν ςυντελεςτϋσ ςυμμετοχόσ με τιμϋσ πιο πϊνω απϐ τη 
μονϊδα, ωσ αποτϋλεςμα τησ μεγαλϑτερησ ςυμμετοχόσ των κλϊδων τησ 
περιφϋρειασ ςε ςχϋςη με αυτό που αντιςτοιχεύ ςτο ςϑνολο τησ χώρασ. Ανϊμεςα 
ςτουσ κλϊδουσ αυτοϑσ υψηλϐ ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ εμφϊνιςε ο κλϊδοσ τησ 
γεωργύασ-κτηνοτροφύασ, θόρασ, δαςοκομύασ και αλιεύασ (1,90%), ςτον οπούο 
ϐμωσ παρατηρόθηκαν τϊςεισ αποδυνϊμωςησ, καθώσ ο δεύκτησ ςυμμετοχόσ τουσ 
όταν χαμηλϐτεροσ το 2008 ςε ςχϋςη με το 2000 (1,80%). Οι υπϐλοιποι τρεισ 
κλϊδοι (βιομηχανύα τροφύμων και ποτών, καταςκευϋσ και εκπαύδευςη) 
εμφανύζουν δεύκτη με τιμό ςτο 1,10%, υποδηλώνοντασ μια λύγο περιςςϐτερη 
ςυμμετοχό των κλϊδων ςτην περιφϋρεια, ςε ςχϋςη με την αντύςτοιχη των 
κλϊδων ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ χώρασ. 
 
Σϋλοσ, το 2000 οι κλϊδοι του εμπορύου, τησ υγεύασ και κοινωνικόσ μϋριμνασ και 
των μεταφορών παρουςύαςαν δεύκτη ςυμμετοχόσ ύςο με τη μονϊδα. Με εξαύρεςη 
τον κλϊδο τησ υγεύασ και κοινωνικόσ μϋριμνασ, που παρουςύαςε μεύωςη το 2008, 
οι ϊλλοι δϑο αϑξηςαν τον ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ τουσ, με τον κλϊδο του 
εμπορύου να εμφανύζει τη μεγαλϑτερη αϑξηςη (απϐ 1,00% το 2000 ςε 1,36% το 
2008). 
  
το πεδύο του παραγϐμενου προώϐντοσ τα πρϊγματα αλλϊζουν κατϊ πολϑ, τϐςο 
ςε ϐ,τι αφορϊ τισ τιμϋσ του ςυντελεςτό, ϐπου οι περιςςϐτεροι κλϊδοι 
εμφανύζουν τιμϋσ μεγαλϑτερεσ απϐ τη μονϊδα, ϐςο και ωσ προσ την κατεϑθυνςη 
των μεταβολών του δεύκτη. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ϋξι απϐ τουσ εννϋα κλϊδουσ 
εμφανύζουν τιμϋσ μεγαλϑτερεσ απϐ τη μονϊδα, υποδηλώνοντασ ϐτι η περιφϋρεια 
αυτό διαθϋτει υψηλϐτερεσ ςυγκεντρώςεισ τησ ακαθϊριςτησ προςτιθϋμενησ 
αξύασ αναλογικϊ με τισ αντύςτοιχεσ τησ χώρασ.  
 
Οι τρεύσ ϊλλοι κλϊδοι των ορυχεύων-λατομεύων, των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων 
και τησ διαχεύριςησ ακύνητησ περιουςύασ εμφανύζουν τιμϋσ χαμηλϐτερεσ απϐ τη 
μονϊδα. Ψσ προσ τισ μεταβολϋσ των τιμών του δεύκτη, ϋξι κλϊδοι (γεωργύα, 
ηλεκτριςμϐσ-ϑδρευςη, ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια, διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ, 
εκπαύδευςη και υγεύα και κοινωνικό μϋριμνα) αυξϊνουν την τιμό του δεύκτη, ωσ 
αποτϋλεςμα των υψηλϐτερων αναλογικϊ με το ςϑνολο τησ χώρασ 
ςυγκεντρώςεων τησ ακαθϊριςτησ προςτιθϋμενησ αξύασ, ενώ οι υπϐλοιποι 
εμφανύζουν μεύωςη τησ τιμόσ του δεύκτη. 
 
Ψσ προσ τον ςυντελεςτό ειδύκευςησ, παρατηρεύται ϐτι η τιμό του διαμορφώνεται 
ςτο 0,18% το 2000 και μειώνεται ελαφρϊ ςε 0,16% το 2008. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι η 
κλαδικό διϊρθρωςη τησ περιφϋρειασ παρουςιϊζει ελϊχιςτεσ διαφοροποιόςεισ ςε 
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ςχϋςη με την αντύςτοιχη τησ χώρασ και δεν διαθϋτει εξειδύκευςη υψηλοϑ 
επιπϋδου ςε οριςμϋνεσ οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ. 
 
 

12. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 
12.1 H ταυτότητα τησ περιφέρειασ  
 

Σο 2000 η νηςιωτικό περιφϋρεια του Βορεύου Αιγαύου βρύςκεται ςτη 
χαμηλϐτερη θϋςη τησ κατϊταξησ των περιφερειών ωσ προσ τον πληθυςμϐ 
(192.719 ϊτομα), αποτελώντασ το 1,8% του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ τησ χώρασ, 
αλλϊ και ωσ προσ τα βαςικϊ μεγϋθη τησ απαςχϐληςησ και τησ αγορϊσ εργαςύασ 
(Πύνακασ 51).  
 
Πίνακασ 51: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια 
Βορεύου Αιγαύου  

 

  2000 2008 Μεταβολή  
% 

Μεταβολή 

Πληθυςμϐσ χώρασ 10.468.277 10.776.116  307.839  2,9 

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ 192.719 192.408 -310  -0,2 
Μερύδιο περιφϋρειασ ςτον πληθυςμϐ τησ 
χώρασ 1,8 1,8   

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ (15-64 ετών) 119.937 121.771  1.834  1,5 

Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (ςϑνολο) 69.691 75.669  5.978  8,6 

Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (15-64 ετών) 68.018 74.550  6.531  9,6 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (χονδρικϐσ) 36,2 39,3 3,2 8,8 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (15-64 ετών)  56,7 61,2 4,5 8,0 

Απαςχϐληςη (ςϑνολο) 64.332 72.480  8.149  12,7 

Απαςχϐληςη (15-64 ετών) 62.659 71.361  8.702  13,9 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (ςϑνολο)  33,4 37,7 4,3 12,8 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (15-64 ετών) 52,2 58,6 6,4 12,2 

Πρωτογενόσ τομϋασ 12.850 9.161 -3.689 -28,7 

Δευτερογενόσ τομϋασ 14.556 12.226 -2.330 -16,0 

Σριτογενόσ τομϋασ 36.927 51.094 14.167 38,4 

Εργοδϐτεσ 6.619 6.471 -148 -2,2 
Αυτοαπαςχολοϑμενοι  20.689 19.038 -1.651 -8,0 
Μιςθωτού 31.429 43.406 11.977 38,1 
Βοηθού ςτην οικογενειακό επιχεύρηςη 5.596 3.565 -2.031 -36,3 
Ανεργύα (ςϑνολο) 5.359 3.189  -2.171  -40,5 

Ανεργύα (15-64 ετών) 5.359 3.189  -2.171  -40,5 

Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (ςϑνολο) 7,7 4,2 -3,5  

Δεύκτησ (ποςοςτϐ) Ανεργύασ (15-64 ετών) 7,9 4,3 -3,6  

 
Σο εργατικϐ δυναμικϐ αποτελεύται απϐ 69.691 ϊτομα, το οπούο περιορύζεται 
κϊπωσ ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ (15-64 ετών) και φθϊνει τα 68.018 ϊτομα. Η 
ςυνολικό απαςχϐληςη ανϋρχεται ςτα 64.322 ϊτομα και ςτα 62.659 ςτισ ηλικύεσ 
15-64 ετών. Αυτϊ τα μεγϋθη κατατϊςςουν την περιφϋρεια ςτην τελευταύα θϋςη 
τησ ιερϊρχηςησ των περιφερειών ωσ προσ τα ςχετικϊ τουσ μεγϋθη. Σϋλοσ, το 
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2000 το ποςοςτϐ τησ ανεργύασ ϋφθαςε το 7,7% του εργατικοϑ δυναμικοϑ,157 
αριθμώντασ 5.359 ϊτομα.  
 
Ο ςυνολικϐσ πληθυςμϐσ τησ περιφϋρειασ παραμϋνει ςτϊςιμοσ (η μικρό μεύωςη 
κατϊ 310 ϊτομα, ποςοςτϐ -0,2%, δεν διαφοροποιεύ επύ τησ ουςύασ αυτό τη 
διαπύςτωςη), ενώ ο πληθυςμϐσ ηλικύασ 15-64 ετών εμφανύζει μια ελαφρϊ 
αϑξηςη κατϊ 1.834 ϊτομα (ποςοςτϐ 1,5%). Αυτϋσ οι μεταβολϋσ του πληθυςμοϑ 
τησ περιφϋρειασ εύναι μικρϐτερεσ απϐ τισ αντύςτοιχεσ μεταβολϋσ του ςυνϐλου 
τησ χώρασ και πολϑ πιο χαμηλϋσ ςε ςϑγκριςη με τισ αντύςτοιχεσ του Ν. Αιγαύου, 
αναδεικνϑοντασ το δημογραφικϐ πρϐβλημα που αντιμετωπύζει η περιφϋρεια, 
αλλϊ και τον διαφορετικϐ τρϐπο με τον οπούο οι περιφϋρειεσ ανταποκρύνονται 
ςε αυτϋσ τισ εξελύξεισ. Ο πληθυςμϐσ τησ περιφϋρειασ του Βορεύου Αιγαύου 
παρουςιϊζει διαρκό μεύωςη κατϊ την περύοδο 1951-1981 και αυτϐ εύναι 
αποτϋλεςμα τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ προσ τα μεγϊλα αςτικϊ κϋντρα και 
ιδιαύτερα προσ την Αθόνα. Η εικϐνα αυτό αντιςτρϋφεται μετϊ το 1981, ϐπου 
παρατηροϑνται μικρϊ ποςοςτϊ αϑξηςησ του πληθυςμοϑ κατϊ τη διϊρκεια τησ 
δεκαετύασ του 1980 και του 1990. Ψςτϐςο αυτϐσ ο ρυθμϐσ αϑξηςησ δεν 
θεωρεύται ικανοποιητικϐσ, ςε βαθμϐ που να αναπληρώνει τισ απώλειεσ και να 
δημιουργεύ μια νϋα πληθυςμιακό δυναμικό. Αν μϊλιςτα λϊβουμε υπϐψη ϐτι η 
αϑξηςη αυτοϑ υπολεύπεται κατϊ πολϑ τησ αντύςτοιχησ αϑξηςησ του πληθυςμοϑ 
τησ χώρασ,158 αυτϐσ ο ρυθμϐσ αϑξηςησ εύναι πολϑ ανηςυχητικϐσ, 
 
ε αντύθεςη με τισ εξελύξεισ ςτον πληθυςμϐ, το εργατικϐ δυναμικϐ τησ 
περιφϋρειασ ςτο ςϑνολϐ του αυξϊνεται κατϊ 5.978 ϊτομα (ποςοςτϐ 8,6%), ενώ 
ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ η αϑξηςη εύναι ακϐμα μεγαλϑτερη (6.531 ϊτομα, ποςοςτϐ 
9,6%, απϐ τα υψηλϐτερα ςτο ςϑνολο των περιφερειών). Αυτϋσ οι εξελύξεισ 
διαφοροποιοϑν ςημαντικϊ και τουσ δεύκτεσ ςυμμετοχόσ του πληθυςμοϑ ςτο 
εργατικϐ δυναμικϐ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο χονδρικϐσ δεύκτησ ςυμμετοχόσ 
αυξϊνεται απϐ 36,2%159 το 2000 ςε 39,3% το 2008, ενώ ο δεύκτησ ςυμμετοχόσ 
ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ απϐ 56,7% ςε 61,2% τα αντύςτοιχα ϋτη. Αυτό η βελτύωςη 
των δεικτών ςυμμετοχόσ του πληθυςμοϑ ςτο εργατικϐ δυναμικϐ θα πρϋπει να 
θεωρηθεύ ωσ αναμενϐμενη αφενϐσ γιατύ ςυνιςτϊ ϋναν απϐ τουσ γενικϐτερουσ 
ςτϐχουσ τησ οικονομικόσ πολιτικόσ και των πολιτικών απαςχϐληςησ, αφετϋρου 
γιατύ εύναι απολϑτωσ απαραύτητη ςε μια προςπϊθεια ςϑγκλιςησ και 
εναρμϐνιςησ με τισ ευρϑτερεσ οικονομικϋσ διεργαςύεσ τησ χώρασ.  
 
Οι χαμηλού δεύκτεσ ςυμμετοχόσ που καταγρϊφονται ςτον Πύνακα 51 
παρατηροϑνται και ςε προγενϋςτερη ϋρευνα το 2005, με τύτλο Έρευνα 

                                                 
157

 Ο δείθηεο απηφο είλαη ν ηξίηνο ρακειφηεξνο αλάκεζα ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο χζηεξα απφ 

απηνχο ησλ Ινλίσλ Νήζσλ θαη ηεο Κξήηεο. 
158

 Βι. ζρεηηθά Έρεσνα Απαστόλησης στο Βόρειο Αιγαίο (2005), θαη ζπγθεθξηκέλα «Δπαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα, θνηλσληθά δίθηπα, δνκή θαη θαηάηκεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε κία λεζησηηθή πεξηνρή», 

Δξγαζηήξην Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηζκηθήο Φεθηαθήο Σεθκεξίσζεο, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 
159

 Απηφο ν ηδηαίηεξα ρακειφο δείθηεο ζπκκεηνρήο, ζεκαληηθά ρακειφηεξνο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

φισλ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, αλαδεηθλχεη έλα απφ ηα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα ηεο πεξηθέξεηαο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηξεηο θαηνίθνπο ηεο πεξηθέξεηαο εληάζζεηαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, γεγνλφο κε ηδηαίηεξεο ζπλέπεηεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ επξχηεξνπ 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο φζν θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ δξάζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. 
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απαςχόληςησ ςτο Βόρειο Αιγαίο,160 ςϑμφωνα με την οπούα, η αγορϊ εργαςύασ 
ςτο Βϐρειο Αιγαύο παρουςιϊζει ςημαντικϊ προβλόματα ωσ προσ τισ δομϋσ 
πρϐςβαςησ ςε αυτόν, αλλϊ και ωσ προσ τη διαφϊνεια και την κατϊτμηςό τησ. 
Αυτϋσ τισ αδυναμύεσ δημιουργοϑνται και μεγεθϑνονται απϐ το μικρϐ μϋγεθοσ 
των επιχειρόςεων του Βορεύου Αιγαύου. Σο 94,0% των επιχειρόςεων ϋχει 
λιγϐτερουσ απϐ πϋντε εργαζομϋνουσ, ενώ το υπϐλοιπο 5,4% απαςχολεύ 6-10 
ϊτομα. την πραγματικϐτητα, η πολϑ μικρό επιχεύρηςη αποτελεύ τον κυρύαρχο 
και εν πολλούσ τον  ‘μοναδικϐ’ τϑπο επιχεύρηςησ ςτο Βϐρειο Αιγαύο. Επιχειρόςεισ 
αυτοϑ του μεγϋθουσ δεν εύναι ςε θϋςη να διαχειριςτοϑν με ευκολύα τα θϋματα 
του ανθρώπινου δυναμικοϑ και για τον λϐγο αυτϐν ςτηρύζονται ςτην εμπειρύα 
του εργοδϐτη, ςτα ανθρώπινα δύκτυα και ςτισ παραδοςιακϋσ ςχϋςεισ 
εμπιςτοςϑνησ που αναπτϑςςονται ςε τοπικϐ επύπεδο. Παρϊλληλα, ϋνα 
ςημαντικϐ μϋροσ του ανθρώπινου δυναμικοϑ καθορύζει τη ςχϋςη του με τον 
κϐςμο τησ εργαςύασ μϋςα απϐ ςτϊςεισ και νοοτροπύεσ, που ςυνδϋονται με την 
παραδοςιακό δομό τησ οικογϋνειασ, τισ ςτρατηγικϋσ ανϊπτυξησ κοινωνικοϑ 
κϑρουσ, τον περιοριςμϐ τησ δημϐςιασ ζωόσ των γυναικών κ.ϊ. Αποτϋλεςμα 
αυτών των ςτϊςεων εύναι ϋνα μεγϊλο μϋροσ του ανθρώπινου δυναμικοϑ να 
βρύςκεται εκτϐσ αγορϊσ εργαςύασ ό να ϋχει μικρό ό καθϐλου πρϐςβαςη ςε 
αυτό.161 Σα προβλόματα που ςυναντοϑν οι εργαζϐμενοι ςτο πολϑπλοκο 
εργαςιακϐ περιβϊλλον του νηςιοϑ και ςτην κατατμημϋνη αγορϊ εργαςύασ τα 
αντιμετωπύζουν κυρύωσ μϋςα απϐ την ενεργοπούηςη των κοινωνικών τουσ 
δικτϑων, καθώσ και των δικτϑων που τουσ ςυνδϋουν με την πολιτικό τησ 
τοπικόσ κοινωνύασ.  
 
Ανϊλογεσ εξελύξεισ λαμβϊνουν χώρα και ςτο πεδύο τησ απαςχϐληςησ, η οπούα 
ςτο ςϑνολϐ τησ αυξϊνεται κατϊ 8.149 ϊτομα (ποςοςτϐ 12,7%), ενώ ςτισ 
εργϊςιμεσ ηλικύεσ αυξϊνεται κατϊ 8.702 (ποςοςτϐ 13,9%). Αυτϐσ ο ρυθμϐσ 
μεταβολόσ τησ απαςχϐληςησ εύναι ο δεϑτεροσ υψηλϐτεροσ (μετϊ το 20,5% τησ 
περιφϋρειασ Αττικόσ) ανϊμεςα ςτισ περιφϋρειεσ τησ χώρασ και ςυνιςτϊ μια 
ϋνδειξη τησ διαδικαςύασ ςϑγκλιςησ τησ περιφϋρειασ με τισ ϊλλεσ περιφϋρειεσ τησ 
χώρασ κατϊ το διϊςτημα αυτϐ. Η πορεύα αυτόσ τησ ςϑγκλιςησ αποτυπώνεται 
πιο παραςτατικϊ ςτουσ δεύκτεσ απαςχϐληςησ, η βελτύωςη των οπούων 
ανϋρχεται ςε 4,4% (απϐ 33,4% το 2000 ςε 37,7% το 2008) για τη ςυνολικό 
απαςχϐληςη και ςε 6,4% (απϐ 52,2% ςε 58,6% για τα αντύςτοιχα ϋτη) για την 
απαςχϐληςη των ατϐμων ηλικύασ 15-64.162 Όςον αφορϊ την απαςχϐληςη ανϊ 
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 Βι. ζρεηηθά Έρεσνα Απαστόλησης στο Βόρειο Αιγαίο (2005) θαη ζπγθεθξηκέλα «Δπαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα, θνηλσληθά δίθηπα, δνκή θαη θαηάηκεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε κία λεζησηηθή πεξηνρή», 

Δξγαζηήξην Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηζκηθήο Φεθηαθήο Σεθκεξίσζεο, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 
161

Σν θαηλφκελν απηφ, ηεο πεξηνξηζκέλεο ζπκκεηνρήο, θαηαδεηθλχεη φηη, εθηφο απφ ην γηα πνιιέο 

δεθαεηίεο έληνλν πξφβιεκα ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηθέξεηαο, ν νπνίνο παξακέλεη εθηφο 

αγνξάο εξγαζίαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα αξρίδεη λα ην αληηκεησπίδεη θαη ν αλδξηθφο πιεζπζκφο ηνπ 

Βνξείνπ Αηγαίνπ. Οη κε νηθνλνκηθά ελεξγνί άλδξεο (έρεη παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν νη καθξνρξφληα 

άλεξγνη λα κεηαπεδνχλ ζην κε ελεξγφ νηθνλνκηθά πιεζπζκφ) απμήζεθαλ θαηά 8,0%, ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 1994-2004. Η ειηθία άλσ ησλ 40 εηψλ ππεξηεξεί έλαληη ησλ ππφινηπσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ 

(βι. ελδεηθηηθά Έκθεση επιτειρηματικότητας της Περιυέρειας Βόρειοσ Αιγαίοσ, 2005), κε απνηέιεζκα ε 

ζρεηηθά κεγάιε ειηθία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ λα απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζην Βφξεην Αηγαίν.  
162

 Παξά ηε βειηίσζε, ν δείθηεο απαζρφιεζεο παξακέλεη ν δεχηεξνο ρακειφηεξνο κεηά ηνλ δείθηε ηεο 

Γ. Μαθεδνλίαο (56,9%) αλάκεζα ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.  

 

 



 155 

φϑλο, ςϑμφωνα με ςτοιχεύα για το 2004, που παρουςιϊζονται ςτην Έκθεςη 
επιχειρηματικότητασ τησ Περιφέρειασ Βόρειου Αιγαίου (2005), απϐ το ςϑνολο 
των απαςχολουμϋνων ςτην περιφϋρεια το 65,0% με 70,0% εύναι ϊνδρεσ, απϐ 
τουσ οπούουσ το 62,0% περύπου εργϊζεται ςτον τριτογενό τομϋα, το 22,0% 
εργϊζεται ςτον δευτερογενό τομϋα (ο οπούοσ καλϑπτεται 92,0% περύπου απϐ 
ϊνδρεσ), ενώ το υπϐλοιπο 16,0% εργϊζεται ςτον πρωτογενό τομϋα. Σο 80,0% 
των απαςχολοϑμενων γυναικών εργϊζεται ςτον τριτογενό τομϋα, το 16,0% ςτον 
πρωτογενό και το υπϐλοιπο 4,0% ςτο δευτερογενό τομϋα. 
 
Αυτϋσ οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ διαφοροποιοϑνται ςημαντικϊ ανϊμεςα 
ςτουσ τρεισ βαςικοϑσ παραγωγικοϑσ τομεύσ τησ οικονομύασ (Διϊγραμμα 11). Ο 
πρωτογενόσ τομϋασ, ϐπωσ ςυμβαύνει ςτο ςϑνολο ςχεδϐν των περιφερειών τησ 
χώρασ (με εξαύρεςη αυτόσ τησ Αττικόσ), παρουςιϊζει μεύωςη κατϊ 28,7% και 
απώλεια 3.689 θϋςεων εργαςύασ, με αποτϋλεςμα το 2008 τον περιοριςμϐ του 
μεριδύου του πρωτογενοϑσ τομϋα ςτο 12,6% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ. 
ημαντικό πρϋπει να θεωρηθεύ επύςησ η κατϊ -16,0% μεύωςη τησ απαςχϐληςησ 
ςτον δευτερογενό τομϋα, γεγονϐσ που οδηγεύ ςτην απώλεια 2.330 θϋςεων 
εργαςύασ και ςτον περιοριςμϐ του μεριδύου του δευτερογενοϑσ τομϋα ςτο 
16,9%. Θετικϋσ εύναι οι εξελύξεισ ςτον τριτογενό τομϋα, ϐπου η αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ ανϋρχεται ςε 38,4%, ανούγοντασ 14.167 θϋςεισ εργαςύασ, γεγονϐσ 
που επιτρϋπει την απορρϐφηςη τησ υπερβϊλλουςασ εργαςύασ (των θϋςεων 
εργαςύασ που χϊθηκαν) των δϑο ϊλλων τομϋων. 

 
Διάγραμμα 11: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια 
Βορεύου Αιγαύου  
 
 

Βόρειο Αιγαίο

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Πρωτογενής τομέας

Δεστερογενής τομέας

Τριτογενής τομέας

 
 

Όςον αφορϊ το ακαθϊριςτο προώϐν του πρωτογενό τομϋα, ιδιαύτερα κατϊ τη 
δεκαετύα του 2000, παρατηρεύται μια μικρό πτώςη τησ ςυμμετοχόσ του ςτο 
ςυνολικϐ προώϐν τησ περιφϋρειασ, το οπούο οφεύλεται κυρύωσ ςτον περιοριςμϐ 
του ρυθμοϑ μεταβολόσ τησ φυτικόσ, ζωικόσ και δαςικόσ παραγωγόσ, παρϊ την 
ϊνοδο τησ αλιεύασ, η οπούα ϐμωσ παραμϋνει ςε χαμηλϊ επύπεδα, ςε ςχϋςη με τουσ 
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υπϐλοιπουσ κλϊδουσ του πρωτογενό τομϋα.163 Οι εξελύξεισ ςτην απαςχϐληςη και 
ςτο ακαθϊριςτο προώϐν του πρωτογενό τομϋα, ςϑμφωνα με ϋκθεςη του ΚΕΣΑ Β. 
Αιγαύου, οφεύλονται ςε πλόθοσ παραγϐντων, η ςϑνθεςη των οπούων επηρεϊζει 
την κατϊςταςη που επικρατεύ ςτον τομϋα, δημιουργώντασ παρϊλληλα 
αρνητικϋσ μελλοντικϋσ προοπτικϋσ. Αυτού οι κυρύαρχοι παρϊγοντεσ εύναι: η 
διϊρθρωςη του τομϋα, τα προβλόματα διϊθεςησ που αντιμετωπύζουν τα 
παραγϐμενα αγροτικϊ προώϐντα, με τη μεύωςη τησ ςτόριξησ των τιμών τουσ απϐ 
την Ευρωπαώκό Ϊνωςη· το αυξημϋνο κατϊ μονϊδα κϐςτοσ παραγωγόσ, λϐγω του 
μικροϑ και ςυνϊμα διϊςπαρτου αγροτικοϑ κλόρου ςε ςυνδυαςμϐ με τισ 
δυςχερεύσ εδαφολογικϋσ ςυνθόκεσ· η ϋλλειψη υποςτόριξησ νϋων μεθϐδων 
παραγωγόσ και καλλιεργειών και ο πολϑ χαμηλϐσ δεύκτησ ϊρδευςησ επύ των 
καλλιεργοϑμενων εκτϊςεων (ο δεύκτησ ϊρδευςησ ςε εθνικϐ επύπεδο φθϊνει ςτο 
37,0% το 2004, ενώ ςτην περιφϋρεια διαμορφώνεται μϐλισ ςτο 4,3%). 
 
ημαντικϐ ενδιαφϋρον επύςησ παρουςιϊζουν οι εξελύξεισ τησ απαςχϐληςησ ωσ 
προσ τη θϋςη ςτο επϊγγελμα. Εργοδϐτεσ και αυτοαπαςχολοϑμενοι, που 
παρϋχουν ϋναν ϋμμεςο δεύκτη τησ ανϊπτυξησ επιχειρηματικών ευκαιριών, 
παρουςιϊζουν μεύωςη τησ απαςχϐληςόσ τουσ κατϊ -2,2% οι πρώτοι και κατϊ -
8,0% οι δεϑτεροι. Παρ’ ϐλα αυτϊ, οι αυτοαπαςχολοϑμενοι εξακολουθοϑν να 
καταλαμβϊνουν ϋνα ςημαντικϐ τμόμα τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ 
περιφϋρειασ, η οπούα το 2008 ανόλθε ςε 26,3%. τον αντύποδα των εξελύξεων 
αυτών, οι μιςθωτού παρουςιϊζουν ςημαντικό αϑξηςη κατϊ 38,4% (11.977 
ϊτομα), διαμορφώνοντασ τον δεύκτη μιςθωτόσ εργαςύασ ςτο 59,9%, ϋτςι ώςτε 
ϋξι ςτουσ δϋκα απαςχολοϑμενουσ ςτην περιφϋρεια να εύναι μιςθωτού. Αυτό η 
αϑξηςη τησ μιςθωτόσ απαςχϐληςησ φαύνεται ςε μεγϊλο βαθμϐ να απορροφϊ και 
τη μεύωςη που παρατηρεύται ςε ϐςουσ απαςχολοϑνται ςτισ οικογενειακϋσ 
επιχειρόςεισ (κατϊ 2.031 ϊτομα, ποςοςτϐ 36,3%). Αυτό η μεύωςη οφεύλεται εύτε 
ςτην αδυναμύα των οικογενειακών επιχειρόςεων να ςυντηρόςουν οικονομικϊ τα 
μϋλη των οικογενειών τουσ, εύτε ςε μια δυναμικό διαδικαςύα μιςθωτοπούηςησ 
τησ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ, η οπούα δημιουργεύ πιο ικανοποιητικϋσ 
εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ. 
 
Οι εξελύξεισ αυτϋσ, εκτϐσ των ϊλλων, οδηγοϑν, ϐπωσ ςυμβαύνει και ςτην 
πλειονϐτητα των περιφερειών τησ χώρασ, ςτη μεύωςη τησ ανεργύασ. Η μεύωςη 
αυτό, που φθϊνει το 40,5%, περιορύζοντασ τον αριθμϐ των ανϋργων απϐ 5.359 
το 2000 ςτο 3.189 το 2008, διαμορφώνει ϋνα ιδιαύτερα περιοριςμϋνο ποςοςτϐ 
ανεργύασ (4,2%) για το 2008. Ψςτϐςο, πρϋπει να επιςημανθεύ ϐτι αυτϐ το 
χαμηλϐ ποςοςτϐ ανεργύασ δεν αποτελεύ αναγκαςτικϊ μια θετικό εξϋλιξη, 
ιδιαύτερα μϊλιςτα ςτισ περιπτώςεισ εκεύνεσ, ϐπωσ ςυμβαύνει ςτο Β. Αιγαύο, που 
οι δεύκτεσ ςυμμετοχόσ του πληθυςμοϑ ςτο εργατικϐ δυναμικϐ εύναι ιδιαύτερα 
περιοριςμϋνοι.164 

                                                 
163

 Βι ζρεηηθά Έκθεση Επιτειρηματικότητας της Περιυέρειας Βορείοσ Αιγαίοσ (2005)..  
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 Μφλν ην ρακειφ πνζνζηφ αλεξγίαο δελ ζπληζηά ηθαλνπνηεηηθφ δείθηε ηεο εχξπζκεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο (θαη ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα). Καη ηνχην 

γηαηί κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη παξαπιαλεηηθά, θαζψο θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ε χθεζε ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνκάθξπλζε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηε δνκή ηεο 

απαζρφιεζεο ελφο ηκήκαηνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (απνγνεηεπκέλνη άλεξγνη), κε απνηέιεζκα ηα 

άηνκα απηά λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ κε νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ, δηαηεξψληαο ην πνζνζηφ 

ηεο αλεξγίαο ζε ρακειφ επίπεδν. Η πεξηνξηζκέλε δειαδή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε χθεζε ηεο 
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Η μεύωςη τησ ανεργύασ καταγρϊφεται και μϋςα απϐ τα ςχετικϊ ςτοιχεύα του 
ΟΑΕΔ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, απϐ τον Αϑγουςτο του 2004 μϋχρι τον Νοϋμβριο του 
2008 η εγγεγραμμϋνη ανεργύα ςτη περιφϋρεια μειώθηκε κατϊ -32,2% και απϐ 
4.837 ϊτομα περιορύςτηκε ςε 3.280. Οι υψηλϐτερεσ ςυγκεντρώςεισ τησ 
εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ εντοπύζονται ςτουσ υπαλλόλουσ γραφεύου (25,4%), 
ςτουσ ανειδύκευτουσ εργϊτεσ (24,3%) και ςτουσ απαςχολουμϋνουσ ςτην παροχό 
υπηρεςιών (21,0%). Με εξαύρεςη τουσ ανειδύκευτουσ εργϊτεσ, που 
παρουςιϊζουν ρυθμϐ μεύωςησ τησ ανεργύασ τουσ (-39,0%) υψηλϐτερο απϐ τον 
μϋςο ρυθμϐ τησ περιφϋρειασ (32,2%), οι ϊλλεσ δϑο κατηγορύεσ με υψηλϋσ 
ςυγκεντρώςεισ ανϋργων εμφανύζουν ςχετικϊ περιοριςμϋνουσ ρυθμοϑσ μεύωςησ 
(29,0% οι υπϊλληλοι γραφεύου και -7,8% οι απαςχολοϑμενοι ςτισ υπηρεςύεσ και 
οι πωλητϋσ), ωσ αποτϋλεςμα τησ αδυναμύασ που παρουςιϊζει η αγορϊ εργαςύασ 
τησ ςυγκεκριμϋνησ περιφϋρειασ να λειτουργόςει αποτελεςματικϊ και να 
απορροφόςει αυτϋσ τισ κατηγορύεσ των ανϋργων. Σα επιςτημονικϊ επαγγϋλματα 
ςυγκεντρώνουν μερύδιο τησ τϊξησ του 13,0%, οι τεχνολϐγοι και οι τεχνικού 
βοηθού το 8,1%, ενώ οι ϊλλεσ επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ ςυγκεντρώνουν 
εμφανώσ χαμηλϐτερα μερύδια.  
 
 
12.2 Μία προςέγγιςη των αιτίων των μεταβολών τησ απαςχόληςησ 
 

την ενϐτητα αυτό θα επιχειρηθεύ τϐςο η διερεϑνηςη των αιτύων των 
μεταβολών τησ απαςχϐληςησ ϐςο και τησ κλαδικόσ εξειδύκευςησ τησ 
περιφϋρειασ και των αναδιαρθρώςεων που λαμβϊνουν χώρα το διϊςτημα 2000-
2008. Η χρόςη τησ μεθϐδου απϐκλιςησ-ςυμμετοχόσ (shift-share analysis) 
ςυμβϊλλει, μϋςα απϐ τον διαχωριςμϐ τησ μεταβολόσ τησ απαςχϐληςησ ςε 
επιμϋρουσ ςυνιςτώςεσ, ςτην ανϊδειξη μερικών απϐ τα αύτια αυτϊ. Η εφαρμογό 
τησ μεθϐδου και τα αποτελϋςματϊ τησ για την Περιφϋρεια του Βορεύου Αιγαύου 
παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 52. Οι κλϊδοι τησ περιφϋρειασ ταξινομοϑνται και 
εδώ ςε ϋξι ομϊδεσ. Η πρώτη ομϊδα περιλαμβϊνει τη γεωργύα-κτηνοτροφύα και 
τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ του πρωτογενοϑσ τομϋα, η δεϑτερη ομϊδα περιλαμβϊνει 
τα ορυχεύα-λατομεύα, τη μεταπούηςη και τον ηλεκτριςμϐ-ϑδρευςη, η τρύτη 
ομϊδα τισ καταςκευϋσ, η τϋταρτη ομϊδα περιλαμβϊνει το εμπϐριο (χονδρικϐ, 
λιανικϐ, αυτοκινότων) και τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια, η πϋμπτη ομϊδα 
περιλαμβϊνει τη δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, την κοινωνικό αςφϊλιςη, την 
εκπαύδευςη και την υγεύα και η ϋκτη ομϊδα τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ των 
υπηρεςιών.165 
 
Για το ςϑνολο των κλϊδων τησ περιφϋρειασ το θετικϐ πρϐςημο τησ ομολογικόσ 
και τησ διαφορικόσ ςυνιςτώςασ υποδηλώνει τη ςυνϑπαρξη μιασ ευνοώκόσ 
διϊρθρωςησ των οικονομικών κλϊδων με τουσ τοπικοϑσ παρϊγοντεσ (βαςικϋσ 
υποδομϋσ), που μπορεύ να ερμηνεϑςει, ςε μεγϊλο βαθμϐ, τισ εξελύξεισ ςτην 
απαςχϐληςη.  

                                                                                                                                            
τοπικόσ οικονομύασ αδυνατοϑν να δημιουργόςουν θϋςεισ εργαςύασ, οδηγώντασ ϋνα τμόμα του 
εργατικοϑ δυναμικοϑ ςτην απομϊκρυνςη απϐ την αγορϊ εργαςύασ, με αποτϋλεςμα τη διατόρηςη 
των ποςοςτών ανεργύασ και των δεικτών ςυμμετοχόσ ςε χαμηλϊ επύπεδα.  
165 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 9.  
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Πίνακασ 52: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου  

 

Κωδ. Κλάδοσ Μεταβολέσ ςε απόλυτα μεγέθη και ποςοςτά 
υνιςτώςεσ απόκλιςησ και ςυμμετοχήσ 

ςε απόλυτεσ τιμέσ 

2000 2008 Μεταβολή 
% 

Μεταβολή 
Εθνική 

υνιςτώςα 
Ομολογική 
υνιςτώςα 

Διαφορική 
υνιςτώςα Μεταβολή 

Ι 
Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και 
δαςοκομύα  Αλιεύα 12.850 9.161 -3.689 -28,7 1.520 -4.972 -237 -3.689 

ΙΙ 

Ορυχεύα και λατομεύα Μεταποιητικϋσ 
βιομηχανύεσ  Παροχό ηλεκτρικοϑ, 
φυςικοϑ αερύου, νεροϑ 6.417 5.967 -450 -7,0 759 -934 -274 -450 

ΙΙΙ Καταςκευϋσ 8.139 5.536 -2.602 -32,0 963 1.470 -5.034 -2.602 

ΙV 

Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο  
Επιςκευό αυτοκύνητων  Ξενοδοχεύα 
και εςτιατϐρια 14.235 17.817 3.581 25,2 1.684 1.168 730 3.581 

V 

Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα  
Κοινωνικό αςφϊλιςη  Εκπαύδευςη  
Τγεύα  12.504 22.525 10.021 80,1 1.479 1.885 6.658 10.021 

VΙ Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών (*) 10.187 11.474 1.287 12,6 1.205 1.679 -1.597 1.287 

ύνολο 64.332 72.480 8.149 12,7 7.609 295 245 8.149 

 
(*) Η κατηγορία «VI. Λοιποί κλάδοι υπηρεςιών» περιλαμβάνει: Θ. Μεταφορέσ, αποθήκευςη και επικοινωνίεσ Ι. Ενδιάμεςοι χρηματοπιςτωτικοί οργανιςμοί Κ. 
Διαχείριςη ακίνητησ περιουςίασ, εκμιςθώςεισ και επιχειρηματικέσ δραςτηριότητεσ Ξ. Άλλεσ δραςτηριότητεσ παροχήσ υπηρεςιών υπέρ του κοινωνικού ςυνόλου και 
άλλων υπηρεςιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα, Ο. Ιδιωτικά νοικοκυριά που απαςχολούν οικιακό προςωπικό Π. Ετερόδικοι οργανιςμοί και όργανα. 



Ψςτϐςο το περιοριςμϋνο μϋγεθοσ και των δϑο ςυνιςτωςών, πϋρα απϐ τισ 
επιφυλϊξεισ ϐςον αφορϊ την αςφαλό διατϑπωςη ςυμπεραςμϊτων, υποδηλώνει 
και τη χαμηλό επύδραςη των παραγϐντων αυτών ςτην ενύςχυςη τησ 
απαςχϐληςησ. Η εθνικό ςυνιςτώςα αναδεικνϑεται ςτον ιςχυρϐτερο παρϊγοντα 
των μεταβολών που υφύςταται η απαςχϐληςη ςτο ςϑνολο τησ περιφϋρειασ. 
 
τισ αναλυτικϋσ κατηγορύεσ των κλϊδων, η εφαρμογό τησ μεθϐδου οδηγεύ ςε 
ποικιλύα διαπιςτώςεων που ωςτϐςο μποροϑν να ενταχθοϑν ςε τρεισ διακριτϋσ 
ενϐτητεσ: την πρώτη ενϐτητα εντϊςςονται οι κλϊδοι του πρωτογενοϑσ και του 
δευτερογενοϑσ τομϋα. Και ςτισ δϑο ομϊδεσ κλϊδων τϐςο η ομολογικό ϐςο και η 
διαφορικό ςυνιςτώςα ϋχουν αρνητικϐ πρϐςημο, γεγονϐσ που αποδύδεται ςτον 
ςυνδυαςμϐ μιασ δυςχεροϑσ διϊρθρωςησ των οικονομικών κλϊδων με την 
απουςύα ςτοιχειωδών υποδομών που θα ϋδιναν ώθηςη ςτην αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ. Σο γεγονϐσ αυτϐ μπορεύ ςε ςημαντικϐ βαθμϐ να ερμηνεϑςει τισ 
μειώςεισ που υφύςταται η απαςχϐληςη ςτην περιφϋρεια.166  
 
τη δεϑτερη ενϐτητα μπορεύ να ενταχθοϑν οι καταςκευϋσ και οι λοιπού κλϊδοι 
των υπηρεςιών. ε αυτϋσ τισ δϑο ομϊδεσ κλϊδων η ομολογικό ςυνιςτώςα εύναι 
θετικό και η διαφορικό αρνητικό, γεγονϐσ που υποδηλώνει τη ςυνϑπαρξη δϑο 
αντύρροπων δυνϊμεων που διαμορφώνουν το τελικϐ αποτϋλεςμα τησ 
απαςχϐληςησ. Ειδικϐτερα ςτισ καταςκευϋσ η θετικό ομολογικό ςυνιςτώςα 
ςυνδϋεται με την ϑπαρξη μιασ ευνοώκόσ κλαδικόσ διϊρθρωςησ που βοηθϊ την 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. Σαυτοχρϐνωσ, η αρνητικό διαφορικό ςυνιςτώςα, που 
κυριαρχεύ λϐγω του μεγϋθουσ τησ, υποδηλώνει την αρνητικό παρουςύα 
παραγϐντων τοπικοϑ χαρακτόρα (οδικϊ δύκτυα, υποδομϋσ κ.ϊ.) που επιδροϑν 
ςτη μεύωςη τησ απαςχϐληςησ. Εύναι δηλαδό η αρνητικό επύδραςη τησ 
διαφορικόσ ςυνιςτώςασ που οδηγεύ ςτην τελικό μεύωςη τησ απαςχϐληςησ ςτον 
τομϋα των καταςκευών. την περύπτωςη των λοιπών κλϊδων των υπηρεςιών ο 
ςυνδυαςμϐσ τησ θετικόσ ομολογικόσ και τησ αρνητικόσ διαφορικόσ ςυνιςτώςασ 
οδηγεύ, ς’ αντύθεςη με τισ καταςκευϋσ, ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. Και αυτϐ 
γιατύ η αρνητικό διαφορικό ςυνιςτώςα υπολεύπεται τησ θετικόσ ομολογικόσ 
ςυνιςτώςασ, γεγονϐσ που υποδεικνϑει την ϑπαρξη μιασ κατϊλληλησ διϊρθρωςησ 
των κλϊδων ςτην περιφϋρεια, η οπούα υπεριςχϑει τησ αρνητικόσ επύδραςησ των 
τοπικών παραγϐντων, με αποτϋλεςμα την αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ.  
 
Σϋλοσ, ςτην τρύτη ενϐτητα εντϊςςονται το εμπϐριο, τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια 
και η δημϐςια διούκηςη, η ϊμυνα, η κοινωνικό αςφϊλιςη, η εκπαύδευςη και η 
υγεύα. Και ςτισ δϑο ομϊδεσ τϐςο η ομολογικό ϐςο και η διαφορικό ςυνιςτώςα 
εύναι θετικϋσ και ερμηνεϑουν ικανοποιητικϊ τισ αυξόςεισ τησ απαςχϐληςησ. 
Ψςτϐςο ςτουσ κλϊδουσ του χονδρικοϑ και λιανικοϑ εμπορύου και των 
ξενοδοχεύων-εςτιατορύων η ϑπαρξη μιασ ευνοώκόσ διϊρθρωςησ των κλϊδων 

                                                 
166 Τπενθυμύζεται ϐτι, καθώσ τα μεγϋθη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ υπϐ ανϊλυςη κλϊδουσ εύναι 
ιδιαύτερα περιοριςμϋνα, τα ϐποια ςυμπερϊςματα γύνονται δεκτϊ με ιδιαύτερη επιφϑλαξη και 
ςυνιςτοϑν περιςςϐτερο ενδεύξεισ, παρϊ πραγματικϊ γεγονϐτα. Επιπρϐςθετα, και για την 
περύπτωςη τησ ομϊδασ κλϊδων των ορυχεύων και τησ μεταπούηςησ, να επιςημϊνουμε ϐτι οι 
κλϊδοι που εντϊςςονται (για λϐγουσ ανϊλυςησ και εφαρμογόσ τησ ςυγκεκριμϋνησ μεθϐδου) 
ςτην ομϊδα αυτό δεν εμφανύζουν κοινό εξϋλιξη. Πιο ςυγκεκριμϋνα, τα ορυχεύα και η βιομηχανύα 
τροφύμων καταγρϊφουν μειώςεισ ςτην απαςχϐληςη, ενώ οι λοιπού κλϊδοι τησ μεταπούηςησ, ο 
ηλεκτριςμϐσ και η ϑδρευςη καταγρϊφουν αυξόςεισ.  
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περιςςϐτερο και λιγϐτερο ο τοπικϐσ παρϊγοντασ φαύνεται να επιδρϊ ενιςχυτικϊ 
ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. Σο αντύθετο μπορεύ να υποςτηριχθεύ για τουσ 
κλϊδουσ τησ δημϐςιασ διούκηςησ, τησ ϊμυνασ, τησ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, τησ 
εκπαύδευςησ και τησ υγεύασ, ϐπου η ςυμβολό των τοπικοϑ χαρακτόρα 
παραγϐντων εύναι ςημαντικϊ υψηλϐτερη απϐ αυτό τησ κλαδικόσ διϊρθρωςησ.  
 
Με βϊςη τα αποτελϋςματα τησ εφαρμογόσ τησ μεθϐδου αυτόσ καταλόγουμε ςτο 
ςυμπϋραςμα ϐτι, με εξαύρεςη τουσ κλϊδουσ του εμπορύου και τησ δημϐςιασ 
διούκηςησ, οι τοπικού παρϊγοντεσ, που ςυνδϋονται με τα υφιςτϊμενα δύκτυα και 
τισ υποδομϋσ, φαύνεται να λειτουργοϑν αναςταλτικϊ ςτην αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ. Εύναι προφανϋσ ϐτι η γεωγραφικό ιδιαιτερϐτητα τησ 
ςυγκεκριμϋνησ περιφϋρειασ δεν επιτρϋπει την απαιτοϑμενη ανϊπτυξη των 
υποδομών, ϋτςι ώςτε ϐχι μϐνο δεν λειτουργεύ ενιςχυτικϊ ςτην αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ, αλλϊ αντιθϋτωσ λειτουργεύ και ωσ εμπϐδιο. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, 
η υφιςτϊμενη διϊρθρωςη των οικονομικών κλϊδων δεν βοηθϊ τον πρωτογενό 
και τον δευτερογενό τομϋα (ςε μικρϐτερο βαθμϐ), αλλϊ και δεν φαύνεται να 
εμποδύζει την απαςχϐληςη ςτουσ κλϊδουσ των καταςκευών και του τριτογενοϑσ 
τομϋα γενικϐτερα.  
 
 
12.3 Κλαδική εξειδίκευςη και αναδιαρθρώςεισ 
 

Μύα πρώτη πλευρϊ τησ εξειδύκευςησ τησ περιφϋρειασ απϐ την οπτικό τησ 
απαςχϐληςησ παρουςιϊζεται ςτον Πύνακα 53, ϐπου παρουςιϊζονται οι 
μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ ςημαντικϐτερουσ ςε διψόφιο κωδικϐ 
κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ.167  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
167 Βλ. ςχετικϊ Τποςημεύωςη 13. Σο 3% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ εύναι 1.930 
για το 2000 και 2.174 για το 2008. 
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Πίνακασ 53: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια 
Βορεύου Αιγαύου  
 

 Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2008 
Απόλυτη 

μεταβολή 
% 

μεταβολή 
01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα κ.ϊ. 12.850 9.161 -3.689 -28,7 
15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 2.300 1.093 -1.207 -52,5 

   Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 3.390 4.238 847 25,0 
 Ορυχεύα, λατομεύα, ηλεκτριςμϐσ, 
ϑδρευςη 728 637 -91 -12,5 

45. Καταςκευϋσ 8.139 5.536 -2.602 -32,0 
52. Λιανικϐ εμπϐριο 7.193 8.662 1.470 20,4 
   Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 2.210 3.946 1.736 78,5 
55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 4.833 5.208 375 7,8 
61. Μεταφορϋσ μϋςω υδϊτινων οδών 
(θαλϊςςιων μϋςων) 2.488 1.859 -629 -25,3 
 Λοιπού κλϊδοι μεταφορών, αποθόκευςη 
και επικοινωνύεσ 1.837 2.896 1.059 57,6 
74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ 2.127 2.234 107 5,0 
75. Δημϐςια διούκηςη, ϊμυνα, κοινωνικό 
αςφϊλιςη 5.485 13.309 7.824 142,6 
80. Εκπαύδευςη 4.146 5.872 1.725 41,6 
85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 2.873 3.345 472 16,4 
 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών168 3.735 4.485 750 20,1 
ύνολο 64.332 72.480 8.149 12,7 

 
 

Η απαςχϐληςη ςτο ςϑνολο τησ περιφϋρειασ αυξϊνεται κατϊ 12,7% οδηγώντασ 
ςτη δημιουργύα 8.149 νϋων θϋςεων εργαςύασ. Αυτό η αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ 
εύναι αποτϋλεςμα διαφορετικών μεταβολών ςτουσ κλϊδουσ τϐςο ωσ προσ το 
μϋγεθοσ ϐςο και ωσ προσ την κατεϑθυνςη. Απϐ τουσ δεκαπϋντε κλϊδουσ που 
εμφανύζονται ςτο πλαύςιο τησ παροϑςασ ανϊλυςησ οι δϋκα εμφανύζουν θετικϋσ 
μεταβολϋσ ςτην απαςχϐληςη και οι πϋντε αρνητικϋσ μεταβολϋσ. τουσ κλϊδουσ 
που αυξϊνεται η απαςχϐληςη οι ρυθμού μεταβολόσ κυμαύνονται μεταξϑ του 
5,0% (ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ) και του 142,6% (δημϐςια 
διούκηςη και ϊμυνα). τουσ κλϊδουσ που εμφανύζεται μεύωςη οι ρυθμού 
κυμαύνονται μεταξϑ του -12,5% (ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, ορυχεύα, λατομεύα) και 
του -52,5% (βιομηχανύα τροφύμων και ποτών). 
 
Πιο αναλυτικϊ, ςτουσ κλϊδουσ που αυξϊνεται η απαςχϐληςη, τον υψηλϐτερο 
ρυθμϐ μεταβολόσ εμφανύζει ο κλϊδοσ τησ δημϐςιασ διούκηςησ και ϊμυνασ, που 
υπερδιπλαςιϊζει (142,6%) την απαςχϐληςό του και ανούγει 7.824 θϋςεισ 
εργαςύασ Αυτό η αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ αποκτϊ ιδιαύτερη ςημαςύα ϐχι μϐνο 
γιατύ καλϑπτει το 96,0% τησ καθαρόσ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ τησ 

                                                 
168 Η κατηγορύα «Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών» περιλαμβϊνει τουσ κλϊδουσ των ενδιϊμεςων 
χρηματοπιςτωτικών οργανιςμών, τισ ϊλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ υπηρεςιών υπϋρ του 
κοινωνικοϑ ςυνϐλου, τα ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ που απαςχολοϑν οικιακϐ προςωπικϐ, τουσ 
ετερϐδικουσ οργανιςμοϑσ και λοιπού υποκλϊδοι του μονοψόφιου Κ. Διαχεύριςη ακύνητησ 
περιουςύασ.  
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περιφϋρειασ, αλλϊ και γιατύ ςυνδϋεται απϐλυτα με την ϊςκηςη και την 
εφαρμογό τησ δημοςιονομικόσ πολιτικόσ ςτη χώρα. Εκτϐσ απϐ τη δημϐςια 
διούκηςη και ϊμυνα, ϊνοιγμα θϋςεων εργαςύασ εντοπύζεται ςτουσ λοιποϑσ 
κλϊδουσ του εμπορύου (78,5%), με 1.736 νϋεσ θϋςεισ,169 ςτουσ λοιποϑσ κλϊδουσ 
των μεταφορών (57,6%) και ςτην εκπαύδευςη (41,6%), ϐπου καταγρϊφονται 
1.059 και 1.736 νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ αντύςτοιχα.  
 
Κϊτι ανϊλογο ςυμβαύνει ςτουσ λοιποϑσ κλϊδουσ τησ μεταπούηςησ (25,0%), ςτο 
λιανικϐ εμπϐριο (20,4%), ςτουσ λοιποϑσ κλϊδουσ των υπηρεςιών (20,1%) και 
ςτην υγεύα και κοινωνικό μϋριμνα (16,4%), με ρυθμοϑσ αϑξηςησ τησ 
απαςχϐληςησ υψηλϐτερουσ του μϋςου ρυθμοϑ τησ περιφϋρειασ.  
 
Ψςτϐςο, αξύζει να επιςημανθοϑν ιδιαύτερα τϐςο οι λοιπού μεταποιητικού 
κλϊδοι170 ϐςο και το λιανικϐ εμπϐριο, καθώσ οι πρώτοι καταφϋρνουν, ϋςτω και 
ςε μικρό κλύμακα, να αυξόςουν την απαςχϐληςό τουσ ςε μια περύοδο που 
επικρατεύ ϋντονη τϊςη αποβιομηχϊνιςησ ςτη χώρα, ενώ το λιανικϐ εμπϐριο, που 
το 2000 όταν ο δεϑτερο ςε μϋγεθοσ κλϊδοσ (μετϊ τη γεωργύα-κτηνοτροφύα) τησ 
περιφϋρειασ, φαύνεται να εξακολουθεύ να αποτελεύ διϋξοδο για την απαςχϐληςη. 
Σα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια και οι ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ, με 
ρυθμοϑσ αϑξηςησ τησ τϊξησ του 7,8% και 5,0% αντύςτοιχα, ςυμπληρώνουν την 
ομϊδα με θετικοϑσ ρυθμοϑσ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ, αναδεικνϑοντασ 
ταυτϐχρονα την απουςύα μιασ αναγκαύασ δυναμικόσ παρουςύασ ςε δϑο 
ςημαντικοϑσ κλϊδουσ των υπηρεςιών που καλϑπτουν τϐςο τον χώρο των 
προςωπικών υπηρεςιών (ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια) ϐςο και τον χώρο των 
υπηρεςιών προσ παραγωγοϑσ (ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ).  
τουσ κλϊδουσ που μειώνεται η απαςχϐληςη, η βιομηχανύα τροφύμων-ποτών              
(-52,5%), που περιορύζει την απαςχϐληςό τησ κϊτω απϐ το μιςϐ, και οι 
καταςκευϋσ που καταγρϊφουν ποςοςτϐ -32,0% εμφανύζουν τουσ υψηλϐτερουσ 
ρυθμοϑσ μεύωςησ. Ο πρώτοσ χϊνει 1.207 θϋςεισ εργαςύασ και ο δεϑτεροσ χϊνει 
2.602 θϋςεισ εργαςύασ. Οι μειώςεισ αυτϋσ εύναι πολϑ ςημαντικϋσ, ϐχι μϐνο γιατύ 
οδηγοϑν ςτην απώλεια θϋςεων εργαςύασ, αλλϊ και γιατύ αυτού οι δϑο κλϊδοι 
ςυνδϋονται ςτενϊ με ϋνα μεγϊλο φϊςμα οικονομικών κλϊδων, με αποτϋλεςμα η 
ςυρρύκνωςη τησ δικόσ τουσ δραςτηριϐτητασ να επιδρϊ πολλαπλαςιαςτικϊ και 
ςε ϊλλουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ.171 
 
Τψηλού ρυθμού μεύωςησ εμφανύζονται και ςτουσ κλϊδουσ τησ γεωργύασ- 
κτηνοτροφύασ (-28,7%), γεγονϐσ που οδηγεύ ςτην απώλεια 3.689 θϋςεων 
εργαςύασ, αλλϊ και ςτον κλϊδο των μεταφορών μϋςω θαλϊςςιων μϋςων (τησ 
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 ηελ απαζρφιεζε ησλ ινηπψλ θιάδσλ ηνπ εκπνξίνπ, θαηά ην ππφ αλάιπζε ρξνληθφ δηάζηεκα, 

εκθαλίδνληαη ζεκαληηθέο αλαθαηαηάμεηο. Ο θιάδνο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο επηζθεπήο απηνθηλήησλ 

εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα δπλακηθφο, ηεηξαπιαζηάδνληαο πεξίπνπ ηελ απαζρφιεζή ηνπ, ελψ ν θιάδνο ηνπ 

ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ εκθαλίδεη ζεκαληηθή ππνρψξεζε.  
170

 Οη κεγαιχηεξνη απφ πιεπξάο απαζρφιεζεο θιάδνη ηεο κεηαπνίεζεο ζηελ πεξηθέξεηα ην 2000 (θαηά 

ηάμε κεγέζνπο) είλαη ε βηνκεραλία μχινπ, ε θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ θαη ε θαηαζθεπή 

επίπισλ. ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα νη δχν πξψηνη θιάδνη εκθαλίδνπλ κείσζε ζηελ 

απαζρφιεζή ηνπο θαη ν ηξίηνο θιάδνο εκθαλίδεη ζεκαληηθή αχμεζε.  
171

 Γηα κηα εθηίκεζε ησλ δηαθιαδηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ απαζρφιεζεο θαη 

εηζνδήκαηνο ησλ θιάδσλ απηψλ ζε εζληθφ επίπεδν, ζε κηα ζρεηηθά πξφζθαηε ρξνληθή πεξίνδν, ν 

ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηηο εξγαζίεο ησλ θνχληδνπ (2007) θαη Λίβα θαη Μπειεγξή- 

Ρνκπφιε (2007).  
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ναυτιλύασ) (-25,3%), που οδηγεύ ςτην απώλεια 629 θϋςεων εργαςύασ. Και ςτουσ 
δϑο αυτοϑσ κλϊδουσ οι ςυνϋπειεσ τησ πτώςησ τησ απαςχϐληςησ επεκτεύνονται 
και ςε ϊλλουσ οικονομικοϑσ και κοινωνικοϑσ τομεύσ. την περύπτωςη τησ 
γεωργύασ-κτηνοτροφύασ η πτώςη αυτό τησ απαςχϐληςησ ςημαύνει αφενϐσ την 
οριςτικό απομϊκρυνςη απϐ το εργατικϐ δυναμικϐ ενϐσ τμόματοσ των 
απαςχολουμϋνων, λϐγω ςυνταξιοδϐτηςησ,172 αφετϋρου την ϑπαρξη μιασ 
κινητικϐτητασ απϐ τον πρωτογενό τομϋα προσ τον δευτερογενό και τον 
τριτογενό τομϋα.173  
 
Σϋλοσ, την ομϊδα των κλϊδων που μειώνεται η απαςχϐληςη ςυμπληρώνει η 
ομϊδα κλϊδων του ηλεκτριςμοϑ, ϑδρευςησ, ορυχεύων και λατομεύων (-12,5%). 
Αςφαλώσ, λϐγω του μικροϑ μεγϋθουσ των κλϊδων αυτών, οι ςυνολικϋσ απώλειεσ 
τησ απαςχϐληςησ εύναι ιδιαύτερα περιοριςμϋνεσ (και ςε ςημαντικϐ βαθμϐ 
επιςφαλεύσ, για λϐγουσ που ϋχουν όδη επιςημανθεύ). Ψςτϐςο, καθώσ αυτό η 
ομϊδα ςυνδϋεται με την παραγωγό ενϋργειασ και με τη διαχεύριςη ενϐσ μεγϊλου 
τμόματοσ των φυςικών πϐρων, η ςημαςύα τουσ ενδϋχεται να υπερβαύνει το 
μικρϐ τουσ μϋγεθοσ, ιδιαύτερα κατϊ τη διϊρκεια μιασ διαδικαςύασ επϋκταςησ τησ 
χρόςησ των ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ και αλλαγόσ του αναπτυξιακοϑ 
μοντϋλου. 
 
Αυτϋσ οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ που επιςημϊνθηκαν παραπϊνω οδηγοϑν 
ςε ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ ςτη διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ 
κλϊδουσ (Πύνακασ 54).  

 
Πίνακασ 54: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, 
Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου 

  

 Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2008 
Απόλυτη 

μεταβολή 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα κ.ϊ. 20,0 12,6 -7,3 
15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 3,6 1,5 -2,1 
   Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 5,3 5,8 0,6 
   Ορυχεύα, λατομεύα, ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη 1,1 0,9 -0,2 
45. Καταςκευϋσ 12,7 7,6 -5,0 

52. Λιανικϐ εμπϐριο 11,2 12,0 0,8 
   Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 3,5 5,4 1,9 

55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 7,5 7,2 -0,3 

61. Μεταφορϋσ μϋςω υδϊτινων οδών 3,9 2,6 -1,3 
   Λοιπού κλϊδοι μεταφορών, αποθόκευςησ και 
επικοινωνύεσ 2,9 4,0 1,1 

74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ 3,3 3,1 -0,2 
75. Δημϐςια διούκηςη, ϊμυνα, κοινωνικό αςφϊλιςη 8,5 18,4 9,8 
80. Εκπαύδευςη 6,4 8,1 1,7 
85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 4,5 4,6 0,1 
   Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 5,8 6,2 0,4 
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 Οη δηαπηζηψζεηο απηέο εληζρχνληαη θαη απφ ηελ χπαξμε πςειψλ κεξηδίσλ ησλ απαζρνινπκέλσλ 

ζηνλ θιάδν ηεο γεσξγίαο-θηελνηξνθίαο, ηα νπνία ην 2000 εληνπίδνληαλ ζηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο ησλ 

55-64 εηψλ, αιιά θαη ζ’ απηήλ πάλσ απφ 65 εηψλ. 
173

 Απηή ε θηλεηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα πξνο ηνλ δεπηεξνγελή θαη ηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα ζπλδπάδεηαη κε ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ, 

θαζψο ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ κεηαηξέπνληαη απφ αγξφηεο θαη κέζσλ παξαγσγήο ζε βηνκεραληθνχο 

εξγάηεο ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη ζε παξαγσγνχο ππεξεζηψλ ζηε δεχηεξε.  
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ύνολο 100,0 100,0 0,0 

 
Απϐ τουσ δεκαπϋντε βαςικϐτερουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ οι οκτώ 
βελτιώνουν τη ςυμμετοχό τουσ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ, ενώ 
οι ϊλλοι ϋξι τη μειώνουν. τουσ κλϊδουσ που βελτιώνουν την παρουςύα τουσ η 
ςημαντικϐτερη αλλαγό εντοπύζεται ςτη δημϐςια διούκηςη και ςτην ϊμυνα, ϐπου 
καταγρϊφεται αυξητικϐ ποςοςτϐ τησ τϊξησ του 9,8%. Σο 2008 το 18,4% τησ 
ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ (ϋνασ ςτουσ πϋντε απαςχολουμϋνουσ 
περύπου) εντοπύζεται ςτον κλϊδο τησ δημϐςιασ διούκηςησ. Αυτό η ιςχυρό 
παρουςύα ενϐσ κλϊδου που ςυνδϋεται αποκλειςτικϊ με τον δημϐςιο τομϋα 
ςημαύνει παρϊλληλα την περιοριςμϋνη δυνατϐτητα παρϋμβαςησ του ιδιωτικοϑ 
τομϋα ςτην οικονομύα, γεγονϐσ με ιδιαύτερεσ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ 
επιπτώςεισ.  
 
Η δεϑτερη ςημαντικό διαφοροπούηςη αφορϊ τη θετικό παρουςύα των λοιπών 
κλϊδων του εμπορύου (κατϊ 1,9%), τησ εκπαύδευςησ (κατϊ 1,7%) και των 
λοιπών κλϊδων των μεταφορών (κατϊ 1,1%). Οι υπϐλοιποι τϋςςερισ κλϊδοι 
βελτιώνουν τη ςυμμετοχό τουσ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ με 
μικρϐτερα μερύδια (0,8% το λιανικϐ εμπϐριο, που καταλαμβϊνει πλϋον την τρύτη 
θϋςη ςτην ιεραρχύα των κλϊδων τησ περιφϋρειασ, 0,6% οι λοιπού κλϊδοι τησ 
μεταπούηςησ, 0,4% οι λοιπού κλϊδοι των υπηρεςιών και οριακϊ κατϊ 0,1% η 
υγεύα-κοινωνικό μϋριμνα.  
 
ημαντικϋσ ωςτϐςο εύναι και οι ανακατατϊξεισ ςτουσ κλϊδουσ που 
καταγρϊφεται μεύωςη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ 
περιφϋρειασ. Η πιο ςημαντικό διαφοροπούηςη αφορϊ την πορεύα του κλϊδου 
τησ γεωργύασ-κτηνοτροφύασ κατϊ -7,3%. τισ αρχϋσ του 21ου αιώνα ο κλϊδοσ 
χϊνει την παραδοςιακϊ πρώτη θϋςη που εύχε εδώ και δεκαετύεσ ςτην περιφϋρεια 
και υποχωρεύ ςτη δεϑτερη (μετϊ τον κλϊδο τησ δημϐςιασ διούκηςησ και ϊμυνασ). 
Εξύςου ςημαντικό, για λϐγουσ που όδη αναφϋρθηκαν, εύναι και η πτώςη κατϊ 
5,0% του κλϊδου των καταςκευών. Η βιομηχανύα τροφύμων και οι μεταφορϋσ 
μϋςω υδϊτινων οδών (ναυτιλύα) ςυνιςτοϑν ϊλλουσ δϑο κλϊδουσ, των οπούων η 
πτώςη κατϊ 2,1% ςτον πρώτο και κατϊ 1,3% ςτον δεϑτερο, θεωρεύται πολϑ 
ςημαντικό. Σϋλοσ, τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια, οι ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ, ο ηλεκτριςμϐσ, η ϑδρευςη, τα ορυχεύα-λατομεύα διαμορφώνουν 
ςε ιδιαύτερα χαμηλό τιμό τη ςυμμετοχό τουσ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ 
περιφϋρειασ. την περύπτωςη μϊλιςτα των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων και των 
ϊλλων επιχειρηματικών δραςτηριοτότων η μεύωςη τησ ςυμμετοχόσ τουσ 
ςυνδϋεται με αυξόςεισ τησ απαςχϐληςόσ τουσ (7,8% την πρώτη περύπτωςη και 
5,0% ςτη δεϑτερη), αλλϊ με χαμηλϐτερουσ ρυθμοϑσ απϐ τον αντύςτοιχο μϋςο για 
το ςϑνολο τησ περιφϋρειασ. 
 
Η ανϊλυςη των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ 
ολοκληρώνεται με την παρϊθεςη δϑο ςτατιςτικών δεικτών (Πύνακασ 55), του 
ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ και του ςυντελεςτό εξειδύκευςησ, οι οπούοι προςφϋρουν 
πρϐςθετεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη ςυγκϋντρωςη των οικονομικών 
δραςτηριοτότων ςτην περιφϋρεια (ϐπωσ αποτυπώνονται μϋςα απϐ την κλαδικό 
διϊρθρωςη), αλλϊ και μια γενικοϑ χαρακτόρα εξειδύκευςη τησ περιφϋρειασ.  
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Πίνακασ 55: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη 
προςτιθϋμενη αξύα,  Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου,  

 

 Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 
 

υντελεςτήσ 
ςυμμετοχήσ 

απαςχόληςησ  

υντελεςτήσ 
ςυμμετοχήσ  

ΑΠΑ 

 2000 2008 2000 2006 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα κ.ϊ. 1,1 1,1 1,7 2,0 
15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 1,2 0,6 − − 
 Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 0,5 0,6 − − 

 Ορυχεύα, λατομεύα, ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη 0,7 0,6 1,3 1,3 

45. Καταςκευϋσ 1,8 0,9 1,0 1,4 

52. Λιανικϐ εμπϐριο 1,0 1,0 − − 
 Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 0,6 1,1 − − 

55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 1,1 1,0 1,5 1,3 

61. Μεταφορϋσ μϋςω υδϊτινων οδών 5,8 3,2 − − 
 Λοιπού κλϊδοι μεταφορών, αποθόκευςη και 
επικοινωνύεσ 0,5 0,8 − − 

74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ 0,8 0,5 − − 
75. Δημϐςια διούκηςη, ϊμυνα, κοινωνικό 
αςφϊλιςη 1,2 2,2 1,3 1,0 

80. Εκπαύδευςη 1,1 1,2 1,6 1,9 

85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 1,0 0,9 1,0 1,1 

 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 0,8 0,7 − − 

ύνολο 1,0 1,0 1,0 1,0 

 
το πεδύο τησ απαςχϐληςησ το 2000 απϐ τουσ δεκαπϋντε κλϊδουσ που 
παρουςιϊζονται ςτο πλαύςιο τησ παροϑςασ ανϊλυςησ οι επτϊ εμφανύζουν 
ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ υψηλϐτερο απϐ τη μονϊδα, οι ϋξι κλϊδοι ςυντελεςτό 
χαμηλϐτερο απϐ τη μονϊδα, ενώ δϑο ϊλλοι κλϊδοι ςυντελεςτό ύςο με τη μονϊδα. 
Οι πρώτοι υποδηλώνουν μια μεγαλϑτερη ςυμμετοχό ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη 
τησ περιφϋρειασ, ςυγκριτικϊ με την αντύςτοιχη του ςυνϐλου τησ χώρασ, ενώ οι 
δεϑτεροι μικρϐτερη. Σον υψηλϐτερο (ςε μεγϊλη απϐςταςη απϐ τουσ ϊλλουσ) 
ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ (5,8%) παρουςιϊζει ο κλϊδοσ των μεταφορών μϋςω τησ 
ναυτιλύασ. Παραδοςιακϊ τα νηςιϊ του Β. Αιγαύου, πρωτύςτωσ η Φύοσ και 
δευτερευϐντωσ η Μυτιλόνη και η ϊμοσ, ςυνδϋονται με πολλοϑσ τρϐπουσ με τη 
ναυτιλύα. Τψηλϐ ςυντελεςτό (1,8%) εμφανύζει και ο κλϊδοσ των καταςκευών, 
υποδηλώνοντασ τη μεγαλϑτερη ςυμμετοχό ςτην απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ, 
ςε ςϑγκριςη με την αντύςτοιχη για το ςϑνολο τησ χώρασ.  
 
Οι υπϐλοιποι κλϊδοι, με ςυντελεςτό υψηλϐτερο απϐ τη μονϊδα, κινοϑνται με 
δεύκτεσ τησ τϊξησ του 1,1% και 1,2%, υποδεικνϑοντασ ϐτι διαθϋτουν παρϐμοια 
ςυμμετοχό ςτην απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ με την αντύςτοιχη που 
εμφανύζουν οι κλϊδοι ςτο ςϑνολο τησ χώρασ. την πλειονϐτητϊ τουσ οι κλϊδοι 
(βιομηχανύα τροφύμων, καταςκευϋσ, ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια, ναυτιλύα) με 
υψηλϐτερο απϐ τη μονϊδα ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ παρουςιϊζουν τϊςη μεύωςησ 
του ςυντελεςτό ςτο υπϐ ανϊλυςη χρονικϐ διϊςτημα. Ψςτϐςο, υπϊρχουν και 
κλϊδοι, ϐπωσ η δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, με υψηλϐτερο απϐ τη μονϊδα 
ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ, που καταγρϊφουν τϊςη αϑξηςησ τησ ςυμμετοχόσ τουσ, 
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με μεγαλϑτερο ρυθμϐ ο πρώτοσ κλϊδοσ (απϐ 1,2% το 2000 ςε 2,2% το 2008) και 
οριακϊ (απϐ 1,1% ςε 1,2%) ο δεϑτεροσ.  
 
τουσ κλϊδουσ με μοναδιαύο ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ (λιανικϐ εμπϐριο και 
υγεύα-κοινωνικό μϋριμνα) η τϊςη υποδηλώνει περιςςϐτερο ςταθεροπούηςη 
παρϊ μεταβολό, καθώσ ςτην περύπτωςη του λιανικοϑ εμπορύου ο ςυντελεςτόσ 
ςυμμετοχόσ παραμϋνει διαχρονικϊ αμετϊβλητοσ, ενώ ςτην περύπτωςη τησ 
υγεύασ-κοινωνικόσ μϋριμνασ υποχωρεύ οριακϊ (απϐ 1,0% ςε 0,9%).  
 
τουσ κλϊδουσ με χαμηλϐτερο απϐ τη μονϊδα ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ μϐνο οι 
λοιπού κλϊδοι των υπηρεςιών και οι ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ 
εμφανύζουν δεύκτεσ που προςεγγύζουν τη μονϊδα (0,8% και οι δϑο), ενώ οι 
υπϐλοιποι εμφανύζουν δεύκτεσ που κυμαύνονται μεταξϑ του 0,7% και 0,5%, 
γεγονϐσ που ςημαύνει ϐτι ϋχουν μια ιδιαύτερα χαμηλό ςυμμετοχό ςτην 
απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ, ςυγκριτικϊ με αυτόν των κλϊδων ςτο ςϑνολο τησ 
χώρασ. Οι κλϊδοι αυτού εύναι μοιραςμϋνοι ωσ προσ τισ τϊςεισ μεταβολόσ του 
δεύκτη ςυμμετοχόσ, καθώσ οι τρεισ (λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ, λοιπού κλϊδοι 
εμπορύου και λοιπού κλϊδοι μεταφορών) αυξϊνουν διαχρονικϊ τον δεύκτη 
ςυμμετοχόσ τουσ, με αυτϐν μϊλιςτα των λοιπών κλϊδων του εμπορύου να 
ξεπερνϊ τη μονϊδα (1,1%) κατϊ το 2008, ενώ οι τρεισ ϊλλοι κλϊδοι 
(ηλεκτριςμϐσ-ϑδρευςη, ορυχεύα-λατομεύα, ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ και λοιπού κλϊδοι των υπηρεςιών) εμφανύζουν τϊςεισ μεύωςησ 
του δεύκτη ςυμμετοχόσ τουσ. 
 
υμπεραςματικϊ μπορεύ να υποςτηριχθεύ ϐτι η ναυτιλύα και οι καταςκευϋσ 
ςυνιςτοϑν τουσ δϑο βαςικοϑσ κλϊδουσ με ιδιαύτερα υψηλό ςυμμετοχό ςτην 
απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ κατϊ το 2000, με τουσ υπϐλοιπουσ κλϊδουσ τησ 
περιφϋρειασ να εμφανύζουν ελαφρϊ διαφοροποιημϋνη ςυμμετοχό. Ψςτϐςο και οι 
δϑο κλϊδοι εμφανύζουν ςημαντικό τϊςη μεύωςησ τησ ςυμμετοχόσ τουσ, ςτο 
ςυγκεκριμϋνο χρονικϐ διϊςτημα, υπϋρ τησ ςυμμετοχόσ του κλϊδου τησ δημϐςιασ 
διούκηςησ και ϊμυνασ. 
 
Ψσ ςημαντικϐσ παρϊγοντασ για την ανϊπτυξη και τη διατόρηςη των επιπϋδων 
απαςχϐληςησ ςτην περιφϋρεια, ϐπωσ εύδαμε νωρύτερα, εμφανύζεται ο δημϐςιοσ 
τομϋασ, ο οπούοσ μϋςα απϐ την ανϊπτυξη εκπαιδευτικών, κοινωνικών και ϊλλων 
υπηρεςιών, τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ, βοόθηςε ςημαντικϊ ςτη ςυγκρϊτηςη του 
πληθυςμοϑ μϋςα ςτα ϐριϊ τησ και ςτη διατόρηςη, ςτην περιοχό, ενϐσ 
εξειδικευμϋνου ανθρώπινου δυναμικοϑ. Παρ’ ϐλα αυτϊ, ϐμωσ, η αναπτυξιακό 
επιβρϊδυνςη διατηρεύ την ανεργύα ςε ςχετικϊ υψηλϊ επύπεδα, ενώ δημιουργεύ 
ϋντονα κοινωνικϊ προβλόματα και επιδεινώνει τα μεγϋθη των ευϊλωτων 
κοινωνικών ομϊδων. την περύπτωςη αυτό, η φτώχεια, η κοινωνικό 
περιθωριοπούηςη και ο κοινωνικϐσ αποκλειςμϐσ ςυνδυϊζονται με παρϊγοντεσ 
που ϋχουν ςχϋςη με το ειςϐδημα, με την ικανοποιητικό λειτουργύα των 
οικογενειακών δικτϑων προςταςύασ, τη δυνατϐτητα του ατϐμου ό του 
νοικοκυριοϑ να ξεπερϊςει τισ δυςκολύεσ και τα εμπϐδια που δημιουργεύ το 
θεςμικϐ ϋλλειμμα τησ χώρασ. Σϋτοιοι παρϊγοντεσ εύναι κυρύωσ η απουςύα ενϐσ 
λειτουργικοϑ ςυςτόματοσ κοινωνικόσ πρϐνοιασ, η παρεμβατικό, αλλϊ 
δυςλειτουργικό, γραφειοκρατύα και η επιθετικό ςτϊςη του τραπεζικοϑ 
ςυςτόματοσ απϋναντι ςτην αποταμύευςη και την περιουςύα των νοικοκυριών, 
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που παύρνει τη μορφό υψηλϐτοκου δανειςμοϑ μϋςω πιςτωτικών καρτών, 
χαμηλών επιτοκύων των καταθϋςεων, χορόγηςησ δανεύων κύνηςησ και 
ςτεγαςτικών δανεύων των νοικοκυριών μϐνο με ιςχυρϋσ εγγυόςεισ.174 
 
το πεδύο τησ ακαθϊριςτησ προςτιθϋμενησ αξύασ η εικϐνα εύναι πολϑ 
διαφορετικό (ςυγκριτικϊ με την αντύςτοιχη τησ απαςχϐληςησ). Σο ςϑνολο και 
των επτϊ κλϊδων (για τουσ οπούουσ υπϊρχουν διαθϋςιμα ςτοιχεύα και ςυνεπώσ 
και η δυνατϐτητα υπολογιςμοϑ του δεύκτη ςυμμετοχόσ) εμφανύζει δεύκτη 
ςυμμετοχόσ ύςο ό μεγαλϑτερο απϐ τη μονϊδα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, πϋντε κλϊδοι 
εμφανύζουν δεύκτη μεγαλϑτερο απϐ τη μονϊδα και δϑο κλϊδοι ύςο με τη μονϊδα. 
Κατϊ το 2000 υψηλοϑσ ςχετικϊ δεύκτεσ εμφανύζουν οι κλϊδοι τησ γεωργύασ-
κτηνοτροφύασ (1,7%), τησ εκπαύδευςησ (1,6%) και των ξενοδοχεύων-
εςτιατορύων (1,5%), γεγονϐσ που υποδηλώνει την ιδιαύτερη ςημαςύα που ϋχουν 
οι δεύκτεσ αυτού ςτην παραγωγικό διαδικαςύα τησ περιφϋρειασ. Οι κλϊδοι τησ 
γεωργύασ-κτηνοτροφύασ, τησ εκπαύδευςησ και τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια 
ςυμμετϋχουν ςτην παραγωγό προώϐντοσ (και κατϊ πϊςα πιθανϐτητα, ςτη 
δημιουργύα ειςοδόματοσ) ςτην περιφϋρεια αναλογικϊ περιςςϐτερο απ’ ϐ,τι οι 
κλϊδοι αυτού ςτο ςϑνολο τησ χώρασ. Παρϊλληλα, η γεωργύα-κτηνοτροφύα, οι 
καταςκευϋσ και η εκπαύδευςη αυξϊνουν διαχρονικϊ τουσ δεύκτεσ ςυμμετοχόσ 
τουσ, τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια και η δημϐςια διούκηςη τοϑσ μειώνουν, ενώ ο 
ηλεκτριςμϐσ, η ϑδρευςη, τα ορυχεύα-λατομεύα διατηροϑν αμετϊβλητο τον δεύκτη 
ςυμμετοχόσ τουσ.  
 
Ψσ προσ τον ςυντελεςτό ειδύκευςησ, βλϋπουμε πωσ η τιμό του διαμορφώνεται 
ςτο 0,14% το 2000 και αυξϊνεται ελαφρϊ ςε 0,15% το 2008. Αυτϐ πρακτικϊ 
ςημαύνει ϐτι ςτη ςυγκεκριμϋνη περιφϋρεια δεν υπϊρχει η απαιτοϑμενη 
εξειδύκευςη ςε οριςμϋνεσ οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ και ϐτι η διϊρθρωςη των 
κλϊδων δεν ϋχει διαφορϋσ ςε ςχϋςη με την αντύςτοιχη τησ χώρασ.  

 
 

                                                 
174

 Βι. πεξηζζφηεξα ζηελ Έρεσνα απαστόλησης για το Βόρειο Αιγαίο (2005) ην θείκελν 

«Δπαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα, θνηλσληθά δίθηπα, δνκή θαη θαηάηκεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε κηα 

λεζησηηθή πεξηνρή», Δξγαζηήξην Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηζκηθήο Φεθηαθήο Σεθκεξίσζεο, Σκήκα 

Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ.  
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13. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 
13.1 H ταυτότητα τησ περιφέρειασ  
 

Η νηςιωτικό περιφϋρεια του Νοτύου Αιγαύου175 ςτισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 
2000 βρύςκεται ςε χαμηλό θϋςη (ενδϋκατη ανϊμεςα ςτισ δεκατρεύσ περιφϋρειεσ) 
ωσ προσ το μϋγεθοσ του πληθυςμοϑ (277.627 ϊτομα), καλϑπτοντασ το 2,7% του 
ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ τησ χώρασ και ςτη δϋκατη θϋςη ωσ προσ το εργατικϐ 
δυναμικϐ (125.836 ϊτομα), την απαςχϐληςη (112.594 ϊτομα), αλλϊ και την 
ανεργύα που ανϋρχεται ςε 13.242 ϊτομα (ποςοςτϐ 10,5%).176  
 
Οι εξελύξεισ, ϐμωσ, που λαμβϊνουν χώρα το χρονικϐ 2000-2008 αλλϊζουν ςε 
μεγϊλο βαθμϐ αυτϊ τα βαςικϊ μεγϋθη τησ απαςχϐληςησ και τησ αγορϊσ 
εργαςύασ. Ο ςυνολικϐσ πληθυςμϐσ τησ χώρασ αυξϊνεται κατϊ 3,7%, με ρυθμϐ 
ελαφρϊ υψηλϐτερο απϐ τον αντύςτοιχο (2,9%) του ςυνϐλου τησ χώρασ, ενώ ςτισ 
ηλικύεσ 15-64 ετών ο πληθυςμϐσ αυξϊνεται με ακϐμα υψηλϐτερο ρυθμϐ (4,3%). 
Με τη ςειρϊ του το εργατικϐ δυναμικϐ ςυνολικϊ αυξϊνεται κατϊ 7,5%, ρυθμϐσ 
που ςυγκαταλϋγεται ανϊμεςα ςτουσ πϋντε υψηλϐτερουσ των περιφερειών τησ 
χώρασ. Ο ρυθμϐσ αυτϐσ εύναι λύγο χαμηλϐτεροσ (6,3%) ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ, 
γεγονϐσ το οπούο ςτον βαθμϐ που δεν ςυνδϋεται με την πρϐωρη ϋνταξη νϋων 
εργαζομϋνων, υποδηλώνει την παραμονό ςτο εργατικϐ δυναμικϐ ατϐμων πϊνω 
απϐ 65 ετών. 
 
Αυτού οι υψηλού ρυθμού αϑξηςησ του εργατικοϑ δυναμικοϑ, τϐςο ςτο ςϑνολο ϐςο 
και ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ, ςε ςυνϊρτηςη με τον πληθυςμϐ, οδηγοϑν ςε θετικϋσ 
μεταβολϋσ και ςτουσ δεύκτεσ ςυμμετοχόσ του πληθυςμοϑ ςτο εργατικϐ 
δυναμικϐ. Ο χονδρικϐσ δεύκτησ αυξϊνεται κατϊ 1,7% (απϐ 45,3% το 2000 ςε 
47,0% το 2008), ενώ ο δεύκτησ ςυμμετοχόσ των εργϊςιμων ηλικιών κατϊ 1,3% 
(απϐ 66,7% ςε 68,0% τα αντύςτοιχα ϋτη). Ο δεύκτησ αυτϐσ (για το 2008) 
βρύςκεται λύγο πιο πϊνω απϐ τον δεύκτη για το ςϑνολο τησ χώρασ (67,1% το 
2008) και ςυγκαταλϋγεται ανϊμεςα ςτουσ υψηλϐτερουσ των περιφερειών τησ 
χώρασ, καθώσ υπολεύπεται του αντύςτοιχου δεύκτη τριών ϊλλων περιφερειών 
(των Ιονύων Νόςων, τησ Πελοποννόςου, τησ Κρότησ).  
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 Όπσο επηζεκαίλεηαη ζην ΤΠΔΘΟ (2007), ε ηαπηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο δηακνξθψλεηαη απφ 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά: Πξψηνλ, ε πνιπδηάζπαζε ηνπ ρψξνπ (πνιπλεζία), ε νπνία ηεο πξνζδίδεη 

κηα κνλαδηθφηεηα σο πξνο ηηο άιιεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο θαη ηεο ΔΔ, ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγεί 

απμεκέλεο αλάγθεο γηα ελδν- θαη δηα-ζπλδέζεηο ζε δηάθνξα επίπεδα. Γεχηεξνλ, ν δηηηφο ξφινο ηεο 

πεξηθέξεηαο σο εμσηεξηθφ ζχλνξν ηεο ρψξαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σξίηνλ, ε κεζνξηαθή θαη 

απνκνλσκέλε ζέζε πνπ ζπλεπάγεηαη πιήζνο κεηνλεθηεκάησλ, φπσο απμεκέλν θφζηνο αλάπηπμεο ιφγσ 

αδπλακίαο επίηεπμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, απμεκέλν θφζηνο γηα ζσξάθηζε, δπζρέξεηα αλάπηπμεο 

νηθνλνκηθψλ ή άιισλ ζπλεξγαζηψλ κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, ρακειφ βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ν ρψξνο γηα έξεπλα θαη ηερλνινγία ζε εμεηδηθεπκέλα πεδία (ελέξγεηα, 

σθεαλνγξαθία, ζπάληα νηθνζπζηήκαηα θ.ά.)  
176

 Χο πξνο ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο, ε πεξηθέξεηα βξίζθεηαη ζηελ φγδνε ζέζε αλάκεζα ζηηο δεθαηξείο 

πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. 
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Πίνακασ 56: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια 
Νοτύου Αιγαύου 

 

  2000 2008 Μεταβολή  
% 

Μεταβολή 

Πληθυςμϐσ χώρασ 10.468.277 10.776.116  307.839  2,9 

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ 277.627 287.990 10.362  3,7 
Μερύδιο περιφϋρειασ ςτον πληθυςμϐ τησ 
χώρασ 2,7 2,7 0,0  

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ (15-64 ετών) 186.461 194.410  7.949 4,3 

Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (ςϑνολο) 125.836 135.302  9.466 7,5 
Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (15-64 
ετών) 124.422 132.205  7.783 6,3 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (χονδρικϐσ) 45,3 47,0 1,7 3,7 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (15-64 ετών)  66,7 68,0 1,3 1,9 

Απαςχϐληςη (ςϑνολο) 112.594 125.690  13.096  11,6 

Απαςχϐληςη (15-64 ετών) 111.281 122.592  11.311  10,2 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (ςϑνολο)  40,6 43,6 3,0 7,6 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (15-64 ετών) 59,7 63,1 3,4 5,7 

Πρωτογενόσ τομϋασ 9.640 8.175 -1.465 -15,2 

Δευτερογενόσ τομϋασ 25.278 22.936 -2.342 -9,3 

Σριτογενόσ τομϋασ 77.675 94.578 16.903 21,8 

Εργοδϐτεσ 12.468 14.259 1.791 14,4 

Αυτοαπαςχολοϑμενοι  25.811 27.104 1.293 5,0 

Μιςθωτού 65.886 72.385 6.499 9,9 

Βοηθού ςτην οικογενειακό επιχεύρηςη 8.430 11.941 3.511 41,6 

Ανεργύα (ςϑνολο) 13.242 9.613  -3.630  -27,4 

Ανεργύα (15-64 ετών) 13.141 9.613  -3.528  -26,8 

Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (ςϑνολο) 10,5 7,1 -3,4  

Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (15-64 ετών) 10,6 7,3 -3,3  

 
Ενθαρρυντικϋσ μποροϑν να χαρακτηριςτοϑν και οι εξελύξεισ ςτο πεδύο τησ 
απαςχϐληςησ, η οπούα αυξϊνεται ςυνολικϊ κατϊ 11,6%, οδηγώντασ ςτη 
δημιουργύα  13.096 νϋων θϋςεων εργαςύασ. την ηλικιακό ομϊδα 15-64 ετών, τα 
μεγϋθη αυτϊ διαφοροποιοϑνται λύγο, καθώσ ο ρυθμϐσ μεταβολόσ τησ 
απαςχϐληςησ περιορύζεται ςτο 10,2%, γεγονϐσ που, με τη ςειρϊ του, περιορύζει 
ςε 11.311 τισ νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ που απευθϑνονται ςτισ ηλικύεσ αυτϋσ.177 
Ψςτϐςο ο δεύκτησ απαςχϐληςησ που παρϋχει μια πιο ικανοποιητικό μϋτρηςη 
των ςχετικών εξελύξεων αυξϊνεται κατϊ 3,0% ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη (απϐ 
40,6% το 2000 ςε 43,6% το 2008) και κατϊ 3,4% ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ (απϐ 
59,7% ςε 63,1% τα αντύςτοιχα ϋτη), πρϊγμα που ςημαύνει ϐτι οι κατεξοχόν 
παραγωγικϋσ ηλικύεσ τησ ςυγκεκριμϋνησ περιφϋρειασ παρουςιϊζουν ταχϑτερη 
(και ωσ εκ τοϑτου ενθαρρυντικό) βελτύωςη ςτην απορρϐφηςη εργαςύασ. 
 

                                                 
177

 Με δεδνκέλν φηη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα είλαη ηδηαίηεξα κηθξφο θαη 

ζπξξηθλψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν, νη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ άηνκα ειηθίαο 

πάλσ απφ 65 εηψλ ππνδειψλεη ηε δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο ζε ηνκείο θαη θιάδνπο πέξαλ ηνπ 

πξσηνγελνχο, πνπ απνηειεί ηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν πνπ ζπγθεληξψλεη ζπλήζσο άηνκα κεγάισλ ειηθηψλ. 
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Αυτϊ τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ περιφϋρειασ αναδεικνϑονται και μϋςα 
απϐ τισ μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ τρεισ βαςικοϑσ τομεύσ τησ 
οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ (βλ. Διϊγραμμα 12).  

 
Διάγραμμα 12: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια 
Νοτύου Αιγαύου  
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Πιο ςυγκεκριμϋνα, παρϊ την περιοριςμϋνη του παρουςύα (το 2000 κατϋλαβε το 
8,6% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ), ο πρωτογενόσ τομϋασ παρουςιϊζει επιπλϋον 
μεύωςη, με ρυθμϐ που φθϊνει ςτο -15,2% και οδηγεύ ςτην απώλεια 1.465 
θϋςεων εργαςύασ. ημαντικό μεύωςη κατϊ -9,3% παρουςιϊζει και ο 
δευτερογενόσ τομϋασ, γεγονϐσ που οδηγεύ ςτην απώλεια 2.342 θϋςεων εργαςύασ 
ςτην περιφϋρεια.  
 
Αυτϋσ τισ απώλειεσ απϐ τουσ δϑο τομεύσ αναπληρώνει ο τριτογενόσ τομϋασ, ο 
οπούοσ παρουςιϊζει αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ κατϊ 21,8%, δημιουργώντασ 
16.903 νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ. Σο αποτϋλεςμα των αλληλεπιδρϊςεων αυτών, 
εκτϐσ απϐ τη διαμϐρφωςη του τελικοϑ αποτελϋςματοσ τησ απαςχϐληςησ, εύναι 
και η διαμϐρφωςη του μεριδύου του τριτογενοϑσ τομϋα ς’ ϋνα ιδιαύτερα υψηλϐ 
επύπεδο. Σο 2008 το 75,2% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ (τρύα δηλαδό ςτα 
τϋςςερα ϊτομα) απαςχολοϑνταν ςτον τριτογενό τομϋα, διαμορφώνοντασ ϋνα 
απϐ τα καλϑτερα επύπεδα απαςχϐληςησ ςτισ υπηρεςύεσ ανϊμεςα ςτο ςϑνολο 
των περιφερειών τησ χώρασ, ϋτςι ώςτε η περιφϋρεια του Ν. Αιγαύου να 
θεωρεύται ωσ η κατεξοχόν περιφϋρεια υπηρεςιών. Με τη ςειρϊ του ο 
δευτερογενόσ τομϋασ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του κλϊδου των καταςκευών, 
καταλαμβϊνει το 18,2%, περιορύζοντασ το μερύδιο του πρωτογενοϑσ τομϋα ςτο 
6,6% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ. 
 
Ψσ προσ τη θϋςη ςτο επϊγγελμα, υπϊρχουν ενδιαφϋρουςεσ εξελύξεισ. Οι 
εργοδϐτεσ αυξϊνονται κατϊ 14,4% (1.791 ϊτομα), καταλαμβϊνοντασ το 2008 το 
11,3% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ.178 ε μικρϐτερο ποςοςτϐ 
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 Θα κπνξνχζε κε θάζε επηθχιαμε λα ππνζηεξηρζεί φηη απηφο ν πςειφο ξπζκφο αχμεζεο ησλ 

εξγνδνηψλ ππνδειψλεη ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ, νη νπνίεο, κε δεδνκέλε ηε δνκή ησλ 
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αυξϊνονται οι αυτοαπαςχολοϑμενοι (ποςοςτϐ 5,0%, 1.293 ϊτομα), διατηρώντασ 
ωςτϐςο το 2008 ϋνα ςχετικϊ μεγϊλο, για τα δεδομϋνα τησ χώρασ, μερύδιο 
(21,6%) ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. Περιοριςμϋνη, ςυγκριτικϊ 
πϊντα με τισ ϊλλεσ περιφϋρειεσ τησ χώρασ, θα μποροϑςε να χαρακτηριςτεύ η 
αϑξηςη των μιςθωτών, με ποςοςτϐ 9,9% (6.499 ϊτομα), διαμορφώνοντασ το 
μερύδιο τησ μιςθωτόσ απαςχϐληςησ ςτο 57,6% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ 
περιφϋρειασ.179 Ψςτϐςο ωσ ιδιαύτερα ενδιαφϋρουςα εξϋλιξη θα πρϋπει να 
θεωρηθεύ η αϑξηςη των ατϐμων που απαςχολοϑνται ςτισ οικογενειακϋσ 
επιχειρόςεισ, κατϊ 41,6% (3.511 ϊτομα). Σο μερύδιϐ τουσ ςτη ςυνολικό 
απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ το 2008 ϋφθαςε το 9,5%, γεγονϐσ που ςημαύνει 
ϐτι ϋνα τμόμα του ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ περιφϋρειασ αδυνατεύ να 
εξαςφαλύςει μια κανονικϊ αμειβϐμενη θϋςησ εργαςύασ.180 Σα ποςοςτϊ αυτϊ 
ςτουσ μιςθωτοϑσ και ςτουσ βοηθοϑσ των οικογενειακών επιχειρόςεων δεύχνουν 
παρϊλληλα την αδυναμύα τησ περιφϋρειασ να προχωρόςει πιο γρόγορα ςτην 
ενύςχυςη τησ μιςθωτόσ απαςχϐληςησ και ςτην εμπϋδωςη αμιγϋςτερων 
καπιταλιςτικών τρϐπων παραγωγόσ. 
 
Αυτϋσ οι εξελύξεισ ςτα πεδύα του εργατικοϑ δυναμικοϑ, τησ απαςχϐληςησ και των 
βαςικών τομϋων τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ επηρεϊζουν ανϊλογα και το 
πεδύο τησ ανεργύασ. υγκεκριμϋνα, καταγρϊφεται πτώςη τησ ανεργύασ κατϊ 
3.630 ϊτομα και απϐ 13.242 ϊτομα το 2000 περιορύζεται ςε 9.613 ϊτομα το 
2008, διαμορφώνοντασ ταυτοχρϐνωσ το ποςοςτϐ ανεργύασ απϐ 10,5% το 2000 
ςτο 7,1% το 2008.  
 
Αυτό η πτωτικό τϊςη μεύωςησ τησ ανεργύασ φαύνεται και απϐ τα 
καταγεγραμμϋνα ςτοιχεύα του ΟΑΕΔ. Απϐ τον Αϑγουςτο του 2004 μϋχρι και τον 
Οκτώβριο του 2008 η εγγεγραμμϋνη ανεργύα ςτην περιφϋρεια μειώθηκε ςτο 
μιςϐ περύπου (κατϊ 49,2%, και απϐ 14.516 ςε 7.375 ϊτομα). Ψςτϐςο ςημαντικό 
εύναι η διαφοροπούηςη τησ εξϋλιξησ αυτόσ ςτο εςωτερικϐ τησ περιφϋρειασ, 
καθώσ ο Ν. Δωδεκανόςου παρουςιϊζει μεγϊλη μεύωςη (απϐ 13.017 ςε 5.394 
ϊτομα), ενώ ο Ν. Κυκλϊδων παρουςιϊζει αϑξηςη (απϐ 1.499 ςε 1.981 ϊτομα) το 
ύδιο χρονικϐ διϊςτημα. Μια δεϑτερη επιςόμανςη αφορϊ το γεγονϐσ ϐτι, παρϊ τη 
ςχεδϐν ομοιϐμορφη διϊρθρωςη τησ ανεργύασ κατϊ επϊγγελμα ςτουσ δϑο 
νομοϑσ, ςϑμφωνα με την οπούα οι υψηλϐτερεσ ςυγκεντρώςεισ εντοπύζονται 
ςτουσ απαςχολουμϋνουσ ςτισ υπηρεςύεσ (43,1% ςτισ Κυκλϊδεσ και 31,9% ςτα 

                                                                                                                                            
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηθέξεηα, εληνπίδεηαη θαηά κεγάιν κέξνο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 
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 Με δεδνκέλν φηη ε αγνξά εξγαζίαο, σο θνηλσληθφο ζεζκφο, δηαρεηξίδεηαη ην ηκήκα εθείλν ηεο 

απαζρφιεζεο πνπ αθνξά ηε κηζζσηή απαζρφιεζε (θαη ηελ αλεξγία) είλαη θαλεξφ φηη ηα πεξηνξηζκέλα 

πνζνζηά ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηελ πεξηθέξεηα αλαδεηθλχνπλ θαη ηνλ πεξηνξηζκέλν ξφιν ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο. Σαπηνρξφλσο αλαδεηθλχεηαη θαη ην πςειφ κεξίδην ηεο απαζρφιεζεο πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηνπο πξν-θαπηηαιηζηηθνχο ή κε ακηγψο θαπηηαιηζηηθνχο ηξφπνπο παξαγσγήο. Γηα πεξαηηέξσ 

ελαζρφιεζε κε απηά ηα δεηήκαηα θαζψο θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο κηζζσηνπνίεζεο ηεο απαζρφιεζεο 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ζε φιε ηε ρψξα θαη ζε θάζε λνκφ ρσξηζηά θαζψο θαη γηα ηηο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηηο κνξθέο ηεο απαζρφιεζεο σο πξνο ηε ζέζε ζην επάγγεικα θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζην Δπζηξάηνγινπ 

2006. 
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 Η δηαπίζησζε απηή ηζρχεη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απαζρνινχκελνη σο βνεζνί ζηελ νηθνγελεηαθή 

επηρείξεζε αδπλαηνχλ λα εμαζθαιίζνπλ κηα θαλνληθά ακεηβφκελε ζέζε εξγαζίαο θαη παξακέλνπλ απφ 

αλάγθε ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. Γελ αθνξά δειαδή ηα άηνκα πνπ έρνπλ επηιέμεη λα εξγάδνληαη 

εθεί θαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ θαηαρσξίδνληαη σο θαλνληθνί κηζζσηνί.  
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Δωδεκϊνηςα) και ςτουσ ανειδύκευτουσ εργϊτεσ (22,5% ςτισ Κυκλϊδεσ και 23,3% 
ςτα Δωδεκϊνηςα), ςτον Ν. Δωδεκανόςου ϋνα ςημαντικϊ υψηλϐτερο μερύδιο τησ 
ςυνολικόσ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ (14,1%) ςυγκεντρώνεται ςτα επιςτημονικϊ 
και τεχνολογικϊ επαγγϋλματα ϋναντι ενϐσ χαμηλϐτερου (7,7%) ςτον Ν. 
Κυκλϊδων. 

 
 
13.2 Μία προςέγγιςη των αιτίων των μεταβολών τησ απαςχόληςησ 
 

Οι γενικϐτερεσ εξελύξεισ που παρουςιϊςτηκαν ωσ εδώ και αφοροϑςαν την 
ανϊδειξη τησ ταυτϐτητασ τησ περιφϋρειασ διαμορφώνουν το ευρϑτερο πλαύςιο 
ςτο οπούο θα επιχειρηθεύ τϐςο η διερεϑνηςη των αιτύων των μεταβολών τησ 
απαςχϐληςησ ϐςο και τησ κλαδικόσ εξειδύκευςησ τησ περιφϋρειασ και των 
αναδιαρθρώςεων που λαμβϊνουν χώρα το διϊςτημα 2000-2008.  
 
Η χρόςη τησ μεθϐδου απϐκλιςησ-ςυμμετοχόσ (shift-share analysis) ςυμβϊλλει, 
με τον επιμεριςμϐ τησ μεταβολόσ τησ απαςχϐληςησ ςε ςυνιςτώςεσ, ςτην 
ανϊδειξη μερικών απϐ τα αύτια αυτϊ. Η εφαρμογό τησ μεθϐδου και τα 
αποτελϋςματϊ τησ για την περιφϋρεια του Ν. Αιγαύου παρουςιϊζονται ςτον 
Πύνακα 56. Οι κλϊδοι τησ περιφϋρειασ αυτόσ, ϐπωσ και ςτισ ϊλλεσ προηγοϑμενεσ 
περιφϋρειεσ που αναλϑθηκαν μϋχρι τώρα, ταξινομοϑνται ςε ϋξι ομϊδεσ. Οι 
ομϊδεσ αυτϋσ αφοροϑν τη γεωργύα-κτηνοτροφύα και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ του 
πρωτογενοϑσ τομϋα (πρώτη ομϊδα), τα ορυχεύα-λατομεύα, τη μεταπούηςη και 
τον ηλεκτριςμϐ-ϑδρευςη (δεϑτερη ομϊδα), τισ καταςκευϋσ (τρύτη ομϊδα), το 
εμπϐριο (χονδρικϐ, λιανικϐ, αυτοκινότων) και τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια 
(τϋταρτη ομϊδα), τη δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, κοινωνικό αςφϊλιςη, 
εκπαύδευςη και υγεύα (πϋμπτη ομϊδα) και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ των 
υπηρεςιών.181  
 
Για το ςϑνολο τησ περιφϋρειασ, η κατεϑθυνςη και το μϋγεθοσ των δϑο βαςικών 
ςυνιςτωςών αναδεικνϑουν την ιδιαιτερϐτητα τησ περιφϋρειασ. Πιο 
ςυγκεκριμϋνα, η θετικό ομολογικό ςυνιςτώςα αναδεικνϑει την ϑπαρξη μιασ 
ευνοώκόσ κλαδικόσ διϊρθρωςησ, που ςυμβϊλλει καθοριςτικϊ ςτην αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ.
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 Βι. ζρεηηθά Τπνζεκείσζε 9.  
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Πίνακασ 56: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου 
  

Κωδ. Κλάδοσ 
Μεταβολέσ ςε απόλυτα μεγέθη και ποςοςτά 

υνιςτώςεσ απόκλιςησ και ςυμμετοχήσ 
ςε απόλυτεσ τιμέσ 

2000 2008 Μεταβολή 

% 
Μεταβολ

ή 
Εθνική 

υνιςτώςα 
Ομολογική 
υνιςτώςα 

Διαφορική 
υνιςτώς

α Μεταβολή 

Ι 
Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα, 
δαςοκομύα – Αλιεύα 9.640 8.175 -1.465 -15,2 1.140 -3.730 1.125 -1.465 

ΙΙ 
Ορυχεύα και λατομεύα – Μεταπούηςη – 
 Ηλεκτριςμϐσ – Ύδρευςη 11.423 10.306 -1.118 -9,8 1.351 -1.663 -805 -1.118 

ΙΙΙ Καταςκευϋσ 13.855 12.087 -1.768 -12,8 1.639 2.502 -5.908 -1.768 

ΙV 
Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο – 
Ξενοδοχεύα – Εςτιατϐρια 43.069 52.492 9.422 21,9 5.094 3.533 795 9.422 

V 

Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα – 
Κοινωνικό αςφϊλιςη – Εκπαύδευςη – 
Τγεύα  15.353 21.586 6.233 40,6 1.816 2.314 2.104 6.233 

VΙ Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών (*) 19.253 21.045 1.791 9,3 2.277 3.174 -3.659 1.791 

ύνολο 112.594 
125.69

0 13.096 11,6 13.317 6.129 -6.350 13.096 

 
(*) Η κατηγορία «VI. Λοιποί κλάδοι υπηρεςιών» περιλαμβάνει: Θ. Μεταφορέσ, αποθήκευςη και επικοινωνίεσ Ι. Ενδιάμεςοι χρηματοπιςτωτικοί οργανιςμοί Κ. 
Διαχείριςη ακίνητησ περιουςίασ, εκμιςθώςεισ και επιχειρηματικέσ δραςτηριότητεσ Ξ. Άλλεσ δραςτηριότητεσ παροχήσ υπηρεςιών υπέρ  του κοινωνικού ςυνόλου και 
άλλων υπηρεςιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα Ο. Ιδιωτικά νοικοκυριά που απαςχολούν οικιακό προςωπικό Π. Ετερόδικοι οργανιςμοί και όργανα.  



ε αντύθετη κατεϑθυνςη, η υψηλό αρνητικό διαφορικό ςυνιςτώςα υποδηλώνει 
την ϑπαρξη τοπικών παραγϐντων που εμποδύζουν την περαιτϋρω αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ. τον βαθμϐ που οι παρϊγοντεσ αυτού ςυνδϋονται με τισ υποδομϋσ 
εύναι αναμενϐμενο, λϐγω ακριβώσ του νηςιωτικοϑ χαρακτόρα και των ειδικών 
χωρικών και γεωγραφικών χαρακτηριςτικών τησ περιφϋρειασ, να εμφανύζει 
ϋντονα προβλόματα ςτο πεδύο των υποδομών. 
 
Η εφαρμογό τησ ςυγκεκριμϋνησ μεθϐδου απϐκλιςησ-ςυμμετοχόσ ςτισ βαςικϋσ 
κατηγορύεσ των κλϊδων (που παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 56) οδηγεύ ςτην 
ανϊδειξη ποικύλων καταςτϊςεων. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτουσ κλϊδουσ του 
πρωτογενοϑσ τομϋα, η αρνητικό ομολογικό ςυνιςτώςα υποδηλώνει την ϑπαρξη 
μιασ δυςμενοϑσ κλαδικόσ διϊρθρωςησ, η οπούα δεν βοηθϊ την αϑξηςη τησ 
περιφερειακόσ απαςχϐληςησ. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, η θετικό διαφορικό 
ςυνιςτώςα υποδηλώνει ϐτι οι τοπικού παρϊγοντεσ ευνοοϑν (ϋςτω και μερικώσ) 
την αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ, περιορύζοντασ το τελικϐ αρνητικϐ αποτϋλεςμα.  
 
Μια διαφορετικό κατϊςταςη διαμορφώνεται ςτη δεϑτερη ομϊδα κλϊδων που 
καλϑπτει τον δευτερογενό τομϋα. Και οι δϑο ςυνιςτώςεσ (ομολογικό και 
διαφορικό) ϋχουν αρνητικϐ πρϐςημο, υποδηλώνοντασ την ϑπαρξη μιασ μη 
ευνοώκόσ κλαδικόσ διϊρθρωςησ ςε ςυνδυαςμϐ με την απουςύα εκεύνων που θα 
ενιςχϑςουν την απαςχϐληςη των κλϊδων. Θα πρϋπει ωςτϐςο να επιςημανθεύ ϐτι 
αυτϋσ οι διαπιςτώςεισ αναφϋρονται με διαφορετικϐ τρϐπο ςτουσ κλϊδουσ που 
ςυνθϋτουν την ομϊδα αυτό. την περύπτωςη τησ μεταπούηςησ, οι αρνητικϋσ 
ςυνιςτώςεσ (ομολογικό και διαφορικό) ερμηνεϑουν ικανοποιητικϊ την πτώςη 
τησ απαςχϐληςησ, η οπούα φθϊνει το 22,9% ςτο ςυγκεκριμϋνο χρονικϐ 
διϊςτημα. την περύπτωςη των κλϊδων των ορυχεύων-λατομεύων και 
ηλεκτριςμοϑ-ϑδρευςησ, ςτουσ οπούουσ αυξϊνεται η απαςχϐληςη, αυτϋσ οι 
αρνητικϋσ ςυνιςτώςεσ λειτουργοϑν αναςταλτικϊ για την περαιτϋρω αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςόσ τουσ.  
 
Διαφορετικό περύπτωςη αποτελεύ ο κλϊδοσ των καταςκευών. Η θετικό 
ομολογικό ςυνιςτώςα υποδηλώνει την ϑπαρξη μιασ ευνοώκόσ διϊρθρωςησ των 
κλϊδων, ενώ αντύθετα η αρνητικό διαφορικό ςυνιςτώςα, που ταυτοχρϐνωσ 
εύναι και ςημαντικϊ υψηλϐτερη, υποδηλώνει την ϑπαρξη παραγϐντων τοπικοϑ 
χαρακτόρα που λειτουργοϑν ωσ εμπϐδιο ςτην ανϊπτυξη τησ απαςχϐληςησ του 
κλϊδου. 
 
Απϐ την εφαρμογό τησ ςχετικόσ μεθϐδου μπορεύ να προκϑψουν κοινϋσ 
διαπιςτώςεισ για τισ δϑο ομϊδεσ κλϊδων, αυτόσ του χονδρικοϑ και λιανικοϑ 
εμπορύου και των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων και εκεύνησ τησ δημϐςιασ διούκηςησ, 
ϊμυνασ, κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, εκπαύδευςησ και υγεύασ. Παρϊ το γεγονϐσ ϐτι 
πρϐκειται για δϑο ολϐτελα διαφορετικϋσ ομϊδεσ κλϊδων των υπηρεςιών, με 
κϑριο διαφοροποιητικϐ ςτοιχεύο το χαρακτηριςτικϐ τησ δημϐςιασ και ιδιωτικόσ 
απαςχϐληςησ, αλλϊ και το εύδοσ των υπηρεςιών που παρϋχουν,182 αυτϋσ οι δϑο 
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 Η πξψηε νκάδα θιάδσλ παξέρεη θπξίσο ππεξεζίεο θαηαλνκήο (ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην) αιιά 

θαη πξνζσπηθέο ππεξεζίεο (μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα), ελψ ε δεχηεξε νκάδα θιάδσλ (δεκφζηα 

δηνίθεζε, άκπλα, θνηλσληθή αζθάιηζε, εθπαίδεπζε θαη πγεία) παξέρεη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο.  
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ομϊδεσ φαύνεται να παρουςιϊζουν κοινό πορεύα. Και οι δϑο ομϊδεσ κλϊδων των 
υπηρεςιών εμφανύζουν θετικϋσ ομολογικϋσ και διαφορικϋσ ςυνιςτώςεσ και 
μϊλιςτα και ςτισ δϑο ομϊδεσ η ομολογικό υπεριςχϑει τησ διαφορικόσ. Και ςτισ 
δϑο ομϊδεσ κλϊδων η ομολογικό ςυνιςτώςα υποδηλώνει την ϑπαρξη μιασ 
ευνοώκόσ κλαδικόσ διϊρθρωςησ που βοηθϊ την απαςχϐληςη. Σο ύδιο, ςε 
χαμηλϐτερη κλύμακα, ιςχϑει και για τη διαφορικό ςυνιςτώςα, η οπούα αφορϊ 
την παρουςύα τοπικών παραγϐντων που ευνοοϑν την περαιτϋρω αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ.  
 
Αξύζει ωςτϐςο να επιςημανθοϑν και οι επιμϋρουσ διαφοροποιόςεισ των 
αποτελεςμϊτων τησ εφαρμογόσ τησ μεθϐδου ςε αυτϋσ τισ δϑο ομϊδεσ κλϊδων. 
την πρώτη ομϊδα (χονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο, ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια) η 
ομολογικό υπερτερεύ τησ διαφορικόσ ςυνιςτώςασ, κϊτι που ςημαύνει ϐτι η 
κλαδικό ςϑνθεςη τησ απαςχϐληςησ ςυμβϊλλει περιςςϐτερο ςτη ςυνολικό 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ, απ’ ϐ,τι οι τοπικού παρϊγοντεσ. Σαυτοχρϐνωσ η εθνικό 
ςυνιςτώςα που βρύςκεται ςε υψηλϊ επύπεδα υποδηλώνει, με τη ςειρϊ τησ, τη 
ςυμβολό τησ εθνικόσ τϊςησ επϋκταςησ των ςχετικών δραςτηριοτότων. τη 
δεϑτερη ομϊδα κλϊδων (δημϐςια διούκηςη, ϊμυνα, κοινωνικό αςφϊλιςη, 
εκπαύδευςη και υγεύα), η ομολογικό και η διαφορικό ςυνιςτώςα ςυμμετϋχουν 
περύπου ιςϐτιμα (με μικρό υπεροχό τησ πρώτησ), ενώ η ςυμμετοχό τησ εθνικόσ 
ςυνιςτώςασ εύναι ςημαντικϊ χαμηλϐτερη και απϐ τισ δϑο προηγοϑμενεσ.  
 
Σϋλοσ, διαφορετικό περύπτωςη αποτελεύ και η τελευταύα ομϊδα κλϊδων των 
λοιπών υπηρεςιών. Οι θετικϋσ μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ τησ ομϊδασ αυτόσ 
ερμηνεϑονται ικανοποιητικϊ μϋςα απϐ την ϑπαρξη μιασ ευνοώκόσ κλαδικόσ 
διϊρθρωςησ (ομολογικό ςυνιςτώςα), αλλϊ και μϋςα απϐ την εθνικό τϊςη 
αϑξηςησ αυτών των υπηρεςιών. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, οι τοπικοϑ χαρακτόρα 
παρϊγοντεσ φαύνεται να λειτουργοϑν ωσ εμπϐδιο ςτην περαιτϋρω αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ, ερμηνεϑοντασ παρϊλληλα τον χαμηλϐ ρυθμϐ αϑξηςησ τησ 
ςυνολικόσ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ αυτοϑσ. 
 
 
13.3 Κλαδική εξειδίκευςη και αναδιαρθρώςεισ 
 

Μύα πρώτη προςϋγγιςη ςτη διερεϑνηςη τησ εξειδύκευςησ τησ περιφϋρειασ και 
των αναδιαρθρώςεών τησ αποτυπώνεται ςτον Πύνακα 57, ςτον οπούο 
παρουςιϊζονται οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ ςτουσ ςημαντικϐτερουσ ςε 
διψόφιο κωδικϐ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ.183  
 
Όπωσ ϋχει όδη επιςημανθεύ, η απαςχϐληςη ςτο ςϑνολο τησ περιφϋρειασ 
αυξϊνεται κατϊ 11,6%, οδηγώντασ ςτη δημιουργύα 13.096 θϋςεων εργαςύασ. 
Σοϑτο εύναι το αποτϋλεςμα τησ αλληλεπύδραςησ διαφορετικών εξελύξεων τϐςο 
ωσ προσ το μϋγεθοσ ϐςο και ωσ προσ την κατεϑθυνςη των μεταβολών. Πιο 
ςυγκεκριμϋνα, απϐ το ςϑνολο των δεκαπϋντε κλϊδων οικονομικόσ 
δραςτηριϐτητασ που παρουςιϊζονται ςτο πλαύςιο τησ παροϑςασ ανϊλυςησ οι 
δϋκα εμφανύζουν θετικϋσ μεταβολϋσ και οι πϋντε αρνητικϋσ.  
 
                                                 
183

 Βι. ζρεηηθά Τπνζεκείσζε 13. Σν 3% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ηνπ Ν. Αηγαίνπ, θαηά ην 2000 

θαη ην 2008, είλαη 3.378 θαη 3.771 αληίζηνηρα. 
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τουσ κλϊδουσ που αυξϊνεται η απαςχϐληςη οι ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ παρουςιϊζουν ιδιαύτερα υψηλϐ ρυθμϐ αϑξηςησ τησ 
απαςχϐληςησ (82,9%), καθώσ ϐμωσ εύναι ϋνασ μικρϐσ ςε μϋγεθοσ κλϊδοσ, 
δημιουργεύται ϋνασ ςχετικϊ περιοριςμϋνοσ αριθμϐσ νϋων θϋςεων εργαςύασ 
(1.750). Η ςημαςύα του, ϐμωσ, πϋρα απϐ αυτϊ καθαυτϊ τα μεγϋθη του, 
ςυνύςταται και ςτο γεγονϐσ ϐτι ςτο πλαύςιϐ του αναπτϑςςεται ϋνα μεγϊλο 
φϊςμα ςϑγχρονων οικονομικών δραςτηριοτότων που απαιτοϑν ανθρώπινο 
δυναμικϐ με υψηλϊ εκπαιδευτικϊ προςϐντα και δεξιϐτητεσ.184  
 
Εκτϐσ απϐ τισ ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ, υψηλϐ ρυθμϐ αϑξηςησ τησ 
απαςχϐληςησ εμφανύζει και ο κλϊδοσ τησ δημϐςιασ διούκηςησ και ϊμυνασ, ϋνασ 
κλϊδοσ που ςτο ςϑνολϐ του ςυνδϋεται με τον δημϐςιο τομϋα και με την 
ευρϑτερη δημοςιονομικό πολιτικό ςτη χώρα. Ο υψηλϐσ ρυθμϐσ αϑξηςησ τησ 
απαςχϐληςησ ςυμβϊλλει ςτη δημιουργύα 3.876 νϋων θϋςεων εργαςύασ, οι οπούεσ 
ςτην πλειονϐτητϊ τουσ, με ϐρουσ κατατμόςεων, εντϊςςονται ςτο πρωτεϑον 
τμόμα τησ αγορϊσ εργαςύασ.  

 
 
Πίνακασ 57: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια 
Νοτύου Αιγαύου   

 

 Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2008 
Απόλυτη 

Μεταβολή 

% 
Μεταβολ

ή 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα κ.ϊ. 9.640 8.175 -1.465 -15,2 
10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 645 1.405 760 117,7 
15-35. Μεταπούηςη 9.424 7.267 -2.157 -22,9 
41-43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ αϋριο 1.354 1.633 279 20,6 

45. Καταςκευϋσ 13.855 12.087 -1.768 -12,8 
52. Λιανικϐ εμπϐριο κ.ϊ. 13.689 18.061 4.372 31,9 
 Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 5.667 6.237 570 10,1 
55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 23.713 28.194 4.481 18,9 
63. Βοηθητικϋσ δραςτηριϐτητεσ 
μεταφορών 3.812 2.287 -1.525 -40,0 

 Λοιπού κλϊδοι μεταφορών, αποθόκευςη  4.802 6.690 1.888 39,3 
74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ 2.112 3.862 1.750 82,9 

75. Δημϐςια διούκηςη, ϊμυνα κ.ϊ.  6.259 10.135 3.876 61,9 
80. Εκπαύδευςη 4.915 6.651 1.735 35,3 
85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 4.178 4.800 621 14,9 
 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών185 8.527 8.205 -322 -3,8 
ύνολο 112.594 125.690 13.096 11,6 

 
Σο λιανικϐ εμπϐριο ςυνιςτϊ τον τρύτο κλϊδο με υψηλϐ ρυθμϐ αϑξηςησ τησ 
απαςχϐληςησ (31,9%). Καθώσ εύναι μϊλιςτα ο δεϑτεροσ ςε μϋγεθοσ κλϊδοσ τησ 
περιφϋρειασ, εύναι αποφαςιςτικό η ςυμβολό του ςτη διαδικαςύα δημιουργύασ 
νϋων θϋςεων, καταλαμβϊνοντασ τον δεϑτερο υψηλϐτερο αριθμϐ (4.372 θϋςεισ). 
Ψςτϐςο οι περιςςϐτερεσ νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ δημιουργοϑνται ςτον κλϊδο των 
ξενοδοχεύων-εςτιατορύων, ο οπούοσ ωσ ο μεγαλϑτεροσ κλϊδοσ τησ περιφϋρειασ, 
ςε ςυνδυαςμϐ με τον ρυθμϐ ανϊπτυξησ τησ τϊξησ του 18,9% που παρουςιϊζει 

                                                 
184

 Βι. ζρεηηθά Τπνζεκείσζε 34.  
185

 Βι. ζρεηηθά Τπνζεκείσζε 35. 
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ςτο υπϐ ανϊλυςη διϊςτημα, ςυμβϊλλει ςτη δημιουργύα 4.481 νϋων θϋςεων 
εργαςύασ. Καθώσ ο κλϊδοσ εντϊςςεται ςτον πυρόνα των τουριςτικών 
δραςτηριοτότων, αυτϋσ οι θϋςεισ εμφανύζουν ϐλα τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ 
του κλϊδου και ςτην πλειονϐτητϊ τουσ, με ϐρουσ κατατμόςεων, εντϊςςονται 
ςτο δευτερεϑον τμόμα τησ αγορϊσ εργαςύασ.  
 
τουσ κλϊδουσ με υψηλοϑσ ρυθμοϑσ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ εντϊςςονται και 
οι λοιπού κλϊδοι των μεταφορών (39,3%), που ςυμβϊλλουν ςτη δημιουργύα 
1.888 νϋων θϋςεων εργαςύασ. Καθώσ ϐμωσ ϋνασ ςυναφόσ κλϊδοσ των 
μεταφορών (βοηθητικϋσ δραςτηριϐτητεσ μεταφορών) καταγρϊφει πτώςη με 
τον ύδιο περύπου ρυθμϐ (-40,0%), οδηγώντασ ςτην απώλεια 1.525 θϋςεων 
εργαςύασ, το καθαρϐ αποτϋλεςμα τησ δραςτηριϐτητασ των δϑο παρεμφερών 
αυτών κλϊδων εύναι μια μικρό αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ κατϊ 365 θϋςεισ 
εργαςύασ.186  
 
την ομϊδα των κλϊδων με υψηλοϑσ ρυθμοϑσ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ 
εντϊςςεται και η εκπαύδευςη, που εμφανύζει αϑξηςη τησ τϊξησ του 35,3% και 
ςυμβϊλλει ςτη δημιουργύα 1.735 νϋων θϋςεων εργαςύασ. Καθώσ μϊλιςτα ο 
κλϊδοσ αυτϐσ αποτελεύ βαςικό πτυχό του κοινωνικοϑ κρϊτουσ, ο ρυθμϐσ 
αϑξηςησ τησ απαςχϐληςόσ του ςυνδϋεται ςτενϊ με τον ρυθμϐ αϑξηςησ (ό 
ςυρρύκνωςησ) των δραςτηριοτότων του κοινωνικοϑ κρϊτουσ. Ο κλϊδοσ τησ 
υγεύασ και κοινωνικόσ μϋριμνασ (14,9%) εμφανύζει τον χαμηλϐτερο ρυθμϐ 
αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ, ςυμβϊλλοντασ ςτη δημιουργύα περιοριςμϋνου 
αριθμοϑ (621) θϋςεων εργαςύασ. Και ςτην περύπτωςη αυτό, ο ρυθμϐσ ανϊπτυξησ 
τησ απαςχϐληςόσ του ςυνδϋεται με τον ρυθμϐ επϋκταςησ (ό ςυρρύκνωςησ) των 
δρϊςεων του κοινωνικοϑ κρϊτουσ, καθώσ η υγεύα και η κοινωνικό μϋριμνα 
ςυνθϋτουν τον δεϑτερο ςημαντικϐ πυλώνα του.  
 
Ιδιαύτερη περύπτωςη εύναι ο κλϊδοσ των ορυχεύων-λατομεύων και ο κλϊδοσ του 
ηλεκτριςμοϑ- ϑδρευςησ. Ο πρώτοσ εμφανύζει τον υψηλϐτερο ρυθμϐ αϑξηςησ τησ 
απαςχϐληςησ (117,7%) ςτο ςϑνολο των κλϊδων τησ περιφϋρειασ, ωςτϐςο, λϐγω 
του μεγϋθουσ του, ςυμβϊλλει με ϋναν μικρϐ αριθμϐ θϋςεων εργαςύασ (760 
ϊτομα). Ο δεϑτεροσ κλϊδοσ, εμφανύζοντασ ρυθμϐ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ 
20,6%, οδηγεύ ςτη δημιουργύα ενϐσ ακϐμα πιο μικροϑ αριθμοϑ θϋςεων εργαςύασ 
(279 ϊτομα). Σϋλοσ, ςτουσ λοιποϑσ κλϊδουσ του εμπορύου αυξϊνεται η 
απαςχϐληςη κατϊ 10,1%, γεγονϐσ που δημιουργεύ 570 νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ, 
υποδεικνϑοντασ, βϋβαια, τον κορεςμϐ των δυνατοτότων για την περαιτϋρω 
ανϊπτυξη του κλϊδου του εμπορύου.  
 
τουσ κλϊδουσ που καταγρϊφεται πτώςη τησ απαςχϐληςησ, εκτϐσ απϐ τισ 
βοηθητικϋσ δραςτηριϐτητεσ μεταφορών, για τισ οπούεσ ϋχει γύνει όδη αναφορϊ, 
τη μεγαλϑτερη μεύωςη (-22,9%) ϋχουν οι κλϊδοι τησ μεταπούηςησ. Η πτώςη τοϑ 
όδη περιοριςμϋνου τομϋα τησ μεταπούηςησ (ο κλϊδοσ καταλϊμβανε το 8,4% τησ 

                                                 
186

 Οη δηαπηζηψζεηο απηέο πξέπεη λα γίλνπλ δεθηέο κε ηδηαίηεξε επηθχιαμε, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

κεγεζψλ ηεο απαζρφιεζεο ζηνπο θιάδνπο απηνχο. Παξάιιεια, νη αληίζεηεο θαηεχζπλζεο εμειίμεηο ζε 

απηνχο ηνπο δχν ζπλαθείο θιάδνπο θαη κε ίδηνπο πεξίπνπ ξπζκνχο ελδερνκέλσο λα κελ 

αληαπνθξίλνληαη ζε πξαγκαηηθέο εμειίμεηο, αιιά λα νθείινληαη ζε δεηήκαηα θαηαγξαθήο θαη 

ηαμηλφκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  
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ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ το 2000, μερύδιο που περιορύςτηκε 
ςτο 5,8% το 2008) προκαλεύ την απώλεια 2.157 θϋςεων εργαςύασ και παρϋχει 
ςοβαρϋσ ενδεύξεισ μιασ περαιτϋρω αποβιομηχϊνιςησ τησ περιφϋρειασ,187 που θα 
μποροϑςε να χαρακτηριςτεύ απϐλυτη, καθώσ ςυνδϋεται με τη μεύωςη τησ 
απαςχϐληςησ του κλϊδου ςε ϋνα περιβϊλλον γενικϐτερησ ανϊπτυξησ τησ 
απαςχϐληςησ. Ο κλϊδοσ τησ γεωργύασ-κτηνοτροφύασ εύναι ο δεϑτεροσ μετϊ τη 
μεταπούηςη ςε ρυθμϐ μεύωςησ τησ απαςχϐληςησ, με ποςοςτϐ        -15,2% και 
απώλεια 1.465 θϋςεων εργαςύασ. Οι καταςκευϋσ εύναι ο τρύτοσ ςε ρυθμϐ μεύωςησ 
τησ απαςχϐληςησ κλϊδοσ, με ποςοςτϐ -12,8% και απώλεια 1.768 θϋςεων 
εργαςύασ. Αυτό η μεύωςη τησ απαςχϐληςησ ςτισ καταςκευϋσ δεν ϋχει διαχρονικϐ 
χαρακτόρα, αλλϊ παρουςιϊζει ςημαντικϋσ διακυμϊνςεισ.188 
 
Οι εξελύξεισ αυτϋσ οδηγοϑν ςτη γενικευμϋνη μεύωςη τησ απαςχϐληςησ ςτον 
πρωτογενό τομϋα, ςτη μεταπούηςη και ςτισ καταςκευϋσ, αναδεικνϑοντασ τον 
τομϋα των υπηρεςιών ωσ τον κυρύαρχο τομϋα και μοναδικό πηγό εϑρεςησ 
εργαςύασ και απϐκτηςησ ειςοδόματοσ ςτην περιφϋρεια. Η περιφϋρεια του Ν. 
Αιγαύου ςυνεχύζει με ταχεύσ ρυθμοϑσ να μετατρϋπεται ςε αμιγό περιφϋρεια 
υπηρεςιών. Και ενώ η γενικό αϑξηςη του τομϋα των υπηρεςιών δεν μπορεύ παρϊ 
να θεωρηθεύ ωσ θετικϐ γεγονϐσ, η ταυτϐχρονη μεύωςη των ϊλλων τομϋων 
οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, με ϋντονουσ ςε μερικϋσ περιπτώςεισ ρυθμοϑσ, 
υποδηλώνει τη διαμϐρφωςη και την εμπϋδωςη ενϐσ ςτρεβλοϑ μοντϋλου 
οικονομικόσ (και κοινωνικόσ) ανϊπτυξησ, που εγκυμονεύ ςημαντικοϑσ κινδϑνουσ. 
 
Αυτϋσ οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ που επιςημϊναμε παραπϊνω προκαλοϑν 
ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ ςτη διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ 
(Πύνακασ 59).  

 
 
Πίνακασ 59: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, 
Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου   
  

 Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2008 
Απόλυτη 

μεταβολή 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και αλιεύα 8,6 6,5 -2,1 
10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 0,6 1,1 0,5 
15-35. Μεταπούηςη 8,4 5,8 -2,6 
41-43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ αϋριο 1,2 1,3 0,1 
45. Καταςκευϋσ 12,3 9,6 -2,7 
52. Λιανικϐ εμπϐριο 12,2 14,4 2,2 
 Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 5,0 5,0 -0,1 
55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 21,1 22,4 1,4 
63. Βοηθητικϋσ δραςτηριϐτητεσ μεταφορών 3,4 1,8 -1,6 
 Λοιπού κλϊδοι μεταφορών, αποθόκευςησ κ.ϊ. 4,3 5,3 1,1 

                                                 
187

 Οη ηξεηο πην ζεκαληηθνί θιάδνη ηεο κεηαπνίεζεο ζηελ πεξηθέξεηα ην 2000, πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην 

60,0% ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο κεηαπνίεζεο, είλαη ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ε έλδπζε 

θαη ε βηνκεραλία μχινπ. Απφ απηνχο νη δχν πξψηνη θαηαγξάθνπλ πηψζε ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ην 

δηάζηεκα 2000-2008, ελψ ν ηξίηνο θαηαγξάθεη κηα κηθξή αχμεζε, ππνδεηθλχνληαο θαη ηε ζεκαληηθή 

ηάζε αλαδηάξζξσζεο ηεο απαζρφιεζεο πνπ έιαβε ρψξα ην δηάζηεκα απηφ.  
188

 Η δηαρξνληθή εμέιημε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ εκθαλίδεη ζεκαληηθέο 

δηαθπκάλζεηο ζην ππφ αλάιπζε ρξνληθφ δηάζηεκα, κε θνξχθσζε ηεο απαζρφιεζεο ην 2003 θαη 

ζπλερηδφκελεο κεηψζεηο απφ εθεί θαη πέξα (Πίλαθαο Παξαξηήκαηνο Ι Π.1.12).  
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74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ 1,9 3,1 1,2 
75. Δημϐςια διούκηςη, ϊμυνα, κοινωνικό 
αςφϊλιςη  5,6 8,1 2,5 
80. Εκπαύδευςη 4,4 5,3 0,9 
85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 3,7 3,8 0,1 
 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 7,6 6,5 -1,0 
ύνολο 100,0 100,0 0,0 

 
Απϐ τουσ δεκαπϋντε βαςικϐτερουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ οι εννϋα 
βελτιώνουν τη ςυμμετοχό τουσ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ, οι 
πϋντε τη μειώνουν, ενώ ϋνασ κλϊδοσ παραμϋνει αμετϊβλητοσ. Ο κλϊδοσ που 
βελτιώνει περιςςϐτερο τη θϋςη του ςτη διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ εύναι 
αυτϐσ τησ δημϐςιασ διούκηςησ και ϊμυνασ. Η βελτύωςη αυτό ανϋρχεται ςε 2,5% 
(απϐ 5,6% το 2000 ςε 8,1% το 2008) και ςυνδϋεται με την αϑξηςη τησ δημϐςιασ 
απαςχϐληςησ ςτην περιφϋρεια. Η βελτύωςη αυτό δεν θα πρϋπει να θεωρεύται 
ανεξϊρτητη απϐ τα ιδιαύτερα γεωγραφικϊ και μορφολογικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ 
περιφϋρειασ, ϐπου η ϑπαρξη πληθώρασ νηςιών επιβϊλλει την ϑπαρξη, ϋςτω και 
ςε υποτυπώδη μορφό, των δημϐςιων υπηρεςιών ςε πολλϋσ και απομονωμϋνεσ 
γεωγραφικϋσ περιοχϋσ. 
 
Σο λιανικϐ εμπϐριο εύναι ο δεϑτεροσ κλϊδοσ που ενιςχϑει τη θϋςη του κατϊ 2,2% 
και καταλαμβϊνει το 14,4% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ ςτην περιφϋρεια. Σρεισ 
ϊλλοι κλϊδοι (ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια, ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ 
και λοιπού κλϊδοι μεταφορών) ενιςχϑουν τη θϋςη ςτη διϊρθρωςη τησ 
απαςχϐληςησ κατϊ 1,4%, 1,2% και 1,1% αντύςτοιχα. Ιδιαύτερησ ςημαςύασ 
αναμφύβολα εύναι οι εξελύξεισ ςτον κλϊδο των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων (1,4%), 
με αποτϋλεςμα το 2008 ο κλϊδοσ να ςυγκεντρώνει το 22,4% τησ ςυνολικόσ 
απαςχϐληςησ ςτην περιφϋρεια. Σα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια και το λιανικϐ 
εμπϐριο καλϑπτουν παραπϊνω απϐ το ϋνα τρύτο τησ απαςχϐληςησ. Ο 
ηλεκτριςμϐσ-ϑδρευςη, η υγεύα και η κοινωνικό μϋριμνα βελτιώνουν οριακϊ τη 
θϋςη τουσ, ενώ οι λοιπού κλϊδοι του εμπορύου παραμϋνουν αμετϊβλητοι.  
 
Απϐ τουσ κλϊδουσ ςτουσ οπούουσ μειώνεται η ςυμμετοχό τουσ ςτη ςυνολικό 
απαςχϐληςη, οι καταςκευϋσ παρουςιϊζουν τη μεγαλϑτερη μεύωςη κατϊ 2,7% 
και ακολουθεύ η μεταπούηςη με ποςοςτϐ 2,6%, καταδεικνϑοντασ τισ 
ανακατατϊξεισ που παρουςιϊζονται ςτη δομό τησ απαςχϐληςησ και τησ αγορϊσ 
εργαςύασ, τϐςο ωσ προσ τισ ειδικϐτητεσ ϐςο και ωσ προσ τισ γνώςεισ και τισ 
δεξιϐτητεσ του ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ περιφϋρειασ. Σα ύδια ςυμπερϊςματα 
καλϑπτουν και τη μεύωςη τησ ςυμμετοχόσ του κλϊδου τησ γεωργύασ-
κτηνοτροφύασ (μεύωςη κατϊ 2,1%), που διαφοροποιοϑν ϋντονα τη ςϑνθεςη των 
ειδικοτότων και δεξιοτότων του ανθρώπινου δυναμικοϑ που ςυγκροτοϑν την 
περιφϋρεια.189 Σϋλοσ, αξιοςημεύωτη εύναι και η μεύωςη τησ ςυμμετοχόσ των 

                                                 
189 Αυτϊ τα ςυμπερϊςματα υποκρϑπτουν ϋντονεσ ανακατατϊξεισ που ςυμβαύνουν ςε κοινωνικϐ 
επύπεδο, καθώσ η μετακύνηςη τμημϊτων του εργατικοϑ δυναμικοϑ απϐ τον πρωτογενό ςτον 
δευτερογενό και τριτογενό τομϋα ςηματοδοτεύ τη μετατροπό κατϐχων μϋςων παραγωγόσ ςε 
βιομηχανικοϑσ εργϊτεσ (ςτον βαθμϐ που οι αγρϐτεσ μετακινοϑνται ςτον δευτερογενό τομϋα) και 
ςε παραγωγοϑσ υπηρεςιών (ςτον βαθμϐ που οι αγρϐτεσ και οι βιομηχανικού εργϊτεσ 
μετακινοϑνται ςτον τομϋα των υπηρεςιών). Σϋτοιου εύδουσ κοινωνικϋσ διεργαςύεσ δεν εύναι 
ουδϋτερεσ, καθώσ επιφϋρουν ςημαντικϋσ επιπτώςεισ και ςυνϋπειεσ ςτην οργϊνωςη τησ 
καθημερινόσ ζωόσ και ςτισ ςυνθόκεσ διαβύωςησ και κοινωνικόσ ολοκλόρωςησ των ατϐμων.  
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λοιπών κλϊδων των υπηρεςιών κατϊ 1,1% (απϐ 7,6% το 2000 ςε 6,5% το 
2008), καθώσ λαμβϊνει χώρα ς’ ϋνα περιβϊλλον ενύςχυςησ του ςυνϐλου των 
κλϊδων υπηρεςιών (με εξαύρεςη τισ βοηθητικϋσ δραςτηριϐτητεσ μεταφορών, η 
ςημαςύα των οπούων ςχολιϊςτηκε νωρύτερα). 
  
Η ανϊλυςη των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ ςτουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ 
ολοκληρώνεται μϋςα απϐ την παρϊθεςη δϑο ςτατιςτικών δεικτών (Πύνακασ 60), 
του ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ και του ςυντελεςτό εξειδύκευςησ, οι οπούοι μασ 
δύνουν πρϐςθετεσ πληροφορύεσ ςε ςχϋςη με τη ςυγκϋντρωςη των οικονομικών 
δραςτηριοτότων ςτην περιφϋρεια (ϐπωσ αποτυπώνονται μϋςα απϐ την κλαδικό 
διϊρθρωςη), αλλϊ και μια γενικϐτερη εξειδύκευςη τησ περιφϋρειασ. 

 

 
 

Πίνακασ 60: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη 
προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου   
 

 Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 

υντελεςτήσ 
ςυμμετοχήσ 

απαςχόληςησ 

υντελεςτήσ 
ςυμμετοχήσ 

ΑΠΑ 

 2000 2008 2000 2006 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα κ.ϊ. 0,5 0,6 0,6 0,8 
10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 1,3 2,8 3,0 2,7 

15-35. Μεταπούηςη 0,6 0,5 0,1 0,3 
40-41. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ 
αϋριο 1,2 1,3 1,1 1,3 

45. Καταςκευϋσ 1,7 1,1 1,0 1,3 
52 Λιανικϐ εμπϐριο 1,1 1,2 − − 

 Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 0,8 0,8 − − 
55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 3,2 3,2 4,4 3,9 
63. Βοηθητικϋσ δραςτηριϐτητεσ 
μεταφορών 2,4 1,4 − − 

 Λοιπού κλϊδοι μεταφορών 0,9 1,2 − − 

74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ 0,4 0,5 − − 

75. Δημϐςια διούκηςη, ϊμυνα, αςφϊλιςη 0,8 1,0 0,9 0,7 

80. Εκπαύδευςη 0,7 0,8 1,0 1,2 
85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 0,8 0,7 0,7 0,9 

 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 1,0 0,7 − − 

ύνολο 1,0 1,0 1,0 1,0 

 
 
το πεδύο τησ απαςχϐληςησ το 2000 οι δεκαπϋντε κλϊδοι που παρουςιϊζονται, 
ςτο πλαύςιο τησ ανϊλυςησ, εμφανύζονται περύπου μοιραςμϋνοι ωσ προσ το ϑψοσ 
των ςυντελεςτών ςυμμετοχόσ. Επτϊ κλϊδοι εμφανύζουν ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ 
υψηλϐτερο απϐ τη μονϊδα, ενώ οι υπϐλοιποι οκτώ ςυντελεςτό χαμηλϐτερο απϐ 
τη μονϊδα. Και ενώ οι πρώτοι υποδηλώνουν μεγαλϑτερη ςυμμετοχό ςτη 
ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ, ςυγκριτικϊ με την αντύςτοιχη του 
ςυνϐλου τησ χώρασ, οι δεϑτεροι υποδηλώνουν μικρϐτερη ςυμμετοχό.  
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Ο κλϊδοσ των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων εμφανύζει τον υψηλϐτερο ςυντελεςτό 
ςυμμετοχόσ (3,2%) για το 2000, υποδηλώνοντασ την υψηλό ανϊπτυξη των 
δραςτηριοτότων του κλϊδου ςτην περιφϋρεια. Αυτϐσ ο ςυντελεςτόσ μϊλιςτα 
διατηρεύται ςτο ύδιο επύπεδο και το 2008, αναδεικνϑοντασ τη διαχρονικϊ 
ιδιαύτερη ςημαςύα που εμφανύζει για την περιφϋρεια. Σον δεϑτερο υψηλϐτερο 
ςυντελεςτό (2,4%) για το 2000 εμφανύζει ϋνασ κλϊδοσ των μεταφορών 
(βοηθητικϋσ δραςτηριϐτητεσ μεταφορών), που ςυνδϋεται αναμφύβολα τϐςο με 
τον νηςιωτικϐ χαρακτόρα και τισ γεωγραφικϋσ και χωρικϋσ ιδιϐτητεσ τησ 
περιφϋρειασ ϐςο και με την ανϊπτυξη τησ βαςικόσ τησ οικονομικόσ 
δραςτηριϐτητασ, δηλαδό του τουριςμοϑ. 
 
Ψςτϐςο αυτϐσ ο ςυντελεςτόσ παρουςιϊζει ςημαντικό μεύωςη (απϐ 2,4% ςε 
1,4%) ςτο υπϐ ανϊλυςη χρονικϐ διϊςτημα, αποτϋλεςμα του οπούου εύναι ϐτι 
αυτϋσ οι δραςτηριϐτητεσ παρουςύαςαν μεύωςη τησ απαςχϐληςόσ τουσ κατϊ -
40,0%. Ϊνασ τρύτοσ κλϊδοσ που εμφανύζει το 2000 υψηλϐ ςυντελεςτό 
ςυμμετοχόσ (1,7%) εύναι οι καταςκευϋσ. Ψςτϐςο και ςτην περύπτωςη αυτό ο 
ςυντελεςτόσ μειώθηκε ςημαντικϊ (ςε 1,1% το 2008), ωσ αποτϋλεςμα τησ 
μεύωςησ κατϊ -12,8% τησ απαςχϐληςησ του κλϊδου.  
 
τουσ τρεισ κλϊδουσ ορυχεύα-λατομεύα, ηλεκτριςμϐσ-ϑδρευςη, λιανικϐ εμπϐριο, 
η τιμό του ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ κυμαύνεται πολϑ κοντϊ ςτη μονϊδα, 
υποδηλώνοντασ ϐτι η ανϊπτυξη των κλϊδων αυτών ςτην περιφϋρεια γύνεται με 
τρϐπο ανϊλογο με το ςϑνολο τησ χώρασ. Και οι τρεισ κλϊδοι εμφανύζουν 
βελτύωςη του δεύκτη ςυμμετοχόσ, με μεγαλϑτερη αυτό των ορυχεύων-
λατομεύων, που υπερδιπλαςιϊζεται (απϐ 1,3% το 2000 ςε 2,8% το 2008) ςτο 
υπϐ ανϊλυςη χρονικϐ διϊςτημα. Σϋλοσ, οι λοιπού κλϊδοι των υπηρεςιών 
εμφανύζουν μοναδιαύο ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ, ο οπούοσ ϐμωσ παρουςιϊζει 
αιςθητό μεύωςη (απϐ 1,0% το 2000 ςτο 0,7% το 2008) το διϊςτημα αυτϐ. 
 
Η πλειονϐτητα των κλϊδων τησ περιφϋρειασ, ϐπωσ όδη επιςημϊνθηκε, εμφανύζει 
ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ μικρϐτερο απϐ τη μονϊδα. Οι ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ, η γεωργύα και η μεταπούηςη ϋχουν ςυντελεςτϋσ τησ τϊξησ του 
0,4%, 0,5% και 0,6% αντύςτοιχα, υποδηλώνοντασ ιδιαύτερα χαμηλϋσ 
ςυγκεντρώςεισ τησ απαςχϐληςησ των κλϊδων αυτών ςτην περιφϋρεια, 
ςυγκριτικϊ με τουσ αντύςτοιχουσ ςτο ςϑνολο τησ χώρασ. Πρϐκειται για κλϊδουσ 
που προϋρχονται απϐ ϐλο το φϊςμα τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, η 
ςυγκϋντρωςη των οπούων βελτιώνεται οριακϊ ςτην περύπτωςη των ϊλλων 
επιχειρηματικών δραςτηριοτότων και τησ γεωργύασ-κτηνοτροφύασ, ενώ 
επιδεινώνεται ςτην περύπτωςη τησ μεταπούηςησ. Οι υπϐλοιποι κλϊδοι 
εμφανύζουν ςυντελεςτϋσ που κυμαύνονται λύγο κϊτω απϐ τη μονϊδα και ςτην 
πλειονϐτητϊ τουσ εμφανύζουν βελτύωςη που υποδηλώνει την ϋςτω και ςε 
χαμηλό κλύμακα ενύςχυςη των ςχετικών δραςτηριοτότων ςτην περιφϋρεια.  
 
το πεδύο τησ ακαθϊριςτησ προςτιθϋμενησ αξύασ δϑο κλϊδοι ξεχωρύζουν, καθώσ 
το 2000 καταγρϊφουν πολϑ υψηλϋσ τιμϋσ ςτον δεύκτη ςυμμετοχόσ. Σα 
ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια και ορυχεύα-λατομεύα με τιμϋσ 4,4% και 3,0% 
προςφϋρουν κατϊ πολϑ ςτο ςυνολικϐ προώϐν τησ περιφϋρειασ, ςε ςχϋςη με τισ 
αντύςτοιχεσ για το ςϑνολο τησ χώρασ. Παρϊ τη μικρό τουσ υποχώρηςη, και 
ςτουσ δϑο κλϊδουσ οι τιμϋσ του ςυντελεςτό διατηροϑν υψηλϋσ τιμϋσ το 2006 
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(3,9% για τον πρώτο και 2,7% για τον δεϑτερο), γεγονϐσ που ςημαύνει ϐτι οι 
κλϊδοι ϋχουν μεγϊλη ςημαςύα για τη παραγωγικό διαδικαςύα τησ περιφϋρειασ.  
 
Σρεισ ϊλλοι κλϊδοι (ηλεκτριςμϐσ-ϑδρευςη, καταςκευϋσ και εκπαύδευςη) 
εμφανύζουν το 2000 μοναδιαύουσ ςυντελεςτϋσ ό λύγο πϊνω απϐ τη μονϊδα, ενώ 
ςυντελεςτϋσ χαμηλϐτερουσ απϐ τη μονϊδα εμφανύζουν η δημϐςια διούκηςη 
(0,9%), η υγεύα-κοινωνικό μϋριμνα (0,7%) και η γεωργύα-κτηνοτροφύα (0,6%). 
Ειδικό περύπτωςη θα πρϋπει να θεωρηθεύ ο κλϊδοσ τησ μεταπούηςησ (0,1%) με 
ςυντελεςτό που προςεγγύζει το μηδϋν, γεγονϐσ που υποδηλώνει τη ςχεδϐν 
ολοκληρωτικό απουςύα του κλϊδου απϐ την παραγωγικό διαδικαςύα τησ 
περιφϋρειασ. την πλειονϐτητα των κλϊδων αυτών αυξϊνεται ο ςυντελεςτόσ 
ςυμμετοχόσ τησ ακαθϊριςτησ προςτιθϋμενησ αξύασ, γεγονϐσ που ςυνδϋεται με 
την αυξημϋνη ςυμμετοχό τουσ ςτο παραγϐμενο προώϐν τησ περιφϋρειασ. 
Εξαύρεςη αποτελεύ ο κλϊδοσ τησ δημϐςιασ διούκηςησ που κινεύται προσ την 
αντύθετη κατεϑθυνςη, παρουςιϊζοντασ μεύωςη του ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ του 
ςτην ακαθϊριςτη αξύα τησ περιφϋρειασ.  
 
Ψσ προσ τον ςυντελεςτό ειδύκευςησ, παρατηρεύται ϐτι η τιμό του διαμορφώνεται 
ςτο 0,23% το 2000 και μειώνεται κϊπωσ ςε 0,21% το 2008. Αυτϐ πρακτικϊ 
ςημαύνει ϐτι η διϊρθρωςη των κλϊδων ςτη ςυγκεκριμϋνη περιφϋρεια 
παρουςιϊζει ελϊχιςτεσ διαφορϋσ ςε ςχϋςη με τη διϊρθρωςη τησ χώρασ και 
επομϋνωσ η περιφϋρεια δεν διαθϋτει εξειδύκευςη κϊποιου επιπϋδου ςε κϊποιεσ 
οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ.  
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14. Περιφέρεια Κρήτησ 

 
14.1 Η ταυτότητα τησ περιφέρειασ 
 

Σο 2000 η περιφϋρεια τησ Κρότησ βρύςκεται ςτην ϋβδομη θϋςη τησ κατϊταξησ 
των περιφερειών τησ χώρασ ωσ προσ τον πληθυςμϐ, που φθϊνει τα 565.579 
ϊτομα και καταλαμβϊνει ποςοςτϐ 5,4% του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ τησ χώρασ 
(Πύνακασ 61), ςτην πϋμπτη θϋςη ωσ προσ το μϋγεθοσ του εργατικοϑ δυναμικοϑ 
(276.760 ϊτομα) και τησ απαςχϐληςησ (256.754 ϊτομα) και ςτη δωδϋκατη θϋςη 
ωσ προσ το ποςοςτϐ τησ ανεργύασ (7,2%).  

 
 

Πίνακασ 61: Μεταβολϋσ των βαςικών μεγεθών απαςχϐληςησ και αγορϊσ εργαςύασ, Περιφϋρεια 
Κρότησ  

 

  2000 2008 Μεταβολή  
% 

Μεταβολή 

Πληθυςμϐσ χώρασ 10.468.277 10.776.116  307.839  2,9 

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ 565.579 580.863 15.284  2,7 
Μερύδιο περιφϋρειασ ςτον πληθυςμϐ τησ 
χώρασ 5,4 5,4 0,0   

Πληθυςμϐσ περιφϋρειασ (15-64 ετών) 371.545 382.630  11.084  3,0 

Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (ϑνολο) 276.760 275.279  -1.481  -0,5 
Εργατικϐ δυναμικϐ περιφϋρειασ (15-64 
ετών) 264.242 266.293  2.051  0,8 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (χονδρικϐσ) 48,9 47,4 -1,5 -3,2 

Δεύκτησ ςυμμετοχόσ (15-64 ετών)  71,1 69,6 -1,5 -2,1 

Απαςχϐληςη (ςϑνολο) 256.754 261.181  4.427  1,7 

Απαςχϐληςη (15-64 ετών) 244.236 252.195  7.959  3,3 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (ςϑνολο)  45,4 45,0 -0,4 -1,0 

Δεύκτησ απαςχϐληςησ (15-64 ετών) 65,7 65,9 0,2 0,3 

Πρωτογενόσ τομϋασ 73.608 40.769 -32.839 -44,6 

Δευτερογενόσ τομϋασ 37.063 50.554 13.491 36,4 

Σριτογενόσ τομϋασ 146.084 169.858 23.774 16,3 

Εργοδϐτεσ 18.037 29.782 11.745 65,1 

Αυτοαπαςχολοϑμενοι 78.343 59.394 -18.949 -24,2 

Μιςθωτού 120.611 151.301 30.690 25,4 

Βοηθού ςε οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ 39.763 20.704 -19.059 -47,9 

Ανεργύα (ςϑνολο) 20.006 14.098  -5.908  -29,5 

Ανεργύα (15-64 ετών) 20.006 14.098  -5.908  -29,5 

Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (ςϑνολο) 7,2 5,1 -2,1   

Δεύκτησ (ποςοςτϐ) ανεργύασ (15-64 ετών) 7,6 5,3 -2,3    

 
Αυτό η αρχικό κατϊταξη τησ περιφϋρειασ ωσ προσ τα βαςικϊ τησ μεγϋθη 
αναδεικνϑει και μια πρώτη βαςικό ιδιαιτερϐτητα τησ περιφϋρειασ που αφορϊ το 
ςχετικϊ μικρϐ, για τα δεδομϋνα τησ χώρασ, ποςοςτϐ τησ ανεργύασ. Οι εξελύξεισ 
ωςτϐςο που λαμβϊνουν χώρα ςε αυτϐ το χρονικϐ διϊςτημα διαφοροποιοϑνται 
τϐςο ωσ προσ τισ αντύςτοιχεσ για το ςϑνολο τησ χώρασ ϐςο και ωσ προσ αυτϋσ 
των ϊλλων περιφερειών, καταδεικνϑοντασ τον διαφορετικϐ τρϐπο με τον οπούο 
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η περιφϋρεια Κρότησ εντϊςςεται ςτισ ευρϑτερεσ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ 
εξελύξεισ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο πληθυςμϐσ τησ περιφϋρειασ αυξϊνεται με ρυθμϐ 
τησ τϊξησ του 2,7%, που εύναι μικρϐτερο απϐ το αντύςτοιχο (2,9%) για το 
ςϑνολο τησ χώρασ, αλλϊ και απϐ την πλειονϐτητα των ϊλλων περιφερειών. 
Ακϐμα δυςμενϋςτερη εξϋλιξη ςυνιςτϊ η ελϊχιςτη αϑξηςη του πληθυςμοϑ κατϊ 
0,8% ςτισ ηλικύεσ 15-64 ετών. Αυτϋσ οι μη ενθαρρυντικϋσ εξελύξεισ αναδεικνϑουν 
πλευρϋσ του δημογραφικοϑ προβλόματοσ τησ περιφϋρειασ, το οπούο με τον ϋναν 
ό τον ϊλλον τρϐπο ςυνδϋεται και με τισ ευρϑτερεσ κοινωνικϋσ και οικονομικϋσ 
εξελύξεισ.190  
 
Σο εργατικϐ δυναμικϐ τησ περιφϋρειασ παρουςιϊζει με τη ςειρϊ του μεύωςη 
κατϊ       -1.481 ϊτομα (ποςοςτϐ -0,5%), ενώ ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ η τϊςη αυτό 
αντιςτρϋφεται και παρουςιϊζεται περιοριςμϋνη αϑξηςη τησ τϊξησ του 0,8%. Σο 
αποτϋλεςμα των εξελύξεων ςτα πεδύα του πληθυςμοϑ και του εργατικοϑ 
δυναμικοϑ εύναι οι διαφοροποιόςεισ των δεικτών ςυμμετοχόσ. Πιο 
ςυγκεκριμϋνα, ο χονδρικϐσ δεύκτησ ςυμμετοχόσ περιορύζεται κϊπωσ (απϐ 48,9% 
το 2000 ςε 47,4% το 2008), ϐπωσ και ο δεύκτησ ςυμμετοχόσ (απϐ 71,1% ςε 
69,6%) και καθώσ εύναι οριακϊ πιο πϊνω απϐ τον αντύςτοιχο για το ςϑνολο τησ 
χώρασ (67,1%), ςυγκαταλϋγεται ανϊμεςα ςτουσ υψηλϐτερουσ που 
παρουςιϊζουν οι περιφϋρειεσ τησ χώρασ. 
 
Παρεμφερεύσ εξελύξεισ παρουςιϊζονται και ςτο πεδύο τησ απαςχϐληςησ, η οπούα 
ςτο ςϑνολϐ τησ αυξϊνεται κατϊ 1,7% (4.427 θϋςεισ εργαςύασ). Ψςτϐςο ςτην 
ηλικιακό ομϊδα των απαςχολουμϋνων ηλικύασ 15-64 ετών η αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ ανϋρχεται ςε 3,3%, οδηγώντασ ςτη δημιουργύα 7.957 θϋςεων 
εργαςύασ. Ο χονδρικϐσ δεύκτησ απαςχϐληςησ μειώνεται κατϊ 0,4% (απϐ 45,4% 
ςε 45,0%), ενώ ο δεύκτησ απαςχϐληςησ ςτισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ εμφανύζει οριακό 
αϑξηςη κατϊ 0,2% (απϐ 65,7% ςε 65,9%). Εύναι υψηλϐτεροσ απϐ τον αντύςτοιχο 
για το ςϑνολο τησ χώρασ (62,2%) και επύςησ ο υψηλϐτεροσ ϐλων των 
περιφερειών τησ χώρασ.  
 
Αυτϋσ οι εξελύξεισ τησ απαςχϐληςησ εμφανύζουν ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ 
μεταξϑ των τριών βαςικών τομϋων οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ (Διϊγραμμα 
13), καθώσ ο πρωτογενόσ τομϋασ παρουςιϊζει μεύωςη τησ απαςχϐληςησ κατϊ -
44,6% και απώλεια 13.491 θϋςεων εργαςύασ. Μϋςα ςε λιγϐτερο απϐ μια 
δεκαετύα δηλαδό ο πρωτογενόσ τομϋασ ϋχαςε τισ μιςϋσ περύπου θϋςεισ εργαςύασ 
του. 

 

                                                 
190

 ηε ζχγρξνλε νηθνλνκία φπνπ νη ππεξεζίεο ζπληζηνχλ έλα νινέλα απμαλφκελν κεξίδην ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ν πιεζπζκφο, θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ζπληζηά έλαλ 

παξάγνληα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Η αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ελίζρπζε κηαο ζεηξάο ππεξεζηψλ (εθπαίδεπζε, πγεία, θνηλσληθή αζθάιηζε), νη 

νπνίεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ επξχηεξε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ.  
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Διάγραμμα 13: Εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ κατϊ τομϋα οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια 
Κρότησ 
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Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, ϐμωσ, ο δευτερογενόσ τομϋασ παρουςιϊζει αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ κατϊ 36,4%, γεγονϐσ που οφεύλεται, ϐπωσ θα δοϑμε ςτη ςυνϋχεια, 
τϐςο ςτη μεταπούηςη ϐςο και ςτισ καταςκευϋσ. Ο ρυθμϐσ αυτϐσ μϊλιςτα εύναι 
πολϑ υψηλϐτεροσ απϐ τον αντύςτοιχο του τριτογενό τομϋα, που ανϋρχεται ςε 
16,3%, αναδεικνϑοντασ μια δεϑτερη (εκτϐσ απϐ το μικρϐ ποςοςτϐ ανεργύασ) 
ςημαντικό ιδιαιτερϐτητα τησ περιφϋρειασ. Απϐ κοινοϑ και οι δϑο δημιοϑργηςαν 
37.265 θϋςεισ εργαςύασ, κατϊςταςη η οπούα ‘καλϑπτει’ την απώλεια θϋςεων του 
πρωτογενό τομϋα, με αποτϋλεςμα τη ςυνολικό αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ και τη 
διατόρηςη τησ ανεργύασ ςε ςχετικϊ χαμηλϊ επύπεδα.  
 
Ψσ προσ τη θϋςη ςτο επϊγγελμα, οι εξελύξεισ τησ απαςχϐληςησ εμφανύζουν 
επύςησ ςημαντικϐ ενδιαφϋρον. Οι εργοδϐτεσ αυξϊνονται κατϊ 11.745 ϊτομα 
(ποςοςτϐ 65,1%), καταλαμβϊνοντασ το 2008 το 11,4% τησ ςυνολικόσ 
απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ και παρϋχοντασ ςημαντικϋσ ενδεύξεισ τησ 
ϑπαρξησ επιχειρηματικών ευκαιριών. ε αντύθετη κατεϑθυνςη, οι 
αυτοαπαςχολοϑμενοι μειώθηκαν πολϑ (ποςοςτϐ -24,2% και κατϊ 18.949 
ϊτομα), διατηρώντασ ωςτϐςο ϋνα υψηλϐ μερύδιο (22,7%) ςτη ςυνολικό 
απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ το 2008.191 Αυτό η μεύωςη του αριθμοϑ των 
αυτοαπαςχολουμϋνων ςυνδϋεται με την αϑξηςη των επιχειρηματικών 
ευκαιριών και τη μετατροπό τουσ (ό τουλϊχιςτον ενϐσ τμόματϐσ τουσ) ςε 
εργοδϐτεσ. Ψςτϐςο ενδϋχεται να υποδηλώνει και την αδυναμύα ϊςκηςησ τησ 
επιχειρηματικόσ τουσ δραςτηριϐτητασ και τη μετατροπό τουσ ςε μιςθωτοϑσ ό 
ανϋργουσ.  
 
Ψςτϐςο η βαςικό εξϋλιξη που χαρακτηρύζει τη ςυγκεκριμϋνη περιφϋρεια εύναι η 
περαιτϋρω αϑξηςη των μιςθωτών, που ανϋρχεται ςε 25,4% (30.690 ϊτομα), 

                                                 
191

 Θα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη νη εμειίμεηο ζε απηά ηα δχν κεγέζε ππνδειψλνπλ ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε θάπνησλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ θαη ζην βαζκφ θαη ζην κέηξν πνπ απηφ πνπ 

ηζρχεη ηε κεηαηξνπή ελφο αξηζκνχ απηναπαζρνινχκελσλ ζε εξγνδφηεο. 
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καταλαμβϊνοντασ ϋνα ςχετικϊ περιοριςμϋνο μερύδιο (57,9%) τησ ςυνολικόσ 
απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ. Σϋλοσ, παρϊ τη μεύωςη κατϊ 47,9% (19.059 
ϊτομα) οι βοηθού ςτισ οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ εξακολουθοϑν να διατηροϑν 
μερύδιο 7,9% ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. Η μεύωςη αυτό μπορεύ 
να ςυνδϋεται με δϑο αλληλεξαρτώμενα γεγονϐτα: Σο πρώτο γεγονϐσ αφορϊ την 
αδυναμύα τησ οικογενειακόσ επιχεύρηςησ να ςυντηρόςει τα ϊτομα αυτϊ,192 ενώ 
το δεϑτερο το ϐτι η αγορϊ εργαςύασ τησ περιφϋρειασ δημιουργεύ ϋναν αριθμϐ 
θϋςεων εργαςύασ, τισ οπούεσ καταλαμβϊνουν τα ϊτομα αυτϊ, εγκαταλεύποντασ 
την απαςχϐληςη ςτισ οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ.  
 
Αυτϋσ οι εξελύξεισ ςτα πεδύα του εργατικοϑ δυναμικοϑ και τησ απαςχϐληςησ 
οδηγοϑν ςε ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ ςτο πεδύο τησ ανεργύασ. Πιο 
ςυγκεκριμϋνα και παρϊ τη μεύωςη τησ ανεργύασ κατϊ -29,5% (ςε απϐλυτα 
μεγϋθη κατϊ 5.908 ανϋργουσ), το ποςοςτϐ τησ ανεργύασ περιορύζεται μϐλισ κατϊ 
2,1% και απϐ 7,2% το 2000 περιορύςτηκε ςε 5,1% το 2008 (τα αντύςτοιχα 
ποςοςτϊ για τισ εργϊςιμεσ ηλικύεσ ανϋρχονται ςε 7,6% και 5,3% για το 2000 και 
το 2008). Ϊνασ αριθμϐσ 5.908 ατϐμων εξακολουθεύ να παραμϋνει ςε κατϊςταςη 
ανεργύασ το 2008 και ςε ςυνδυαςμϐ με τον υψηλϐ αριθμϐ των ατϐμων που 
απαςχολεύται ςτισ οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ και αυτών που εργϊζονται ωσ 
μερικώσ απαςχολοϑμενοι ςυγκροτοϑν το ευρϑ τμόμα του ανθρώπινου 
δυναμικοϑ τησ περιφϋρειασ που αδυνατεύ να ενταχθεύ παραγωγικϊ ςτο 
οικονομικϐ ςϑςτημα τησ περιφϋρειασ. 
 
Ψςτϐςο προσ την αντύθετη κατεϑθυνςη κινοϑνται και οι μεταβολϋσ τησ 
εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ. Απϐ τον Αϑγουςτο του 2004 ωσ τον Νοϋμβριο του 
2008 η εγγεγραμμϋνη ανεργύα ςτη περιφϋρεια αυξόθηκε κατϊ 31,8% (6.539 
ϊτομα), ενιςχϑοντασ τουσ εγγεγραμμϋνουσ ανϋργουσ απϐ 20.543 ςε 27.082. ε 
επύπεδο νομοϑ τη μεγαλϑτερη αϑξηςη εμφανύζει ο Ν. Λαςιθύου (214,9%), που 
ςυγκεντρώνει και τον χαμηλϐτερο αριθμϐ ανϋργων (725 το 2004 και 2.283 το 
2008), ακολουθεύ ο Ν. Ρεθϑμνου, με ρυθμϐ αϑξηςησ τησ τϊξησ του 104,6% (απϐ 
2.367 το 2004 ςε 4.843 το 2008), ενώ οι ϊλλοι δϑο νομού εμφανύζουν πολϑ 
χαμηλϐτερουσ ρυθμοϑσ αϑξηςησ (Ηρϊκλειο 16,3% και Φανιϊ 10,8%). Ο Ν. 
Ηρακλεύου ςυγκεντρώνει τον μεγαλϑτερο αριθμϐ ανϋργων, ςυγκεκριμϋνα 
11.309 ανϋργουσ το 2004 και 13.150 το 2008. ε επαγγελματικϐ επύπεδο τουσ 
υψηλϐτερουσ ρυθμοϑσ αϑξηςησ τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ εμφανύζουν οι 
απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών και πωλητϋσ (130,8%) και οι 
ανειδύκευτοι εργϊτεσ (36,2%), με τισ ϊλλεσ επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ να 
παρουςιϊζουν ποϑ χαμηλϐτερουσ ρυθμοϑσ αϑξηςησ. τον αντύποδα, τον 
υψηλϐτερο ρυθμϐ μεύωςησ τησ εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ εμφανύζει η ομϊδα των 
επιςτημονικών επαγγελμϊτων (-44,4%) και ακολουθοϑν οι κατηγορύεσ των 
τεχνολϐγων-τεχνικών βοηθών (-21,2%) και των γεωργών-κτηνοτρϐφων (-
15,2%). 

 
 

                                                 
192

 Η εξκελεία απηή πξνυπνζέηεη φηη ηα άηνκα ππνρξεψλνληαη λα παξακείλνπλ ζηηο νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο δελ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ αιινχ κηα θαλνληθά ακεηβφκελε ζέζε εξγαζίαο.  
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14.2 Μια προςέγγιςη των αιτίων των μεταβολών τησ απαςχόληςησ 
 

Για τη διερεϑνηςη των αιτύων των μεταβολών τησ απαςχϐληςησ, τησ κλαδικόσ 
εξειδύκευςησ και των αναδιαρθρώςεων που ϋλαβαν χώρα ςτην περιφϋρεια τησ 
Κρότησ κατϊ το χρονικϐ διϊςτημα 2000-2008, θα χρηςιμοποιόςουμε τη μϋθοδο 
απϐκλιςησ-ςυμμετοχόσ. Η εφαρμογό τησ μεθϐδου και τα αποτελϋςματϊ τησ για 
την περιφϋρεια τησ Κρότησ παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 62.  
 
Οι κλϊδοι τησ περιφϋρειασ ταξινομοϑνται ςε ϋξι ομϊδεσ. Οι ομϊδεσ αυτϋσ 
αφοροϑν τη γεωργύα-κτηνοτροφύα και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ του πρωτογενοϑσ 
τομϋα (πρώτη ομϊδα), τα ορυχεύα-λατομεύα, τη μεταπούηςη και τον ηλεκτριςμϐ-
ϑδρευςη (δεϑτερη ομϊδα), τισ καταςκευϋσ (τρύτη ομϊδα), το εμπϐριο (χονδρικϐ, 
λιανικϐ, αυτοκινότων) και τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια (τϋταρτη ομϊδα), τη 
δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, κοινωνικό αςφϊλιςη, εκπαύδευςη και υγεύα 
(πϋμπτη ομϊδα) και τουσ λοιποϑσ κλϊδουσ των υπηρεςιών.193 
 
την πρώτη ομϊδα, γεωργύα, κτηνοτροφύα και αλιεύα εμφανύζεται ςημαντικό 
πτώςη των ποςοςτών ςτην απαςχϐληςό τουσ. τη γεωργύα, που η μεύωςη εύναι 
πολϑ πιο υψηλό απϐ τη μεύωςη που αφορϊ το ςϑνολο τησ χώρασ, οι αρνητικϋσ 
τιμϋσ τησ ομολογικόσ ςυνιςτώςασ αναδεικνϑουν την εξαιρετικϊ δυςμενό 
επύδραςη τησ κλαδικόσ διϊρθρωςησ για την εξϋλιξη τησ απαςχϐληςησ τησ 
περιφϋρειασ. Αρνητικϊ φαύνεται να κινεύται, πϊνω ςτην απαςχϐληςη τησ 
γεωργύασ, αλλϊ ςε εμφανώσ χαμηλϐτερη κλύμακα, και η διαφορικό ςυνιςτώςα 
(επύδραςη τοπικοϑ παρϊγοντα). Αντύθετα, οι θετικϋσ τιμϋσ τησ εθνικόσ 
ςυνιςτώςασ υποδηλώνουν τη μικρϐτερη επύδραςη που ϋχει η μεύωςη τησ 
απαςχϐληςησ ςε πανελλαδικϐ επύπεδο πϊνω ςτην απαςχϐληςη τησ 
περιφϋρειασ.194 

                                                 
193

 Βι. ζρεηηθά Τπνζεκείσζε 9.  
194

 Βι. ζρεηηθά Τπνζεκείσζε 12.  
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Πίνακασ 62: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο, Περιφϋρεια Κρότησ 
 

 

Κωδ. Κλάδοσ Μεταβολέσ ςε απόλυτα μεγέθη και ποςοςτά 
υνιςτώςεσ απόκλιςησ και ςυμμετοχήσ 

ςε απόλυτεσ τιμέσ 

2000 2008 Μεταβολή 
% 

Μεταβολή 
Εθνική 

υνιςτώςα 
Ομολογική 
υνιςτώςα 

Διαφορική 
υνιςτώςα Μεταβολή 

Ι 
Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και 
δαςοκομύα – Αλιεύα 73.608 40.769 -32.839 -44,6 8.706 -28.480 -13.064 -32.839 

ΙΙ 
Ορυχεύα και λατομεύα – Μεταπούηςη – 
Ηλεκτριςμϐσ – Ύδρευςη 19.660 23.740 4.080 20,8 2.325 -2.863 4.618 4.080 

ΙΙΙ Καταςκευϋσ 17.404 25.454 8.050 46,3 2.058 3.143 2.849 8.050 

ΙV 
Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο – 
Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 75.332 83.176 7.845 10,4 8.910 6.180 -7.245 7.845 

V 

Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα – 
Κοινωνικό αςφϊλιςη – Εκπαύδευςη – 
Τγεύα  38.017 45.577 7.559 19,9 4.496 5.730 -2.667 7.559 

VΙ Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών (*) 32.735 42.466 9.731 29,7 3.872 5.396 463 9.731 

ύνολο 256.754 261.181 4.427 1,7 30.367 -10.894 -15.047 4.427 

 
(*) Η κατηγορία «VI. Λοιποί κλάδοι υπηρεςιών» περιλαμβάνει: Θ. Μεταφορέσ, αποθήκευςη και επικοινωνίεσ Ι. Ενδιάμεςοι χρηματοπιςτωτικοί οργανιςμοί Κ. 
Διαχείριςη ακίνητησ περιουςίασ, εκμιςθώςεισ και επιχειρηματικέσ δραςτηριότητεσ Ξ. Άλλεσ δραςτηριότητεσ παροχήσ υπηρεςιών υπέρ  του κοινωνικού ςυνόλου και 
άλλων υπηρεςιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα Ο. Ιδιωτικά νοικοκυριά που απαςχολούν οικιακό προςωπικό Π. Ετερόδικοι οργανιςμοί και  όργανα. 
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την περύπτωςη τησ ομϊδασ των μεταποιητικών κλϊδων παρατηρεύται 
περιοριςμϋνη αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ, ωσ αποτϋλεςμα τησ αλληλεπύδραςησ 
τησ αρνητικόσ κλαδικόσ διϊρθρωςησ τησ απαςχϐληςησ ςτην περιφϋρεια και τησ 
θετικόσ επύδραςησ τϐςο των τοπικών παραγϐντων (διαφορικό ςυνιςτώςα) ϐςο 
και των τϊςεων τησ απαςχϐληςησ ςε εθνικϐ επύπεδο (εθνικό ςυνιςτώςα).  
 
τον κλϊδο των καταςκευών θετικό επύδραςη αςκεύται και απϐ τισ τρεισ 
ςυνιςτώςεσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, τϐςο η κλαδικό διϊρθρωςη τησ περιφϋρειασ ϐςο 
και μια ςειρϊ απϐ τοπικοϑσ παρϊγοντεσ καθώσ και η γενικϐτερη αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ ςε εθνικϐ επύπεδο του κλϊδου επηρεϊζουν θετικϊ την 
απαςχϐληςη του κλϊδου, με αποτϋλεςμα να αυξϊνεται ςημαντικϊ.  
 
τισ ομϊδεσ κλϊδων του εμπορύου, των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων και τησ 
δημϐςιασ διούκηςησ παρατηρεύται αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. Αυτό η θετικό 
μεταβολό τησ απαςχϐληςησ εύναι το αποτϋλεςμα τησ ςυςχϋτιςησ παραγϐντων 
που λειτουργοϑν αντιθετικϊ. Απϐ τη μύα πλευρϊ, η ευνοώκό διϊρθρωςη των 
κλϊδων τησ περιφϋρειασ και δευτερευϐντωσ η εθνικό τϊςη αϑξηςησ τησ 
απαςχϐληςησ επιδροϑν θετικϊ ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ και απϐ την ϊλλη 
πλευρϊ, και για τισ δϑο ομϊδεσ κλϊδων, οι τοπικού παρϊγοντεσ φαύνεται να 
ϋχουν αρνητικό επύδραςη ςτην περαιτϋρω αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. Ανϊλογεσ 
φαύνονται και οι εξελύξεισ ςτη ομϊδα των κλϊδων τησ δημϐςιασ διούκηςησ. Και 
εδώ, ο τοπικϐσ παρϊγοντασ λειτουργεύ αρνητικϊ ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ, 
ενώ η ςϑνθεςη των κλϊδων και η εθνικό τϊςη φαύνεται να λειτουργοϑν θετικϊ. 
 
την τελευταύα ομϊδα κλϊδων των λοιπών υπηρεςιών που ςχετύζονται κυρύωσ 
με τον ιδιωτικϐ τομϋα παρουςιϊζεται η πιο εντυπωςιακό ςε αριθμϐ θϋςεων 
εργαςύασ αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. ε αυτό την ομϊδα των κλϊδων, ϐπωσ 
ςυμβαύνει και ςτον κλϊδο των καταςκευών, ϐλοι οι παρϊγοντεσ λειτουργοϑν 
θετικϊ ωσ προσ την αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. Αρχικϊ η ομολογικό ςυνιςτώςα 
εμφανύζει την ευνοώκϐτερη για την περιφϋρεια επύδραςη ςτην απαςχϐληςη του 
κλϊδου και ακολουθοϑν τϐςο η εθνικό ςυνιςτώςα ϐςο και οι τοπικού 
παρϊγοντεσ.  
 
υμπεραςματικϊ και με βϊςη τισ δυνατϐτητεσ που παρϋχει η ανϊλυςη, 
διαπιςτώνεται ϐτι για μια μεγϊλη κατηγορύα βαςικών κλϊδων τησ περιφϋρειασ 
(γεωργύα-κτηνοτροφύα, εμπϐριο και δημϐςια διούκηςη) πολλού τοπικού 
παρϊγοντεσ λειτουργοϑν ωσ εμπϐδιο ςτην αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. 
Σαυτοχρϐνωσ, η κλαδικό διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ φαύνεται να λειτουργεύ 
αρνητικϊ μϐνο ςτουσ κλϊδουσ του πρωτογενό τομϋα και ωσ ϋναν βαθμϐ και 
ςτον δευτερογενό τομϋα (ορυχεύα-λατομεύα, μεταπούηςη, ηλεκτριςμϐσ), αλλϊ 
παρϊλληλα να μη ςυνιςτϊ εμπϐδιο για την αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ 
υπϐλοιπουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ. υνολικϊ, για την περιφϋρεια τησ Κρότησ, 
η κλαδικό διϊθρωςη τησ περιφϋρειασ καθώσ και τοπικού παρϊγοντεσ φαύνεται 
να ςυνιςτοϑν τουσ κϑριουσ παρϊγοντεσ για την περιοριςμϋνη αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ.  
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14.3 Κλαδική εξειδίκευςη και αναδιαρθρώςεισ 
 

Η εξειδύκευςη ςτην περιφϋρεια τησ Κρότησ απϐ την οπτικό τησ απαςχϐληςησ 
παρουςιϊζεται ςτον Πύνακα 63, ϐπου καταγρϊφονται οι μεταβολϋσ τησ 
απαςχϐληςησ ςτουσ ςημαντικϐτερουσ ςε διψόφιο κωδικϐ κλϊδουσ τησ 
περιφϋρειασ.195  
 
το ςϑνολο τησ περιφϋρειασ η απαςχϐληςη αυξϊνεται κατϊ 1,7% οδηγώντασ 
ςτην δημιουργύα 4.427 θϋςεων εργαςύασ. Αυτϐ εύναι το αποτϋλεςμα αξιϐλογων 
διαφοροποιόςεων των κλϊδων τϐςο ωσ προσ το μϋγεθοσ ϐςο και ωσ προσ την 
κατεϑθυνςη των μεταβολών. Ϊτςι απϐ τουσ δεκαπϋντε μεγαλϑτερουσ κλϊδουσ 
τησ περιφϋρειασ, που παρουςιϊζονται ςτο πλαύςιο τησ παροϑςασ ανϊλυςησ, οι 
δεκατρεύσ παρουςιϊζουν αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ και οι υπϐλοιποι δϑο μεύωςη. 
τουσ κλϊδουσ που αυξϊνεται η απαςχϐληςη οι ρυθμού αϑξηςησ κυμαύνονται 
μεταξϑ του 2,1% (λιανικϐ εμπϐριο) και 117,6% (ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ), ενώ ςτουσ κλϊδουσ που μειώνεται η απαςχϐληςη (γεωργύα- 
κτηνοτροφύα και ορυχεύα-λατομεύα) οι ρυθμού μεύωςησ υπολογύζονται ςτο -
44,6% και ςτο -100,0% αντύςτοιχα. 
 
 
Πίνακασ 63: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια 
Κρότησ   

 
 Κλάδοι οικονομικήσ 
δραςτηριότητασ 2000 2008 

Απόλυτη 
μεταβολή 

% 
μεταβολή 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 73.608 40.769 -32.839 -44,6 
10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 425 0 -425 -100,0 
15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 6.109 8.995 2.886 47,2 
 Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 11.206 12.512 1.305 11,6 
41-43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ 
αϋριο 1.919 2.234 315 16,4 
45. Καταςκευϋσ 17.404 25.454 8.050 46,3 
52. Λιανικϐ εμπϐριο  30.488 31.136 648 2,1 
 Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 11.224 17.064 5.839 52,0 
55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 33.620 34.976 1.357 4,0 
60-64. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και 
επικοινωνύεσ  11.256 12.904 1.648 14,6 
74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ 5.976 13.006 7.030 117,6 
75. Δημϐςια διούκηςη 15.636 16.136 500 3,2 
80. Εκπαύδευςη 11.924 15.851 3.926 32,9 
85.Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 10.457 13.590 3.133 30,0 
 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών196 15.503 16.555 1.052 6,8 
ύνολο 256.754 261.181 4.427 1,7 

 
τουσ κλϊδουσ που αυξϊνεται η απαςχϐληςη, τουσ υψηλϐτερουσ ρυθμοϑσ 
παρουςιϊζει ο κλϊδοσ των επιχειρηματικών δραςτηριοτότων197 (117,6%) και οι 

                                                 
195

   Βι. ζρεηηθά Τπνζεκείσζε 13. 
196

 ηνπο «Λνηπνχο θιάδνπο ππεξεζηψλ» πεξηιακβάλνληαη νη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ηα ηδησηηθά λνηθνθπξηά πνπ απαζρνινχλ νηθηαθφ πξνζσπηθφ, νη εηεξφδηθνη νξγαληζκνί, νη 

ελδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί θαη ινηπνί θιάδνη ηνπ κνλνςήθηνπ Κ. Γηαρείξηζε αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο.  
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λοιπού κλϊδοι του εμπορύου198 (52,0%). Οι κλϊδοι αυτού δημιουργοϑν μεγϊλο 
αριθμϐ νϋων θϋςεων εργαςύασ (7.030 ο πρώτοσ και 5.839 ο δεϑτεροσ). Και οι 
κλϊδοι τησ βιομηχανύασ τροφύμων-ποτών (47,2%), των καταςκευών (46,3%), 
τησ εκπαύδευςησ (32,9%) και τησ υγεύασ (30,0%) παρουςιϊζουν υψηλοϑσ 
ρυθμοϑσ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ. Ο κλϊδοσ τροφύμων-ποτών, παρϊ το 
γεγονϐσ ϐτι ωσ επύ το πλεύςτον αποτελεύται απϐ μικρϋσ ϋωσ πολϑ μικρϋσ 
επιχειρόςεισ,199 διαθϋτει και πρωτοπϐρεσ ό εν δυνϊμει πρωτοπϐρεσ επιχειρόςεισ 
(ςϑμφωνα πϊντα με τουσ οριςμοϑσ τησ μελϋτησ), οι οπούεσ κατϊ μϋςο ϐρο 
απαςχολοϑν 95 εργαζομϋνουσ.200 Ϊνα ςημαντικϐ τμόμα των επιχειρόςεων 
αυτών κϊνει εξαγωγϋσ, ενώ ϋνα ϊλλο τμόμα απευθϑνεται ςτην εγχώρια και ςτην 
τοπικό αγορϊ. Ο κλϊδοσ επιπλϋον παρουςιϊζει τον υψηλϐτερο ςυντελεςτό 
αλληλεξϊρτηςησ (4,01) ανϊμεςα ςτουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ (ICAP 2007), 
γεγονϐσ που ςημαύνει ϐτι οι θετικϋσ εξελύξεισ τησ απαςχϐληςόσ του επηρεϊζουν 
θετικϊ ϋναν ςημαντικϐ αριθμϐ κλϊδων.201  
 
Οι δϑο τελευταύοι κλϊδοι (εκπαύδευςη και υγεύα) ςυνδϋονται ςε μεγϊλο βαθμϐ 
με τη δημϐςια απαςχϐληςη και με τουσ ρυθμοϑσ επϋκταςησ του κοινωνικοϑ 
κρϊτουσ ςτην περιφϋρεια και ςυμβϊλλουν αποφαςιςτικϊ ςτη δημιουργύα 
θϋςεων εργαςύασ (κατϊ 3.926 ο πρώτοσ και κατϊ 3.133 ο δεϑτεροσ). O κλϊδοσ 
μϊλιςτα τησ εκπαύδευςησ, παρουςιϊζοντασ υψηλϐ για τα δεδομϋνα τησ 
περιφϋρειασ ςυντελεςτό αλληλεξϊρτηςησ (3,58), αναδεικνϑει την ιδιαύτερη 
ςημαςύα του, εκτϐσ απϐ αυτό που ςυνδϋεται με αυτϋσ καθαυτϋσ τισ 
δραςτηριϐτητεσ του κλϊδου. 
 
Οι κλϊδοι του ηλεκτριςμοϑ και ϑδρευςησ, παρϊ τον αξιοςημεύωτο ρυθμϐ 
αϑξηςησ τησ απαςχϐληςόσ τουσ (16,4%), ςυμμετϋχουν, ωσ εκ του μεγϋθουσ τουσ, 
με μικρϐτερουσ αριθμοϑσ ςτη δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ.202 Αντιθϋτωσ, 
οι κλϊδοι των μεταφορών και οι λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ εμφανύζουν 
χαμηλϐτερουσ ρυθμοϑσ ανϊπτυξησ (14,6% και 11,6% αντύςτοιχα), αλλϊ 

                                                                                                                                            
197

 ηνλ θιάδν απηφλ πεξηιακβάλνληαη νη λνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη δξαζηεξηφηεηεο αξρηηεθηφλσλ 

θαη κεραληθψλ, νη ηερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο, ε δηαθήκηζε θηι.  
198

 ηελ νκάδα απηή πεξηιακβάλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εκπνξίνπ, ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο 

επηζθεπήο νρεκάησλ θα κνηνζηθιεηψλ, ε ιηαληθή πψιεζε θαπζίκσλ νρεκάησλ θαη ην ρνλδξηθφ 

εκπφξην.  
199

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΚΔΣΑ Κξήηεο (2005), ην 75% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ην 2004 

απαζρνιεί θάησ απφ δέθα εξγαδνκέλνπο, ελψ ην 34% είλαη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο απαζρνινχληαη 

κφλν νη ηδηνθηήηεο ή θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 
200

 Χζηφζν αθφκα θαη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο είηε δελ πθίζηαληαη θαζφινπ ηκήκαηα έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο, είηε απνηεινχληαη απφ έλα ή δχν άηνκα, κε απνηέιεζκα ηελ πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε θαηλνηνκηθέο δξάζεηο θαη δηαδηθαζίεο. Δπίζεο, ζε απηέο ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ν 

αξηζκφο ησλ απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ζπλήζσο θάησ απφ ην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απαζρνινπκέλσλ. 
201

 Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ICAP (2007) πνπ αθνξνχλ ηε δηεξεχλεζε ησλ επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο, εθηφο απφ ηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ- 

πνηψλ, πςειφ ζπληειεζηή αιιειεμάξηεζεο εκθαλίδνπλ νη θιάδνη ησλ ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ 

(3,66%), ηεο γεσξγίαο-θηελνηξνθίαο (3,63%), ηεο δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (3,60%), ηεο 

εθπαίδεπζεο (3,58%), ησλ άιισλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ (3,58%) θαη ησλ μελνδνρείσλ- 

εζηηαηνξίσλ (3,50%). 
202

 Απηή ε πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζπλδέεηαη 

αζθαιψο θαη κε ηηο ηδηαίηεξα κηθξέο επελδχζεηο πνπ γίλνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο θιάδνπο, παξά ηηο 

εμαθξηβσκέλεο αλάγθεο ηεο πεξηθέξεηαο ζε ελέξγεηα θαη ζε πδάηηλνπο πφξνπο (βι. ζρεηηθά ζηελ 

έθζεζε ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Κξήηεο 2008 γηα ηνπο δείθηεο θαηλνηνκίαο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο). 
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δημιουργοϑν 3.000 περύπου θϋςεισ εργαςύασ, γεγονϐσ ιδιαύτερα ενδιαφϋρον για 
τα δεδομϋνα και τισ εξελύξεισ τησ περιφϋρειασ. την περύπτωςη μϊλιςτα των 
λοιπών κλϊδων τησ μεταπούηςησ203 εύναι ενθαρρυντικό η αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ που καταγρϊφουν, ςε ςυνδυαςμϐ με την αντύςτοιχη τησ 
βιομηχανύασ τροφύμων-ποτών, καθώσ, εκτϐσ των ϊλλων, λαμβϊνουν χώρα ςε 
μια περύοδο γενικϐτερησ βιομηχανικόσ οπιςθοχώρηςησ. το υπϐ ανϊλυςη 
χρονικϐ διϊςτημα, η μεταπούηςη ςυνολικϊ (Πύνακασ Π.1.13 Παραρτόματοσ Ι) 
παρουςιϊζει ςημαντικϋσ διαχρονικϋσ διακυμϊνςεισ, με την απαςχϐληςη να 
αυξϊνεται τα πρώτα ϋτη τησ περιϐδου (μϋχρι το 2003), να μειώνεται το 2004 και 
ϋκτοτε να επανϋρχεται ςε αυξητικό πορεύα. τον βαθμϐ μϊλιςτα που αυτϋσ οι 
διακυμϊνςεισ ανταποκρύνονται ςτην πραγματικϐτητα (και δεν ςυνδϋονται με 
ζητόματα ςυγκϋντρωςησ και καταγραφόσ των ςτατιςτικών δεδομϋνων), 
ενδϋχεται να καταδεικνϑουν την ϑπαρξη ενϐσ πολϑ ευϋλικτου εργατικοϑ 
δυναμικοϑ (ό τουλϊχιςτον ενϐσ τμόματϐσ του), το οπούο κινεύται ανϊμεςα ςτην 
απαςχϐληςη και ςτην ανεργύα (ό αεργύα), ϐταν και ϐπωσ οι ςυνθόκεσ 
παραγωγόσ το απαιτοϑν. 
 
Σϋλοσ, οι λοιπού κλϊδοι των υπηρεςιών (6,8%), που ςχετύζονται με τον ιδιωτικϐ 
τομϋα, τα ξενοδοχεύα-εςτιατϐρια (4,0%), η δημϐςια διούκηςη (3,2%) και το 
λιανικϐ εμπϐριο (2,1%) εμφανύζουν περιοριςμϋνουσ ρυθμοϑσ αϑξηςησ ςτην 
απαςχϐληςό τουσ και πολϑ πιο χαμηλοϑσ ςτη δημιουργύα νϋων θϋςεων 
εργαςύασ. Ειδικϐτερα για τον κλϊδο των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων, αυτό η 
κϊμψη του ρυθμοϑ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ φανερώνει μια κϐπωςη του 
κλϊδου, η οπούα χρονικϊ διαδϋχεται μια περύοδο υψηλόσ αϑξηςησ.204 Παρϊ τον 
μικρϐ ρυθμϐ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ ςτον κλϊδο των ξενοδοχεύων-
εςτιατορύων, που εντοπύζεται ςτον πυρόνα των δραςτηριοτότων του 
τουριςμοϑ, ενδιαφϋρουςεσ διεργαςύεσ εντοπύζονται ςε ςυναφεύσ κλϊδουσ τησ 
τουριςτικόσ δραςτηριϐτητασ. ε κλϊδουσ που ςυνδϋονται με νϋεσ μορφϋσ 
τουριςμοϑ (πρακτορεύα οργανωμϋνων εκδρομών περιπϋτειασ-υπαύθρου, 
ςυνεδριακών κϋντρων, ϊλλων ψυχαγωγικών και αθλητικών δραςτηριοτότων) οι 
επιχειρόςεισ που δραςτηριοποιοϑνται απαςχολοϑν, ςε ποςοςτϐ πϊνω απϐ 
30,0%, προςωπικϐ ϊνω των δϋκα ατϐμων και ςε ποςοςτϐ 20,0% προςωπικϐ 
μεταξϑ 15-20 ατϐμων (ΚΕΣΑ Κρότησ 2005). το εργατικϐ δυναμικϐ των 
επιχειρόςεων αυτών (ςϑμφωνα με την ύδια μελϋτη) ϋνα ποςοςτϐ τησ τϊξησ του 
26,0% αφορϊ αποφούτουσ τησ ανώτατησ εκπαύδευςησ, μϋγεθοσ που 
αντιπροςωπεϑει το 40,0%-50,0% του ςυνολικοϑ προςωπικοϑ ςτισ επιχειρόςεισ 
αυτϋσ.205 Σαυτοχρϐνωσ, ο κλϊδοσ εξακολουθεύ να διατηρεύ ϋναν απϐ τουσ 

                                                 
203

 ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ιακβάλνπλ ρψξα ζην εζσηεξηθφ ηεο κεηαπνίεζεο έληνλεο 

ηάζεηο αλαδηάξζξσζεο ηεο απαζρφιεζεο. Αλάκεζα ζηνπο ινηπνχο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο νη 

ζεκαληηθφηεξνη απφ πιεπξάο απαζρφιεζεο ην 2000 είλαη ηα κε κεηαιιηθά νξπθηά, ην έπηπιν, ην μχιν 

θαη ε έλδπζε. Καη νη ηέζζεξηο θιάδνη εκθαλίδνπλ πηψζε ηεο απαζρφιεζεο, ελψ κεγάιε αχμεζε 

παξνπζίαζαλ νη θιάδνη ησλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο θαηαζθεπήο κεραλεκάησλ θαη εηδψλ 

εμνπιηζκνχ.  
204

 Ο θιάδνο ησλ μελνδνρείσλ-εζηηαηνξίσλ παξνπζίαζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ηελ πςειφηεξε ζε 

απφιπηα κεγέζε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο (θαηά 14.000 άηνκα) αλάκεζα ζηνπο θιάδνπο ηεο 

πεξηθέξεηαο (ICAP 2007). 
205

 Αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ θαηλνηνκίαο, κε φξνπο εηζαγσγήο λέσλ ππεξεζηψλ θαη νξγαλσηηθψλ 

θαηλνηνκηψλ, θαηά κέζν φξν ην 75% δήισζε φηη δελ έρεη αλαιάβεη ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία.  



 193 

υψηλϐτερουσ ςυντελεςτϋσ αλληλεξϊρτηςησ (3,50%) ανϊμεςα ςτουσ κλϊδουσ 
τησ περιφϋρειασ (ICAP 2007). 
 
Ειδικϐτερα ςτην περύπτωςη του λιανικοϑ εμπορύου, αυτό η μικρό αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ ςυνδϋεται με τον περιοριςμϋνο ρυθμϐ ύδρυςησ νϋων 
επιχειρόςεων, που παρατηρεύται ςτισ αρχϋσ αυτόσ τησ δεκαετύασ (ΚΕΣΑ Κρότησ 
2008). τον κλϊδο κυριαρχοϑν οι μικρϋσ ϋωσ πολϑ μικρϋσ επιχειρόςεισ, με 
λιγϐτερο απϐ πϋντε ϊτομα προςωπικϐ, και ςε πολλϋσ περιπτώςεισ λειτουργοϑν 
μϐνο απϐ τουσ ιδιοκτότεσ και τα μϋλη των οικογενειών τουσ.206 τη μεγϊλη τουσ 
πλειονϐτητα οι επιχειρόςεισ αυτϋσ απευθϑνονται ςτην τοπικό αγορϊ, ενώ ϋνασ 
μικρϐσ αριθμϐσ απϐ αυτϋσ απευθϑνεται ςτην περιφερειακό αγορϊ.  
 
Δϑο εύναι βαςικϊ οι κλϊδοι που μειώνεται η απαςχϐληςη. Ο πρώτοσ εύναι η 
γεωργύα-κτηνοτροφύα, που τα ποςοςτϊ διαμορφώνονται ςτο -44,6%, με 
απώλεια 32.839 θϋςεων εργαςύασ, εμφανύζοντασ ταυτοχρϐνωσ ϋναν απϐ τουσ 
υψηλϐτερουσ ρυθμοϑσ μεύωςησ ςτο ςϑνολο των περιφερειών τησ χώρασ. Ϊνα 
μϋροσ τησ μεύωςησ αυτόσ ςυνδϋεται με τη ςυνταξιοδϐτηςη ενϐσ αριθμοϑ ατϐμων 
απϐ το εργατικϐ δυναμικϐ,207 ενώ ϋνα ϊλλο μϋροσ ςυνδϋεται με τη μετακύνηςη 
ατϐμων απϐ τον πρωτογενό τομϋα ςτη μεταπούηςη και ςτισ υπηρεςύεσ.208 Ο 
δεϑτεροσ κλϊδοσ εύναι των ορυχεύων-λατομεύων, ο οπούοσ, λϐγω του μεγϋθουσ, 
δεν επηρεϊζει ςημαντικϊ την απαςχϐληςη. Η μεύωςη τησ απαςχϐληςησ του 
κλϊδου κατϊ 100,0% ενδϋχεται να οφεύλεται ςε ζητόματα καταγραφόσ των 
δεδομϋνων τησ ϋρευνασ εργατικοϑ δυναμικοϑ και να μην ανταποκρύνεται 
απϐλυτα ςτην πραγματικϐτητα.209  
 
Αυτϋσ οι μεταβολϋσ τησ απαςχϐληςησ που επιςημϊνθηκαν παραπϊνω οδηγοϑν 
ςε ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ ςτη διϊρθρωςη τησ απαςχϐληςησ ςτουσ 
κλϊδουσ (Πύνακασ 64). Απϐ τουσ δεκαπϋντε βαςικϐτερουσ κλϊδουσ τησ 
περιφϋρειασ οι δώδεκα βελτιώνουν τη ςυμμετοχό τουσ ςτη ςυνολικό 
απαςχϐληςη, ϋνασ κλϊδοσ δεν ςημειώνει μεταβολό, ενώ οι υπϐλοιποι δϑο τη 
μειώνουν. Η ςημαντικϐτερη διαφοροπούηςη αναμφύβολα ςυνδϋεται με τη 
γεωργύα-κτηνοτροφύα, η ςυμμετοχό τησ οπούασ μειώνεται κατϊ 13,1% ςτη 
ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. Παρϊ τη ςημαντικό μεύωςη τησ 
απαςχϐληςόσ του κατϊ 44,6% (32.839 θϋςεισ εργαςύασ), ο κλϊδοσ τησ γεωργύασ-
κτηνοτροφύασ παραμϋνει ο μεγαλϑτεροσ, ςε βαθμϐ που η περιφϋρεια να μπορεύ 
να χαρακτηριςτεύ ςε μεγϊλο βαθμϐ ωσ αγροτικό. Διατηρεύ ταυτϐχρονα πολϑ 
υψηλϐ (για τα δεδομϋνα τησ περιφϋρειασ) ςυντελεςτό αλληλεξϊρτηςησ (3,63%) 
ανϊμεςα ςτουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ (ICAP 2007), καταδεικνϑοντασ τη 
βαρϑνουςα ςημαςύα που ϋχει για την οικονομύα τησ περιφϋρειασ. 
 

                                                 
206

 χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο κειέηεο, ην 80,0% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

απαζρνιεί θάησ απφ πέληε άηνκα, ελψ κφιηο ην 0,4% ηνπ αξηζκνχ ηνπο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

κεζαίν ζε κέγεζνο. Απηφ ην πνιχ κηθξφ κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, καδί κε άιια ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο, ζπληζηά εκπφδην ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
207

 Η ππφζεζε απηή εληζρχεηαη πεξαηηέξσ κέζα απφ ηα πςειά πνζνζηά απαζρνινπκέλσλ ηνπ θιάδνπ 

πνπ εληνπίδνληαη ην 2000 ζηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο 55-64 εηψλ, αιιά θαη ζ’ απηήλ πάλσ απφ 65 εηψλ.  
208

 Βι. ζρεηηθά Τπνζεκείσζε 17.  
209

 ε θάζε πεξίπησζε αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη, θαζψο ε έξεπλα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη κία 

δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα λνηθνθπξηψλ, ηα κηθξά κεγέζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιέο θνξέο ζρεδφλ 

ππνρξεσηηθά νδεγνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνληαη δεθηά κε ηδηαίηεξε επηθχιαμε. 
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Η περιφϋρεια τησ Κρότησ, εκτϐσ απϐ αγροτικό, μπορεύ να χαρακτηριςτεύ και ωσ 
τουριςτικό περιοχό, αφοϑ ο κλϊδοσ των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων εμφανύζει 
αξιϐλογη ςυμμετοχό (13,4%) ςτην απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. Εύναι 
αξιοςημεύωτο ϐμωσ ϐτι αυτϐσ ο κλϊδοσ και ο κλϊδοσ του λιανικοϑ εμπορύου, που 
καλϑπτει ϋνα ςημαντικϐ ποςοςτϐ τησ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ, ενώ 
ςυμμετϋχουν με υψηλϊ ποςοςτϊ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ, 
αυξϊνουν ελϊχιςτα ό και καθϐλου τη ςυμμετοχό τουσ, παρϋχοντασ ενδεύξεισ του 
κορεςμοϑ ό τησ ϋλλειψησ μιασ αναγκαύασ δυναμικόσ παρουςύασ. Κατϊ ςυνϋπεια, 
μια ςημαντικό διαπύςτωςη αφορϊ την περιοριςμϋνη διαφοροπούηςη του κλϊδου 
των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων και τη ςταςιμϐτητα τησ θϋςησ του λιανικοϑ 
εμπορύου.  
 

 
 
Πίνακασ 64: Μεταβολϋσ διϊρθρωςησ απαςχϐληςησ κατϊ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, , 
Περιφϋρεια Κρότησ   
 

 Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2008 
Απόλυτη 

μεταβολή 
01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 28,7 15,6 -13,1 
10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 0,2 0,0 -0,2 
15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 2,4 3,4 1,1 
 Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 4,4 4,8 0,4 
41-43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη, φυςικϐ αϋριο 0,7 0,9 0,2 
45. Καταςκευϋσ 6,8 9,7 2,9 
52. Λιανικϐ εμπϐριο  11,9 11,9 0,0 
 Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 4,4 6,5 2,1 
55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 13,1 13,4 0,3 
60-64. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και 
επικοινωνύεσ  4,4 4,9 0,5 
74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ 2,3 5,0 2,7 
75. Δημϐςια διούκηςη 6,1 6,2 0,1 
80. Εκπαύδευςη 4,6 6,1 1,5 
85. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 4,1 5,2 1,1 
 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 6,0 6,3 0,3 
ύνολο 100,0 100,0 0,0 

 
Ψςτϐςο η δεϑτερη ςημαντικό διαφοροπούηςη αφορϊ την αϑξηςη τησ 
ςυμμετοχόσ του κλϊδου των καταςκευών κατϊ 2,9%, καθιςτώντασ τον κλϊδο 
αυτϐ τον τϋταρτο ςε μϋγεθοσ απαςχϐληςησ κλϊδο τησ περιφϋρειασ. Και καθώσ 
ςτισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ ο κλϊδοσ των καταςκευών εμφανύζει υψηλϐ 
βαθμϐ διαςϑνδεςησ με ϋναν μεγϊλο αριθμϐ ϊλλων κλϊδων, αυτϐ το ςτοιχεύο του 
δυναμιςμοϑ αναμϋνεται να εμφανύζει ιδιαύτερη ςημαςύα και για μια ςειρϊ απϐ 
ϊλλουσ κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ.210 
  
Όπωσ παρουςιϊςτηκε παραπϊνω ςε μια ςειρϊ κλϊδων του τριτογενοϑσ τομϋα, 
ςημειώθηκε αξιϐλογη αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ και τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην 
απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. τον κλϊδο «Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ 

                                                 
210

 Γηα κηα εθηίκεζε ησλ δηαθιαδηθψλ ζρέζεσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηηο εξγαζίεο ησλ θνχληδνπ (2007) θαη Λίβα, 

Μπειεγξή-Ρνκπφιε (2008).  
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δραςτηριϐτητεσ» (οι νομικϋσ δραςτηριϐτητεσ, οι δραςτηριϐτητεσ αρχιτεκτϐνων 
και μηχανικών, οι τεχνικϋσ δοκιμϋσ και αναλϑςεισ, η διαφόμιςη) παρατηρεύται 
παρϊλληλα η μεγαλϑτερη αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ αλλϊ και πολϑ ςημαντικό 
αϑξηςη (2,7%) ςυμμετοχόσ ςτην απαςχϐληςη. Επύςησ, ςε ςυνδυαςμϐ με την 
αϑξηςη τησ ςυμμετοχόσ των κλϊδων του εμπορύου (2,2%), τησ δημϐςιασ 
διούκηςησ (1,4%) και τησ εκπαύδευςησ (1,1%), διακρύνεται μια δυναμικό τϊςη 
τριτογενοπούηςησ τησ οικονομύασ. 
 
Η ανϊλυςη των μεταβολών και των αναδιαρθρώςεων τησ απαςχϐληςησ ςτουσ 
κλϊδουσ τησ περιφϋρειασ ολοκληρώνεται με την παρουςύαςη δϑο ςτατιςτικών 
δεικτών (Πύνακασ 65), του ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ και του ςυντελεςτό 
εξειδύκευςησ, οι οπούοι, ϐπωσ ϋχουμε δει, προςφϋρουν ςυμπληρωματικϋσ 
πληροφορύεσ αναφορικϊ με τη ςυγκϋντρωςη των οικονομικών δραςτηριοτότων 
ςτην περιφϋρεια (ϐπωσ αποτυπώνονται μϋςα απϐ την κλαδικό διϊρθρωςη), 
αλλϊ και την εξειδύκευςη τησ περιφϋρειασ. 
 
Πίνακασ 65: υντελεςτόσ ςυμμετοχόσ κλϊδων ςτην απαςχϐληςη και ςτην ακαθϊριςτη 
προςτιθϋμενη αξύα, Περιφϋρεια Κρότησ   
 

Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ  
 

υντελεςτήσ 
ςυμμετοχήσ  
απαςχόληςη 

 

υντελεςτήσ 
ςυμμετοχήσ ΑΠΑ 

 

 2000 2008 2000 2006 

01-05. Γεωργύα, κτηνοτροφύα κ.ϊ. 1,65 1,37 1,63 2,02 

10-14. Ορυχεύα και λατομεύα 0,36 0,00 0,29 0,35 
15. Βιομηχανύα τροφύμων και ποτών 0,81 1,38 − − 
 Λοιπού κλϊδοι μεταπούηςησ 0,40 0,51 − − 
41-43. Ηλεκτριςμϐσ, ϑδρευςη 0,76 0,84 1,02 1,15 
45. Καταςκευϋσ 0,94 1,16 1,12 1,17 
52. Λιανικϐ εμπϐριο  1,07 1,00 − − 
 Λοιπού κλϊδοι εμπορύου 0,73 1,00 − − 
55. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 1,97 1,89 2,26 2,11 
60-64. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και 
επικοινωνύεσ 0,71 0,86 0,74 0,74 
74. Ωλλεσ επιχειρηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ 0,54 0,89 − − 

75.Δημϐςια διούκηςη 0,83 0,74 1,01 0,80 

80. Εκπαύδευςη 0,76 0,86 1,15 1,37 

85.Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 0,89 1,02 1,21 1,33 

 Λοιπού κλϊδοι υπηρεςιών 0,79 0,67 − − 

ύνολο 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
το πεδύο τησ απαςχϐληςησ, και ςτα δϑο ϋτη ανϊλυςησ, οι κλϊδοι τησ γεωργύασ-
κτηνοτροφύασ, του λιανικοϑ εμπορύου και των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων 
εμφανύζουν υψηλϐτερο απϐ τη μονϊδα ςυντελεςτό ςυγκϋντρωςησ, γεγονϐσ που 
ςημαύνει ϐτι ϋχουν μεγαλϑτερη ςυγκϋντρωςη ςτην απαςχϐληςη ςε ςχϋςη με την 
αντύςτοιχη για το ςϑνολο τησ χώρασ. Και οι τρεισ κλϊδοι, ϐμωσ, δεν ενιςχϑουν 
διαχρονικϊ τη ςυγκϋντρωςό τουσ, καθώσ οι ςχετικού δεύκτεσ εμφανύζονται 
λιγϐτερο ενιςχυμϋνοι το 2008. Αξύζει να επιςημανθεύ ϐτι αυτό η ιδιαύτερα υψηλό 
τιμό του δεύκτη των κλϊδων τησ γεωργύασ και των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων, 
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υποδηλώνει ϐτι, παρϊ τη ςυνεχιζϐμενη μεύωςη τησ απαςχϐληςησ ςτον κλϊδο τησ 
γεωργύασ, οι κλϊδοι αυτού διατηροϑν αναλογικϊ με τη χώρα υψηλϐτερη 
ςυμμετοχό ςτην περιφϋρεια, η οπούα χαρακτηρύζεται ωσ αγροτικό και 
τουριςτικό. 
 
Μύα δεϑτερη ομϊδα κλϊδων εμφανύζει, το 2000, τιμϋσ του δεύκτη ςυμμετοχόσ 
χαμηλϐτερουσ απϐ τη μονϊδα, αλλϊ ςχετικϊ κοντϊ ς’ αυτό (καταςκευϋσ 0,94%, 
υγεύα-κοινωνικό μϋριμνα 0,89%, βιομηχανύα τροφύμων-ποτών 0,81%). Και οι 
τρεισ κλϊδοι εμφανύζουν αυξόςεισ του δεύκτη ςυμμετοχόσ τουσ, ο οπούοσ το 2008 
ξεπερνϊ τη μονϊδα, υποδηλώνοντασ την ενύςχυςη και την ανϊπτυξη των 
δραςτηριοτότων τουσ με ικανοποιητικϐ τρϐπο. Ση μονϊδα φτϊνουν και οι λοιπού 
κλϊδοι του εμπορύου, καταγρϊφοντασ ςημαντικό βελτύωςη (απϐ 0,73% το 2000 
ςε 1,00% το 2008). 
 
Απϐ τουσ υπϐλοιπουσ κλϊδουσ με χαμηλϐτερο απϐ τη μονϊδα ςυντελεςτό 
ςυμμετοχόσ, αϑξηςη του ςυντελεςτό εμφανύζουν οι λοιπού κλϊδοι τησ 
μεταπούηςησ, ο ηλεκτριςμϐσ, η ϑδρευςη, οι μεταφορϋσ, η αποθόκευςη και οι 
επικοινωνύεσ, οι ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ και η εκπαύδευςη. τον 
αντύποδα των εξελύξεων αυτών, η δημϐςια διούκηςη και οι λοιπού κλϊδοι των 
υπηρεςιών εμφανύζουν επιπλϋον μεύωςη του ςυντελεςτό ςυμμετοχόσ τουσ, 
γεγονϐσ που ςημαύνει ϐτι ϋχουν μια ϐλο και πιο μικρό ςυμμετοχό ςτην 
περιφϋρεια, αναλογικϊ με την αντύςτοιχη για το ςϑνολο τησ χώρασ. 
 
το πεδύο του παραγϐμενου προώϐντοσ, τα πρώτα ϋτη τησ περιϐδου (2001-2004) 
ο μϋςοσ ετόςιοσ ρυθμϐσ αϑξηςησ του ακαθϊριςτου προώϐντοσ ϋφθανε το 4,78%, 
που αποτελεύ λύγο υψηλϐτερο ρυθμϐ απϐ τον αντύςτοιχο για το ςϑνολο τησ 
χώρασ.211 Αναφορικϊ με την ακαθϊριςτη προςτιθϋμενη αξύα, η εικϐνα 
διαφοροποιεύται ςημαντικϊ,212 τϐςο ϐςον αφορϊ τισ τιμϋσ του ςυντελεςτό 
ςυμμετοχόσ τησ, ϐπου η πλειονϐτητα των κλϊδων εμφανύζει τιμϋσ μεγαλϑτερεσ 
απϐ τη μονϊδα, ϐςο και ωσ προσ την κατεϑθυνςη των μεταβολών αυτοϑ του 
ςυντελεςτό. Πιο ςυγκεκριμϋνα, επτϊ απϐ τουσ εννϋα κλϊδουσ εμφανύζουν τιμϋσ 
υψηλϐτερεσ απϐ τη μονϊδα, υποδηλώνοντασ υψηλϐτερεσ ςυγκεντρώςεισ τησ 
ακαθϊριςτησ προςτιθϋμενησ αξύασ ςτην περιφϋρεια, ςε ςχϋςη με τισ αντύςτοιχεσ 
τησ χώρασ. Ανϊμεςϊ τουσ κυριαρχοϑν οι κλϊδοι τησ γεωργύασ-κτηνοτροφύασ 
(1,63%) και των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων (2,26%), οι οπούοι το 2000 διϋθεταν 
τουσ υψηλϐτερουσ ςυντελεςτϋσ ςυγκϋντρωςησ, υποδηλώνοντασ την ιδιαύτερη 
ςημαςύα τουσ για την παραγωγό και για τη δημιουργύα ειςοδόματοσ ςτην 
περιφϋρεια.213 Οι ϊλλοι δϑο κλϊδοι των ορυχεύων-λατομεύων και των 
                                                 
211

 ε επίπεδν λνκνχ νη εηήζηνη ξπζκνί αχμεζεο ηνπ αθαζάξηζηνπ πξντφληνο, γηα ηελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν, αλέξρνληαη ζε 5,42% γηα ην Ηξάθιεην, ζε 4,40% γηα ηα Υαληά, ζε 4,03% γηα ην Ρέζπκλν θαη 

ζε 3,82% γηα ην Λαζίζη.  
212

 Η ζπκκεηνρή ηεο Κξήηεο ζηε ζπλνιηθή αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία ηεο ρψξαο θαηά ην 2005, 

ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο ΚΔΣΑ (2008), αλέξρεηαη ζην 5,07%, ελψ ε παξαγσγηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο ζε 40.970 επξψ ην ίδην έηνο, κέγεζνο πνπ θαιχπηεη ην 86,0% ηεο παξαγσγηθφηεηαο αλά 

εξγαδφκελν ζηελ επηθξάηεηα. Η Κξήηε είλαη επνκέλσο ε πέκπηε πεξηθέξεηα ζηελ Διιάδα ζε 

παξαγσγηθφηεηα, κε δείθηε 0,86%, κεηά ηελ Αηηηθή (1,28%), ην Νφηην Αηγαίν (1,19%), ηε ηεξεά 

Διιάδα (1,04%) θαη ηα Ιφληα Νεζηά (0,87%), αιιά παξακέλεη θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο επηθξάηεηαο.  
213

 Απηή ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ πξσηνγελνχο αιιά θαη ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ζηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο επηζεκαίλεηαη θαη ζηε κειέηε ηεο ΚΔΣΑ (2008), 

πνπ αθνξά ηελ αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Κξήηεο. ηελ ίδηα κειέηε 

επηζεκαίλεηαη επίζεο φηη κηα ελίζρπζε ηεο δηαζχλδεζεο ησλ ηξηψλ ηνκέσλ κπνξεί λα απεγθισβίζεη ηνλ 
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μεταφορών, αποθόκευςησ και επικοινωνιών εμφανύζουν τιμϋσ του ςυντελεςτό 
ςυμμετοχόσ χαμηλϐτερεσ απϐ τη μονϊδα.  
 
Ψσ προσ τισ μεταβολϋσ των τιμών του δεύκτη πϋντε κλϊδοι (γεωργύα, 
ηλεκτριςμϐσ, καταςκευϋσ, εκπαύδευςη και υγεύα) αυξϊνουν την τιμό του δεύκτη, 
υποδηλώνοντασ υψηλϐτερεσ, ςε ςϑγκριςη με το ςϑνολο τησ χώρασ, 
ςυγκεντρώςεισ τησ ακαθϊριςτησ προςτιθϋμενησ αξύασ. τον κλϊδο των 
εςτιατορύων-ξενοδοχεύων παρατηρεύται μεύωςη του ςυντελεςτό (απϐ 2,26% το 
2000 ςε 2,11% το 2008), αλλϊ οι τιμϋσ του, που εύναι και οι πιο υψηλϋσ ςε 
ςϑγκριςη με τουσ υπϐλοιπουσ κλϊδουσ, υποδεικνϑουν την πολϑ μεγϊλη 
ςυγκϋντρωςη τησ ακαθϊριςτησ προςτιθϋμενησ αξύασ ςτον κλϊδο ςε ςχϋςη με το 
ςϑνολο τησ χώρασ.  
 
Ο κλϊδοσ των μεταφορών παρουςιϊζει ςταθερϐ ςυντελεςτό ςυγκϋντρωςησ, ενώ 
ο κλϊδοσ τησ δημϐςιασ διούκηςησ παρουςιϊζει μειωμϋνο ςυντελεςτό, ο οπούοσ 
μϊλιςτα, ενώ το 2000 εμφανύζει ςυντελεςτό μεγαλϑτερο απϐ τη μονϊδα, το 
2008 μειώνεται ςτο 0,80%. Σϋλοσ, ο κλϊδοσ των ορυχεύων εμφανύζεται 
ενιςχυμϋνοσ το 2008, αλλϊ παραμϋνει ςε πολϑ χαμηλϊ επύπεδα και πιο κϊτω απϐ 
τη μονϊδα.  
 
Ψσ προσ τον ςυντελεςτό ειδύκευςησ, παρατηρεύται ϐτι η τιμό του διαμορφώνεται 
ςτο 0,18% το 2000 και μειώνεται ελαφρϊ ςε 0,13% το 2008. Αυτϐ πρακτικϊ 
ςημαύνει ϐτι η κλαδικό διϊρθρωςη τησ περιφϋρειασ διαφοροποιεύται πολϑ λύγο 
ςε ςχϋςη με την αντύςτοιχη τησ χώρασ και επομϋνωσ η περιφϋρεια δεν διαθϋτει 
τον απαιτοϑμενο βαθμϐ εξειδύκευςησ ςε βαςικϋσ οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ.  

 

15. υμπεράςματα  

Η προςπϊθεια που καταβλόθηκε ςτο πλαύςιο τησ παροϑςασ μελϋτησ αφοροϑςε 
τη διερεϑνηςη των αναδιαρθρώςεων τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ των 
περιφερειών τησ χώρασ κατϊ το χρονικϐ διϊςτημα 2000-2008, μϋςω μιασ 
ςυγκριτικόσ θεώρηςησ βαςικών μεγεθών τησ απαςχϐληςησ και τησ αγορϊσ 
εργαςύασ. Μεγϋθη ϐπωσ οι δεύκτεσ ςυμμετοχόσ του πληθυςμοϑ ςτο εργατικϐ 
δυναμικϐ και ςτην απαςχϐληςη αποτϋλεςαν τα αντικεύμενα μιασ ςυγκριτικόσ 
θεώρηςησ ανϊμεςα ςτισ περιφϋρειεσ τησ χώρασ. Ακολοϑθωσ επιχειρόθηκε μια 
προςϋγγιςη τησ εξειδύκευςησ των περιφερειών μϋςα απϐ τον προςδιοριςμϐ των 

                                                                                                                                            
πρωτογενή τομέα που βασίζεται σε προϊόντα που αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό σε 
παγκόσμιο επίπεδο (κηπευτικά, ελαιόλαδο, σταφίδα κ.ά.). Αυτά μπορούν να αναβαθμίσουν 
την αξιακή αλυσίδα ως ενδιάμεσα αγαθά για τον τομέα της μεταποίησης. Ταυτόχρονα, μια 
τέτοια κίνηση μπορεί να δώσει νέα ώθηση στον τριτογενή τομέα της οικονομίας του νησιού 
και μια διαφοροποίηση της δομής αυτού του τομέα που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον 
τουρισμό. Η σύνδεση του πρωτογενή με τον δευτερογενή τομέα μπορεί να ενισχύσει τον 
τομέα των υπηρεσιών, αφού θα αυξήσει τη ζήτηση για πολλά είδη business to business 
υπηρεσιών, όπως μεταφορικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μάρκετινγκ, συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
αλλά και να αυξήσει την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών του νησιού, όπως η παροχή 
ποιοτικών προϊόντων στα ξενοδοχεία-εστιατόρια του νησιού, και γενικότερα την αύξηση της 
σύνδεσης του τουριστικού προϊόντος με την τοπική οικονομία.  
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μεγαλϑτερων ςε μϋγεθοσ απαςχϐληςησ κλϊδων τησ κϊθε περιφϋρειασ καθώσ και 
μϋςα απϐ την εκτύμηςη του ςυντελεςτό εξειδύκευςησ κϊθε περιφϋρειασ 
ξεχωριςτϊ. Η μελϋτη τεκμηρύωςε και προςδιϐριςε τισ διαδικαςύεσ 
αναδιϊρθρωςησ και τισ τϊςεισ εξειδύκευςησ των περιφερειών, καθώσ και τισ 
ςχϋςεισ και τισ επιδρϊςεισ που αςκοϑν οι αναδιαρθρώςεισ αυτϋσ ςτην 
απαςχϐληςη και τϋλοσ προςδιϐριςε την κλαδικό εξειδύκευςη των περιφερειών, 
αναδεικνϑοντασ παρϊλληλα διαπεριφερειακϋσ διαφοροποιόςεισ. 
 
υμπεραςματικϊ αξύζει να αναφερθεύ πωσ ο δεύκτησ απαςχϐληςησ των 
εργϊςιμων ηλικιών, κατϊ το εξεταζϐμενο χρονικϐ διϊςτημα, για το ςϑνολο τησ 
χώρασ αυξόθηκε κατϊ 5,6%. Η αϑξηςη αυτό καλϑπτει το ςϑνολο των 
περιφερειών τησ χώρασ, μιασ και ϐλεσ εμφανύζουν αϑξηςη του δεύκτη 
απαςχϐληςησ. Οι μεταβολϋσ του δεύκτη απαςχϐληςησ κυμαύνονται μεταξϑ 9,1% 
(Αττικό) και 0,2% (Κρότη). Ψςτϐςο με εξαύρεςη την Αττικό, τη τερεϊ Ελλϊδα, 
το Βϐρειο Αιγαύο και τη Θεςςαλύα, ϐπου εμφανύζονται υψηλϋσ μεταβολϋσ του 
δεύκτη ςυμμετοχόσ, η πλειονϐτητα των περιφερειών εμφανύζει χαμηλϐτερη 
μεταβολό ςτον δεύκτη απαςχϐληςησ ςε ςχϋςη με τον εθνικϐ μϋςο ϐρο, 
παρϋχοντασ ενδεύξεισ των αδυναμιών που εμφανύζουν οι οικονομύεσ τουσ ςτην 
αξιοπούηςη του εργατικοϑ δυναμικοϑ τουσ. Επιπλϋον, το αποτϋλεςμα των 
διαφορετικών ρυθμών μεταβολόσ των δεικτών απαςχϐληςησ εύναι αςφαλώσ και 
η ϑπαρξη ςημαντικών διαφοροποιόςεων ςτισ τιμϋσ των δεικτών κατϊ το 2008. 
Ϊτςι, τον υψηλϐτερο δεύκτη απαςχϐληςησ, το 2008, εμφανύζει η περιφϋρεια 
Κρότησ (65,9%) και ακολουθοϑν η περιφϋρεια Ιονύων Νόςων (65,6%) και η 
περιφϋρεια Πελοποννόςου (65,3%). τον αντύποδα, τουσ χαμηλϐτερουσ δεύκτεσ 
ςυμμετοχόσ εμφανύζουν οι περιφϋρειεσ Δυτικόσ Μακεδονύασ (56,9%), Δυτικόσ 
Ελλϊδασ (58,5%) και Βορεύου Αιγαύου (58,6%). Σϋλοσ, με εξαύρεςη την 
περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ, ϐπου η μεταβολό τησ 
απαςχϐληςησ ςτο ςϑνολο τησ όταν αρνητικό, ϐλεσ οι περιφϋρειεσ τησ χώρασ 
εμφϊνιςαν αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. Ακολοϑθωσ παρουςιϊζονται οι εξελύξεισ 
και οι μεταβολϋσ που παρουςιϊςτηκαν ςτην τομεακό ςϑνθεςη τησ απαςχϐληςησ 
ςε κϊθε περιφϋρεια ξεχωριςτϊ.  
 
Για την περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ, ςυνοπτικϊ ιςχϑουν τα 
ακϐλουθα: χαρακτηρύζεται απϐ υψηλϐ ρυθμϐ μεύωςησ τησ ςυμμετοχόσ ςτην 
απαςχϐληςη του πρωτογενοϑσ τομϋα, περιοριςμϐ τησ ςυμμετοχόσ του 
δευτερογενοϑσ τομϋα και αϑξηςη τησ ςυμμετοχόσ του τριτογενοϑσ. κϐπιμο 
κρύνεται εδώ να τονιςτοϑν δϑο ςημαντικϋσ ιδιαιτερϐτητεσ. Παρατηρεύται ςτην 
περιφϋρεια απουςύα δυναμιςμοϑ ςτουσ τομεύσ των καταςκευών και του 
τουριςμοϑ, οι οπούοι παραδοςιακϊ αυξϊνουν την απαςχϐληςη. το γεγονϐσ αυτϐ 
αποδύδεται ο περιοριςμϐσ τησ ςυμμετοχόσ ςτην απαςχϐληςη του δευτερογενοϑσ 
τομϋα και η αδυναμύα του τριτογενοϑσ να απορροφόςει αποτελεςματικϊ τισ 
απώλειεσ θϋςεων εργαςύασ απϐ τουσ ϊλλουσ τομεύσ, ϋτςι ώςτε να εύναι ςε θϋςη 
να ςυμβϊλει θετικϊ ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ. 
 
την περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ παρατηρόθηκε ςημαντικό μεύωςη τησ 
απαςχϐληςησ του πρωτογενοϑσ τομϋα, ϋντονη αποβιομηχϊνιςη που οφεύλεται 
ςτη δυςμενό διϊρθρωςη των κλϊδων παραγωγόσ του δευτερογενοϑσ τομϋα, ςε 
τοπικοϑσ παρϊγοντεσ, καθώσ και ςτη γενικϐτερη πτώςη τησ απαςχϐληςησ τησ 
μεταπούηςησ ςτη χώρα, και τϋλοσ, μεγϊλη αϑξηςη ςτην απαςχϐληςη που 
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προςφϋρει ο τριτογενόσ τομϋασ παραγωγόσ τησ οικονομύασ, με αποτϋλεςμα το 
μερύδιϐ του ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη να αγγύξει το 63,0% το 2008. 
 
Για την περιφϋρεια τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ προϋκυψε απϐ τη μελϋτη πωσ 
περιλαμβϊνει: πρώτον, ϋναν μεγϊλο ςε μϋγεθοσ πρωτογενό τομϋα (ο κλϊδοσ τησ 
γεωργύασ-κτηνοτροφύασ παραμϋνει ο μεγαλϑτεροσ ςτη περιφϋρεια)· ϋναν 
δευτερογενό τομϋα ο οπούοσ ενιςχϑεται κυρύωσ απϐ τισ μονϊδεσ παραγωγόσ 
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και τον κλϊδο των καταςκευών, με αποτϋλεςμα να 
παρουςιϊζει το μεγαλϑτερο ποςοςτϐ απαςχϐληςησ ςτο ςϑνολο των 
περιφερειών τησ χώρασ· ϋναν τριτογενό τομϋα που, παρϐλο που καταγρϊφει 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςε ςϑγκριςη με τισ υπϐλοιπεσ περιφϋρειεσ, εμφανύζει 
το χαμηλϐτερο ποςοςτϐ απαςχολουμϋνων. Σο γεγονϐσ αυτϐ, ςε ςυνδυαςμϐ με 
τη μικρό αϑξηςη του γενικοϑ πληθυςμοϑ καθώσ και του εργατικοϑ δυναμικοϑ, 
εξηγεύ τη διατόρηςη των δεικτών ςυμμετοχόσ (ςτην απαςχϐληςη) τησ 
περιφϋρειασ ςε ιδιαύτερα χαμηλϊ επύπεδα. Παρϊλληλα, η ϋλλειψη νϋων θϋςεων 
εργαςύασ διατηρεύ την ανεργύα ςε υψηλϊ επύπεδα, αναδεικνϑοντασ την αδυναμύα 
τησ περιφϋρειασ να αξιοποιόςει παραγωγικϊ ϋνα μεγϊλο τμόμα του εργατικοϑ 
δυναμικοϑ τησ. Επιχειρώντασ να ερμηνεϑςουμε αυτϊ τα αρνητικϊ μεγϋθη, 
παρατηρόςαμε την ϑπαρξη μιασ δυςμενοϑσ κλαδικόσ διϊρθρωςησ (αρνητικό 
ομολογικό ςυνιςτώςα), αλλϊ και ιςχυρών τοπικών παραγϐντων (αρνητικό 
διαφορικό ςυνιςτώςα), οι οπούοι ςυνδϋονται με τισ υποδομϋσ, καθώσ πρϐκειται 
για μια απομονωμϋνη περιφϋρεια λϐγω τησ ορεινόσ τησ μορφολογύασ, αλλϊ και 
τησ ϋλλειψησ ενϐσ επαρκοϑσ δικτϑου ςιδηροδρομικών και αεροπορικών 
μεταφορών. 
 
την περιφϋρεια τησ Ηπεύρου εμφανύζονται ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ ςτουσ 
τρεισ τομεύσ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ. τον πρωτογενό τομϋα η 
απαςχϐληςη μειώνεται κατϊ 14,0%, με αποτϋλεςμα το 2008 να ςυγκεντρώνεται 
ςτον τομϋα αυτϐν το 20,0% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ. τον 
αντύποδα, ο δευτερογενόσ και ο τριτογενόσ τομϋασ παρουςιϊζουν αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ κατϊ 17,0%, με αποτϋλεςμα ο δευτερογενόσ να καταλαμβϊνει το 
22,4% και ο τριτογενόσ το 58,5% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ τησ περιφϋρειασ. 
Ϊνασ απϐ τουσ λϐγουσ που δεν όταν εφικτό η περαιτϋρω αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ εύναι η επύδραςη τησ ομολογικόσ ςυνιςτώςασ που λαμβϊνει 
αρνητικό τιμό, καταδεικνϑοντασ ϋτςι την αρνητικό επιρροό τησ κλαδικόσ 
διϊρθρωςησ τησ περιφϋρειασ ςτην απαςχϐληςη. 
 
Η περιφϋρεια τησ Θεςςαλύασ ακολουθεύ ϋνα  ‘κλαςικϐ’ για τα ελληνικϊ δεδομϋνα 
πρϐτυπο ςυνεχοϑσ και ϋντονησ μεύωςησ τησ ςυμμετοχόσ του πρωτογενοϑσ 
τομϋα, περιοριςμοϑ του δευτερογενοϑσ, με εξαύρεςη τον κλϊδο των 
καταςκευών, και αϑξηςησ τησ ςυμμετοχόσ του τριτογενοϑσ τομϋα. Οι νϋεσ θϋςεισ 
εργαςύασ που δημιουργόθηκαν ςτον δευτερογενό και ςτον τριτογενό τομϋα 
παραγωγόσ εύναι περιςςϐτερεσ απϐ τισ θϋςεισ εργαςύασ που απώλεςε ο 
πρωτογενόσ τομϋασ, με αποτϋλεςμα να αυξηθεύ η ςυνολικό απαςχϐληςη τησ 
περιφϋρειασ κατϊ 10 περύπου ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ. 
 
την περιφϋρεια τησ τερεϊσ Ελλϊδασ παρατηρεύται ςημαντικό μεύωςη τησ 
απαςχϐληςησ ςτον πρωτογενό τομϋα, οριακό υποχώρηςη ςτη μεταπούηςη και 
αϑξηςό τησ ςτον τριτογενό. Παρϊ την αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ που 
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ςημειώθηκε ςτον τριτογενό τομϋα, ανηςυχύα προκαλεύται για το μϋλλον τησ 
απαςχϐληςησ ςτη περιφϋρεια, εξαιτύασ τησ ϋλλειψησ του απαιτοϑμενου 
δυναμιςμοϑ που απαιτεύται ςε αυτϐ τον τομϋα, ϋτςι ώςτε να δώςει ιδιαύτερη 
ώθηςη ςτη ςυνολικό απαςχϐληςη. 
 
Η περιφϋρεια τησ Αττικόσ εξειδικεϑεται ωσ περιφϋρεια υπηρεςιών με 
περιοριςμϋνη ανϊπτυξη τησ μεταπούηςησ και του δευτερογενοϑσ τομϋα γενικϊ 
και με ενιςχυτικϐ ρϐλο του τομϋα των καταςκευών (ο πρωτογενόσ τομϋασ 
παραμϋνει ιδιαύτερα περιοριςμϋνοσ). Αναλυτικϐτερα, τα ιδιαύτερα ποςοτικϊ και 
ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ περιφϋρειασ τησ Αττικόσ επϋτρεψαν την ανϊπτυξη 
ενϐσ φϊςματοσ υπηρεςιών που απευθϑνονται τϐςο προσ τουσ παραγωγοϑσ ϐςο 
και ωσ προσ τουσ καταναλωτϋσ υπηρεςιών. Επύςησ, παρατηρόθηκε αϑξηςη των 
υπηρεςιών δημϐςιου χαρακτόρα, ανϊπτυξη μιασ ςειρϊσ μεταποιητικών 
δραςτηριοτότων και κυρύωσ επϋκταςη του καταςκευαςτικοϑ τομϋα που 
ςυμβϊλλει με αυτϐ τον τρϐπο ςτην ανϊπτυξη και επϋκταςη των απαραύτητων 
υποδομών για τη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ ζωόσ των κατούκων τησ περιφϋρειασ. 
 
Η τομεακό ςϑνθεςη τησ απαςχϐληςησ ςτην περιφϋρεια τησ Πελοποννόςου 
διαφοροποιεύται ςε ςχϋςη με τισ ϊλλεσ περιφϋρειεσ τησ χώρασ, μιασ και διαθϋτει 
ςχετικϊ δυναμικϐ πρωτογενό τομϋα, δραςτόριο δευτερογενό τομϋα και λιγϐτερο 
εκτεταμϋνο, ςε ςχϋςη με το ςϑνολο τησ χώρασ, τριτογενό τομϋα. Επιπρϐςθετα 
ςημαντικό θεωρεύται τϐςο η ενύςχυςη κλϊδων του δημϐςιου τομϋα, ϐπωσ η 
δημϐςια διούκηςη και η εκπαύδευςη, ϐςο και η ενύςχυςη ϊλλων επιχειρηματικών 
δραςτηριοτότων και λοιπών μεταποιητικών κλϊδων του ιδιωτικοϑ τομϋα. 
 
Αυξημϋνο ενδιαφϋρον παρουςιϊζουν οι εξελύξεισ που ϋλαβαν χώρα κατϊ το 
εξεταζϐμενο χρονικϐ διϊςτημα ςτην περιφϋρεια των Ιονύων Νόςων. 
υγκεκριμϋνα ςτο πρωτογενό τομϋα μειώθηκε η απαςχϐληςη κατϊ το ϋνα τρύτο, 
γεγονϐσ που οδόγηςε ςτην απώλεια 7 χιλιϊδων θϋςεων εργαςύασ· ωςτϐςο οι 
θϋςεισ αυτϋσ υπερκαλϑφθηκαν απϐ την αϑξηςη ςτην απαςχϐληςη (24.000 
θϋςεισ εργαςύασ) που εμφϊνιςαν τϐςο ο δευτερογενόσ ϐςο και ο τριτογενόσ 
τομϋασ. Αξύζει να επιςημανθεύ ξανϊ πωσ ςτην περιφϋρεια των Ιονύων Νόςων ο 
ρυθμϐσ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ ςτον δευτερογενό τομϋα εύναι υψηλϐτεροσ 
απϐ τον αντύςτοιχο του τριτογενό τομϋα, γεγονϐσ που, ϐπωσ εύδαμε, οφεύλεται 
αποκλειςτικϊ ςτισ καταςκευϋσ. 
 
Και ςτην περιφϋρεια τησ Δυτικόσ Ελλϊδασ, κατϊ το εξεταζϐμενο χρονικϐ 
διϊςτημα (2000-2008), παρατηρόθηκε αλλαγό ςτην τομεακό ςϑνθεςη τησ 
απαςχϐληςησ. Ειδικϐτερα ο πρωτογενόσ τομϋασ παρουςιϊζει ϋντονη φθύνουςα 
πορεύα, ο δευτερογενόσ παρουςιϊζει ςταςιμϐτητα και ο τριτογενόσ τομϋασ 
παρουςιϊζει αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ. Πιο αναλυτικϊ, ο πρωτογενόσ τομϋασ 
εμφϊνιςε μεύωςη τησ απαςχϐληςησ τησ τϊξησ του 35,0%, χϊνοντασ δηλαδό 
παραπϊνω απϐ το ϋνα τρύτο τησ απαςχϐληςόσ του ςε οκτώ χρϐνια, ο 
δευτερογενόσ εμφϊνιςε αϑξηςη κατϊ 5,3% και ο τριτογενόσ τομϋασ, που 
χαρακτηρύζεται απϐ ϋναν ιδιαύτερο δυναμιςμϐ, αϑξηςε τισ θϋςεισ εργαςύασ εντϐσ 
του πλαιςύου του κατϊ 33,0%, οδηγώντασ ςτη δημιουργύα 42.000 χιλιϊδων νϋων 
θϋςεων εργαςύασ. Ϊτςι, το 2008 ϋξι ςτουσ δϋκα εργαζομϋνουσ τησ περιφϋρειασ 
απαςχολοϑνταν ςε κλϊδουσ του τριτογενό τομϋα παραγωγόσ. 
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Σο πλϋον αξιοςημεύωτο γεγονϐσ ςτισ μεταβολϋσ που εμφϊνιςε η τομεακό 
απαςχϐληςη ςτην περιφϋρεια του Βορεύου Αιγαύου εύναι η μεύωςη τησ 
απαςχϐληςησ κατϊ 16,0% ςτον δευτερογενό τομϋα. Ο πρωτογενόσ τομϋασ 
ςημεύωςε και ςε αυτό την περιφϋρεια μεύωςη κατϊ το ϋνα τρύτο περύπου, ενώ τισ 
απώλειεσ απϐ τισ πρώτουσ δϑο τομεύσ κϊλυψε και ςτα νηςιϊ του Βορεύου 
Αιγαύου ο τριτογενόσ τομϋασ παραγωγόσ, ςτον οπούο η αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ ϊγγιξε το 38,0%. Επιπλϋον, αξύζει να επιςημανθεύ η ιδιαύτερη 
ςημαςύα που διαδραματύζει ςτην περιφϋρεια ο κλϊδοσ τησ δημϐςιασ διούκηςησ. 
Ϊνασ ςτουσ πϋντε απαςχολοϑμενουσ ςτην περιφϋρεια εντοπύζεται ςτον κλϊδο 
τησ δημϐςιασ διούκηςησ. 
 
Ψσ μια αμιγό περιφϋρεια υπηρεςιών μποροϑμε να χαρακτηρύςουμε την 
περιφϋρεια του Νοτύου Αιγαύου, λϐγω τησ κυριαρχύασ του κλϊδου του τουριςμοϑ 
ςτον τριτογενό τομϋα. Εύδαμε πωσ οι υπηρεςύεσ που αναπτϑςςονται εύναι κυρύεσ 
προςωπικϋσ υπηρεςύεσ και δευτερευϐντωσ υπηρεςύεσ κατανομόσ, ακολουθοϑν οι 
κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ και τϋλοσ ϋπονται οι υπηρεςύεσ προσ τουσ παραγωγοϑσ. 
Επιπρϐςθετα, θα μποροϑςε να υποςτηριχθεύ ϐτι η δομό του παραγωγικοϑ 
ςυςτόματοσ και ειδικϐτερα η διϊρθρωςη των κλϊδων, με κϑριο χαρακτηριςτικϐ 
την περιοριςμϋνη ανϊπτυξη και ςυρρύκνωςη τησ μεταπούηςησ, ςυνιςτϊ 
παρϊγοντα που δεν επιτρϋπει την ανϊπτυξη αυτών των κατηγοριών των 
υπηρεςιών που θα ςυνϋβαλαν ςτη διαφοροπούηςη του παραγωγικοϑ 
ςυςτόματοσ και ςτην περαιτϋρω ανϊπτυξη τησ περιφϋρειασ. Επιβϊλλεται να 
επιςημανθοϑν εδώ οι κύνδυνοι που ελλοχεϑουν απϐ την ανϊδειξη ενϐσ 
ςυγκεκριμϋνου αναπτυξιακοϑ προτϑπου που ςυνδϋεται με την αποκλειςτικό 
ϋμφαςη ςτον κλϊδο του τουριςμοϑ. Σϋλοσ, αξύζει να επιςημανθεύ πωσ ο 
πρωτογενόσ τομϋασ παρουςύαςε μεύωςη τησ απαςχϐληςησ κατϊ 15,0%, ενώ ο 
τριτογενόσ τομϋασ παρουςύαςε αϑξηςη κατϊ 22,0%. Αποτϋλεςμα των 
παραπϊνω εύναι και η διαμϐρφωςη του μεριδύου του τριτογενοϑσ τομϋα ς’ ϋνα 
ιδιαύτερα υψηλϐ επύπεδο, αφοϑ το 2008 το 75,0% τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ 
τησ περιφϋρειασ, προςφϋρθηκε απϐ τον τριτογενό τομϋα παραγωγόσ. 
 
Σϋλοσ, η περιφϋρεια τησ Κρότησ εμφϊνιςε εξελύξεισ που προςομοιϊζουν με τισ 
αντύςτοιχεσ που παρατηροϑνται ςτο ςϑνολο τησ χώρασ, αλλϊ ταυτοχρϐνωσ και 
διαφορετικϋσ, επιτρϋποντϊσ μασ να αναδεύξουμε την ιδιαύτερη φυςιογνωμύα τησ. 
Η μεύωςη τησ απαςχϐληςησ του πρωτογενοϑσ τομϋα που χαρακτηρύζει το 
ςϑνολο των περιφερειών τησ χώρασ εμφϊνιςε ςτην περιφϋρεια τησ Κρότησ ϋναν 
απϐ τουσ υψηλϐτερουσ ρυθμοϑσ (-44,0%) οδηγώντασ ςε ςημαντικό απώλεια 
θϋςεων εργαςύασ. την αντύθετη κατεϑθυνςη, αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ κατϊ 
36,0% και 16,0% αντύςτοιχα εμφϊνιςε τϐςο ο δευτερογενόσ ϐςο και ο 
τριτογενόσ τομϋασ παραγωγόσ. Η αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτη μεταπούηςη 
ςυνολικϊ και ειδικϐτερα ςτον κλϊδο των τροφύμων-ποτών καθώσ και ςτισ 
καταςκευϋσ αναδεικνϑουν τον δευτερογενό τομϋα ωσ χώρο δημιουργύασ νϋων 
θϋςεων εργαςύασ. Σαυτϐχρονα ο τριτογενόσ τομϋασ παρουςιϊζει ρυθμϐ αϑξηςησ 
τησ απαςχϐληςησ χαμηλϐτερο απϐ τον αντύςτοιχο του δευτερογενό, 
αναδεικνϑοντασ μια ςημαντικό ιδιαιτερϐτητα τησ περιφϋρειασ, η οπούα 
οφεύλεται ςτουσ ιδιαύτερα περιοριςμϋνουσ ρυθμοϑσ αϑξηςησ των μαζικών 
κλϊδων των ξενοδοχεύων-εςτιατορύων και του λιανικοϑ εμπορύου, παρϋχοντασ 
ενδεύξεισ ενϐσ κορεςμοϑ και μιασ απουςύασ δυναμιςμοϑ. 
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Παράρτημα I 

 
Πίνακασ Π.1.1: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ 

 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Α. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και δαςοκομύα 82.259 74.733 80.757 74.670 63.824 60.251 59.714 58.603 55.573 

Β. Αλιεύα 431 468 861 1.000 433 902 1.338 1.448 1.548 

Γ. Ορυχεύα και λατομεύα 2.441 4.108 3.198 2.115 1.298 1.397 1.848 1.575 2.234 

Δ. Μεταποιητικϋσ βιομηχανύεσ 29.662 32.430 28.647 31.896 29.807 31.270 28.760 25.379 26.141 

Ε. Παροχό ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ φυςικοϑ αερύου και νεροϑ 1.684 688 830 1.036 1.371 1.076 1.300 726 2.313 

Σ. Καταςκευϋσ 17.059 15.584 15.428 12.167 14.549 13.466 14.049 18.234 17.718 

Ζ. Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο, επιςκευό αυτοκύνητων, 31.425 32.022 29.036 29.589 30.822 33.988 32.025 32.917 33.827 

Η. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 13.578 13.964 11.440 10.853 12.681 16.249 13.633 13.323 12.969 

Θ. Μεταφορϋσ αποθόκευςη και επικοινωνύεσ 7.580 8.080 10.161 10.598 9.420 8.270 7.847 7.645 8.189 

Ι. Ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού 3.174 2.201 2.585 3.360 2.944 2.760 3.250 3.422 3.405 

Κ. Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ, εκμιςθώςεισ 6.927 6.059 7.672 6.756 7.427 7.594 7.186 9.467 11.467 

Λ. Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, κοινωνικό αςφϊλιςη 18.900 18.768 17.361 17.860 24.663 22.239 23.741 26.677 26.443 

Μ. Εκπαύδευςη 11.151 11.886 11.978 14.746 12.859 12.941 16.662 17.152 15.882 

Ν. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 8.454 6.549 8.473 8.928 10.409 10.771 8.889 11.295 10.848 

Ξ. Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ υπηρεςιών  3.294 4.314 5.058 5.466 6.306 4.962 7.324 7.306 5.984 
Ο. Ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ που απαςχολοϑν οικιακϐ 
προςωπικϐ 561 1.043 1.317 1.155 317 879 1.394 1.388 1.654 

Π. Ετερϐδικοι οργανιςμού και ϐργανα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ύνολο 238.579 232.898 234.802 232.195 229.130 229.014 228.959 236.557 236.193 
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Πίνακασ Π.2.2: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ  

 
Κεντρική Μακεδονία 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Α. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και δαςοκομύα 126.352 118.272 105.276 121.994 96.466 91.878 86.445 82.752 91.612 

Β. Αλιεύα 2.065 1.508 3.742 2.992 2.084 2.888 2.625 2.684 2.349 

Γ. Ορυχεύα και λατομεύα 3.304 1.752 2.613 612 837 1.266 1.892 1.451 1.790 

Δ. Μεταποιητικϋσ βιομηχανύεσ 131.014 134.593 127.712 137.559 122.798 122.621 117.389 119.830 113.505 

Ε. Παροχό ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ, φυςικοϑ αερύου και νεροϑ 4.529 3.847 4.749 5.168 3.788 4.032 4.149 4.453 5.350 

Σ. Καταςκευϋσ 39.639 41.222 41.376 39.572 46.947 53.149 56.170 66.425 64.717 

Ζ. Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο, επιςκευό αυτοκύνητων 124.750 123.821 119.262 129.348 129.287 142.462 151.183 143.256 154.802 

Η. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 39.326 40.348 44.498 42.799 37.625 42.092 48.898 46.684 40.108 

Θ. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και επικοινωνύεσ 35.081 36.628 35.971 38.750 41.823 38.261 34.869 35.292 34.632 

Ι. Ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού 13.870 10.836 9.583 13.572 13.036 15.597 15.369 12.109 12.758 

Κ. Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ, εκμιςθώςεισ  33.263 36.733 45.106 42.527 41.248 45.800 48.410 50.775 54.755 

Λ. Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, κοινωνικό αςφϊλιςη 35.117 37.640 39.347 37.821 53.808 44.910 50.823 56.028 47.273 

Μ. Εκπαύδευςη 47.342 52.304 52.841 54.463 60.891 56.060 60.245 64.388 58.547 

Ν. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 29.604 31.598 34.172 33.419 38.092 36.996 41.519 40.387 40.583 

Ξ. Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ υπηρεςιών  24.632 22.606 26.013 24.523 23.472 25.426 24.446 24.426 30.415 
Ο. Ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ που απαςχολοϑν οικιακϐ 
προςωπικϐ 7.769 6.722 6.369 8.262 7.903 9.294 10.406 9.868 10.149 

Π. Ετερϐδικοι οργανιςμού και ϐργανα 0 0 286 120 0 0 176 123 106 

ύνολο 697.657 700.431 698.917 733.499 720.104 732.732 755.014 760.933 763.453 
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Πίνακασ Π.3.3: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ 

 
Δυτική Μακεδονία 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Α. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και δαςοκομύα 21.824 17.978 18.989 19.710 17.986 16.459 16.383 17.849 18.232 

Β. Αλιεύα 104 111 0 235 0 0 0 0 0 

Γ. Ορυχεύα και λατομεύα 5.151 5.472 7.654 3.826 4.336 4.902 6.048 6.715 6.198 

Δ. Μεταποιητικϋσ βιομηχανύεσ 12.536 14.635 12.027 9.952 12.506 11.621 14.973 11.998 11.430 

Ε. Παροχό ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ, φυςικοϑ αερύου και νεροϑ 4.743 5.533 4.960 8.646 6.511 4.859 4.123 3.539 3.730 

Σ. Καταςκευϋσ 10.325 9.421 11.497 12.618 11.414 9.524 11.290 10.258 11.142 

Ζ. Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο, επιςκευό αυτοκύνητων 12.773 11.717 11.420 11.150 12.672 13.996 13.799 15.147 14.819 

Η. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 5.023 5.185 6.035 5.350 5.136 4.738 4.823 5.660 6.220 

Θ. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και επικοινωνύεσ 3.693 4.148 3.576 3.435 3.081 1.449 1.605 2.227 3.717 

Ι. Ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού 815 1.365 992 1.482 466 1.812 1.554 1.729 1.380 

Κ. Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ, εκμιςθώςεισ  2.966 2.902 3.761 3.707 4.284 3.425 3.694 3.448 3.324 

Λ. Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, κοινωνικό αςφϊλιςη 7.288 8.046 7.534 7.248 8.497 7.388 7.821 9.341 9.916 

Μ. Εκπαύδευςη 6.956 8.316 7.267 8.445 7.939 10.460 10.405 11.110 8.646 

Ν. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 3.874 3.643 3.762 3.247 4.765 4.294 3.694 4.015 4.708 

Ξ. Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ υπηρεςιών  2.980 2.926 3.903 2.618 2.139 2.073 3.176 2.843 3.060 
Ο. Ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ που απαςχολοϑν οικιακϐ 
προςωπικϐ 100 320 330 125 0 242 364 231 583 

Π. Ετερϐδικοι οργανιςμού και ϐργανα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ύνολο 101.150 101.717 103.708 101.795 101.732 97.242 103.749 106.110 107.105 
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Πίνακασ Π.4.4: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Ηπεύρου 

 
Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Α. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και δαςοκομύα 29.879 25.281 28.077 25.070 23.171 22.241 25.002 24.865 25.363 

Β. Αλιεύα 244 301 786 267 696 566 347 548 731 

Γ. Ορυχεύα και λατομεύα 597 234 413 447 367 646 412 713 794 

Δ. Μεταποιητικϋσ βιομηχανύεσ 12.947 13.377 10.975 12.168 12.732 12.977 11.599 10.893 12.526 
Ε. Παροχό ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ, φυςικοϑ αερύου και 
νεροϑ 915 1.255 1.126 1.114 1.516 1.397 1.767 1.369 1.228 

Σ. Καταςκευϋσ 11.680 12.398 12.336 13.541 12.376 14.241 17.154 15.107 15.824 

Ζ. Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο, επιςκευό αυτοκύνητων,   17.518 15.674 17.596 19.128 20.646 18.579 17.319 19.240 21.179 

Η. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 8.572 7.596 7.543 8.105 8.091 6.432 10.282 11.094 10.414 

Θ. Μεταφορϋσ αποθόκευςη και επικοινωνύεσ 5.660 4.960 4.450 5.625 4.918 4.567 4.749 4.618 3.828 

Ι. Ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού 1.136 1.866 2.170 2.344 1.496 1.417 1.306 1.491 2.071 

Κ. Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ, εκμιςθώςεισ και  4.883 4.669 4.388 3.857 6.062 5.899 5.629 4.586 5.194 
Λ. Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, υποχρεωτικό κοινωνικό 
αςφϊλιςη 10.508 10.379 11.392 10.205 10.018 10.234 11.654 12.460 11.895 

Μ. Εκπαύδευςη 9.497 8.697 8.691 10.297 11.123 11.496 12.945 13.424 11.309 

Ν. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 6.809 7.575 8.155 8.565 7.778 7.956 7.809 7.788 9.125 

Ξ. Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ υπηρεςιών  3.310 3.195 2.449 3.249 3.753 3.261 3.162 2.472 4.375 
Ο. Ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ που απαςχολοϑν οικιακϐ 
προςωπικϐ 322 143 620 376 744 814 1.106 949 664 

Π. Ετερϐδικοι οργανιςμού και ϐργανα 0 0 0 0 47 52 0 0 90 

ύνολο 124.476 117.602 121.169 124.357 125.534 122.777 132.242 131.619 136.609 
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Πίνακασ Π.5.5: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Θεςςαλύασ 

 
Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Α. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και δαςοκομύα 86.862 79.380 74.092 78.621 72.915 74.421 65.935 64.327 60.009 

Β. Αλιεύα 649 1.022 1.046 347 156 328 0 323 514 

Γ. Ορυχεύα και λατομεύα 952 829 354 173 588 327 568 598 0 

Δ. Μεταποιητικϋσ βιομηχανύεσ 32.524 29.968 33.299 32.299 36.145 34.456 40.186 33.809 35.250 
Ε. Παροχό ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ, φυςικοϑ αερύου και 
νεροϑ 971 1.703 1.538 957 1.290 1.499 1.523 1.982 2.626 

Σ. Καταςκευϋσ 17.532 14.598 16.233 18.687 25.214 25.719 20.167 26.191 26.618 

Ζ. Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο, επιςκευό αυτοκύνητων 38.248 39.122 45.242 41.899 47.363 48.347 42.383 44.631 47.774 

Η. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 18.107 15.115 16.381 17.107 15.862 17.350 16.276 18.207 21.820 

Θ. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και επικοινωνύεσ 10.689 11.084 7.951 9.828 12.505 9.945 10.355 13.255 8.530 

Ι. Ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού 5.066 6.528 5.143 3.354 3.290 4.518 3.915 3.252 4.440 

Κ. Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ, εκμιςθώςεισ  8.133 9.218 10.156 10.159 11.720 14.127 16.055 12.853 11.996 
Λ. Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, υποχρεωτικό κοινωνικό 
αςφϊλιςη 18.276 22.455 20.872 23.913 20.983 21.535 26.756 27.187 27.845 

Μ. Εκπαύδευςη 16.402 18.638 18.804 20.360 21.858 22.495 27.786 25.679 27.178 

Ν. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 9.561 12.390 8.859 8.446 15.001 10.316 14.333 14.679 13.238 

Ξ. Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ υπηρεςιών  6.933 6.870 9.145 9.472 9.316 7.225 8.244 7.693 9.135 
Ο. Ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ που απαςχολοϑν οικιακϐ 
προςωπικϐ 1.988 1.684 1.517 1.118 2.817 2.732 2.052 2.595 2.625 

Π. Ετερϐδικοι οργανιςμού και ϐργανα 0 0 188 0 0 0 0 0 0 

ύνολο 272.892 270.603 270.817 276.742 297.023 295.337 296.532 297.261 299.599 
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Πίνακασ Π.6.6: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια τερεϊσ Ελλϊδασ 

 
Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Α. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και δαςοκομύα 44.979 40.918 43.655 48.572 34.176 34.771 35.344 41.505 38.635 

Β. Αλιεύα 2.323 1.273 895 333 1.852 2.334 1.250 2.089 3.273 

Γ. Ορυχεύα και λατομεύα 2.680 3.645 1.992 1.302 3.641 2.906 2.153 3.157 3.558 

Δ. Μεταποιητικϋσ βιομηχανύεσ 36.369 38.269 43.140 37.390 36.353 34.965 36.825 36.740 35.498 
Ε. Παροχό ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ, φυςικοϑ αερύου και 
νεροϑ 2.359 2.775 2.709 1.514 1.674 1.540 2.460 2.930 2.473 

Σ. Καταςκευϋσ 16.572 18.720 19.941 23.071 19.131 21.728 19.898 21.669 20.981 
Ζ. Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο, επιςκευό 
αυτοκύνητων  28.765 27.996 31.401 33.635 32.991 37.685 33.319 34.883 35.659 

Η. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 14.833 11.041 14.520 19.813 13.265 15.933 20.174 16.236 16.169 

Θ. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και επικοινωνύεσ 11.645 11.616 10.272 9.778 10.714 10.029 10.962 9.552 9.073 

Ι. Ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού 2.003 2.185 1.775 1.338 3.126 3.037 3.700 4.300 2.849 

Κ. Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ, εκμιςθώςεισ  4.187 4.087 2.937 4.724 7.670 7.819 9.140 6.012 7.930 

Λ. Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, κοινωνικό αςφϊλιςη 12.624 12.048 14.044 13.178 15.043 17.312 15.942 19.336 17.999 

Μ. Εκπαύδευςη 9.258 9.084 8.352 10.378 11.795 12.025 13.066 12.183 12.251 

Ν. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 6.028 5.909 5.950 7.526 5.831 8.432 8.670 7.784 7.525 

Ξ. Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ υπηρεςιών  3.601 4.221 6.455 6.019 6.128 6.612 7.581 5.326 7.994 
Ο. Ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ που απαςχολοϑν οικιακϐ 
προςωπικϐ 722 521 1.134 1.921 901 1.058 1.583 1.395 1.746 

Π. Ετερϐδικοι οργανιςμού και ϐργανα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ύνολο 198.949 194.308 209.173 220.491 204.293 218.186 222.067 225.098 223.613 
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Πίνακασ Π.7.7: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Αττικόσ 

 
Κλάδοι οικονομικήσ 

δραςτηριότητασ 
2000 

2001 2002 
2003 2004 2005 2006 2007 

2008 
Α. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και 
δαςοκομύα 16.029 16.809 15.662 12.539 10.561 9.857 10.198 9.544 16.763 

Β. Αλιεύα 2.187 2.207 1.500 1.218 369 110 771 1.256 1.014 

Γ. Ορυχεύα και λατομεύα 550 1.262 1.390 1.898 872 860 374 169 593 

Δ. Μεταποιητικϋσ βιομηχανύεσ 235.556 243.631 243.790 225.826 240.952 232.073 234.577 236.188 234.756 
Ε. Παροχό ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ, 
φυςικοϑ αερύου και νεροϑ 14.724 12.442 12.745 14.648 13.940 14.028 14.419 15.152 18.010 

Σ. Καταςκευϋσ 95.760 103.925 116.083 132.674 129.729 133.788 121.481 136.105 128.288 
Ζ. Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο, 
επιςκευό αυτοκύνητων 295.080 300.250 304.673 308.041 304.411 314.734 329.800 329.871 345.452 

Η. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 70.582 71.149 80.618 78.603 77.589 81.914 79.499 89.471 95.678 
Θ. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και 
επικοινωνύεσ 127.482 126.032 126.351 133.288 132.233 141.270 154.130 139.903 138.638 
Ι. Ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού 
οργανιςμού 63.373 67.599 60.596 68.247 69.471 67.257 69.561 69.390 78.668 
Κ. Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ, 
εκμιςθώςεισ  108.494 120.706 134.272 138.254 161.310 158.301 149.496 158.832 171.755 
Λ. Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, 
κοινωνικό αςφϊλιςη 139.107 131.922 137.371 142.471 147.449 142.380 164.085 153.717 154.850 

Μ. Εκπαύδευςη 94.018 98.510 99.304 105.594 118.452 119.197 120.212 113.033 110.431 

Ν. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 82.443 80.562 86.043 81.690 94.474 94.440 99.171 104.225 101.599 
Ξ. Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ 
υπηρεςιών  54.504 60.870 73.826 72.608 69.710 73.443 63.895 76.657 80.685 
Ο. Ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ που 
απαςχολοϑν οικιακϐ προςωπικϐ 34.862 34.841 35.209 35.451 46.608 44.604 48.664 45.342 49.965 

Π. Ετερϐδικοι οργανιςμού και ϐργανα 169 0 347 219 1.151 447 241 694 1.393 

ύνολο 1.434.918 1.472.715 1.529.779 1.553.268 1.619.282 1.628.702 1.660.574 1.679.549 1.728.541 
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Πίνακασ Π.8.8: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Πελοποννόςου 

 
Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Α. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και δαςοκομύα 88.280 80.541 81.460 86.060 68.465 76.446 81.251 75.403 74.968 

Β. Αλιεύα 1.752 1.332 1.038 1.620 1.064 2.080 1.348 1.033 616 

Γ. Ορυχεύα και λατομεύα 1.448 435 1.922 872 652 2.523 1.439 2.085 1.454 

Δ. Μεταποιητικϋσ βιομηχανύεσ 17.775 14.037 18.407 17.658 22.222 20.548 22.421 24.078 18.998 
Ε. Παροχό ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ, φυςικοϑ 
αερύου και νεροϑ 3.218 2.946 3.180 4.889 2.889 2.119 3.224 3.615 3.127 

Σ. Καταςκευϋσ 20.337 21.304 17.818 20.239 18.916 18.696 18.986 18.829 19.635 
Ζ. Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο, επιςκευό 
αυτοκύνητων 31.275 30.816 33.231 36.306 35.541 33.484 32.717 35.561 38.677 

Η. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 11.656 14.662 16.981 16.193 13.390 13.592 15.091 15.408 14.554 

Θ. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και επικοινωνύεσ 12.289 12.509 9.906 8.170 11.885 11.256 10.168 9.161 10.757 

Ι. Ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού 3.434 4.102 3.167 3.890 4.448 3.761 4.912 4.479 2.648 

Κ. Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ, εκμιςθώςεισ  6.016 7.856 7.937 8.045 8.193 8.994 7.650 8.440 11.216 
Λ. Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, κοινωνικό 
αςφϊλιςη 12.460 14.555 13.245 11.847 14.193 15.502 17.018 19.465 19.723 

Μ. Εκπαύδευςη 12.042 13.352 16.130 13.054 17.671 16.523 15.076 14.763 16.925 

Ν. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 7.868 6.319 8.309 7.730 10.243 10.055 7.415 10.594 9.602 

Ξ. Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ υπηρεςιών  8.889 6.512 7.639 7.485 8.051 6.932 8.274 8.562 6.776 
Ο. Ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ που απαςχολοϑν 
οικιακϐ προςωπικϐ 739 384 1.460 1.745 1.504 1.256 2.043 1.464 2.354 

Π. Ετερϐδικοι οργανιςμού και ϐργανα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ύνολο 239.478 231.660 241.828 245.801 239.328 243.767 249.034 252.938 252.030 
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Πίνακασ Π.9.9: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Ιονύων Νόςων 

 
Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Α. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και δαςοκομύα 21.183 20.557 16.492 15.182 12.517 14.699 15.597 10.663 14.245 

Β. Αλιεύα 304 547 733 905 714 1.191 1.100 485 244 

Γ. Ορυχεύα και λατομεύα 235 112 142 0 111 250 323 0 0 

Δ. Μεταποιητικϋσ βιομηχανύεσ 4.716 4.692 3.672 3.205 2.061 4.260 4.331 4.256 4.517 
Ε. Παροχό ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ, φυςικοϑ αερύου και 
νεροϑ 916 1.006 508 271 416 155 279 424 548 

Σ. Καταςκευϋσ 6.308 6.766 7.252 6.562 9.643 8.408 9.847 11.469 9.327 
Ζ. Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο, επιςκευό 
αυτοκύνητων 13.500 11.893 13.048 13.893 16.253 18.218 15.410 14.671 17.004 

Η. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 14.999 16.982 21.265 19.786 15.447 19.134 11.591 17.516 21.243 

Θ. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και επικοινωνύεσ 4.116 5.463 4.932 5.351 6.817 5.426 6.071 6.413 4.959 

Ι. Ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού 1.650 1.246 1.019 2.060 1.826 1.043 616 693 563 

Κ. Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ, εκμιςθώςεισ  3.718 3.833 4.316 3.676 4.803 5.238 5.855 4.084 4.385 

Λ. Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, κοινωνικό αςφϊλιςη 4.735 4.912 4.614 6.540 7.133 5.048 5.115 5.312 4.991 

Μ. Εκπαύδευςη 4.287 4.802 4.421 3.996 3.349 2.934 4.395 4.229 5.751 

Ν. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 3.978 2.610 2.672 2.675 2.159 3.111 2.734 2.993 1.925 

Ξ. Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ υπηρεςιών  3.159 2.180 2.340 2.995 2.447 1.797 2.820 4.286 4.377 
Ο. Ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ που απαςχολοϑν οικιακϐ 
προςωπικϐ 496 204 494 521 469 941 298 564 662 

Π. Ετερϐδικοι οργανιςμού και ϐργανα 110 0 0 0 0 0 0 0 0 

ύνολο 88.410 87.806 87.922 87.616 86.163 91.853 86.381 88.058 94.740 
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Πίνακασ Π.10.10: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ 

 
Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Α. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και δαςοκομύα 88.615 80.720 78.779 73.786 61.244 59.080 58.857 57.785 56.690 

Β. Αλιεύα 436 734 469 1.260 1.107 1.546 1.114 1.404 865 

Γ. Ορυχεύα και λατομεύα 0 0 155 514 581 586 157 277 382 

Δ. Μεταποιητικϋσ βιομηχανύεσ 26.012 21.989 26.082 22.544 22.024 22.932 22.992 23.653 21.279 
Ε. Παροχό ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ, φυςικοϑ αερύου και 
νεροϑ 2.221 2.140 1.046 1.421 1.506 1.626 2.794 2.654 2.699 

Σ. Καταςκευϋσ 21.265 23.668 20.428 22.820 23.162 27.142 26.796 24.428 26.965 
Ζ. Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο, επιςκευό 
αυτοκύνητων 38.317 41.455 40.153 39.833 44.671 43.262 40.919 47.112 50.408 

Η. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 13.927 15.400 18.809 18.644 16.963 19.555 18.410 17.869 17.910 

Θ. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και επικοινωνύεσ 12.041 12.642 13.822 13.781 14.580 14.234 16.451 15.044 14.081 

Ι. Ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού 4.222 3.936 3.480 3.666 4.558 4.030 4.769 5.041 4.442 

Κ. Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ, εκμιςθώςεισ  7.013 8.725 8.176 8.441 9.519 11.970 13.127 14.171 14.358 

Λ. Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, κοινωνικό αςφϊλιςη 14.939 15.269 16.243 21.116 19.400 22.020 20.575 22.191 21.688 

Μ. Εκπαύδευςη 17.837 14.450 15.200 20.718 21.197 20.116 21.845 23.411 26.666 

Ν. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 12.092 9.559 9.594 9.749 9.485 10.501 10.561 14.141 13.153 

Ξ. Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ υπηρεςιών  6.203 6.040 7.803 8.999 9.362 7.814 7.952 8.711 8.818 
Ο. Ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ που απαςχολοϑν οικιακϐ 
προςωπικϐ 2.547 1.752 2.097 3.940 1.918 2.893 2.344 1.647 902 

Π. Ετερϐδικοι οργανιςμού και ϐργανα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ύνολο 267.686 258.479 262.335 271.231 261.278 269.306 269.664 279.539 281.309 
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Πίνακασ Π.11.11: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου 

 
Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Α. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και δαςοκομύα 12.425 10.376 12.707 9.193 10.185 11.548 11.378 10.540 8.470 

Β. Αλιεύα 425 990 1.306 1.235 971 1.025 1.244 1.370 690 

Γ. Ορυχεύα και λατομεύα 181 371 331 88 87 87 100 0 0 

Δ. Μεταποιητικϋσ βιομηχανύεσ 5.690 5.001 5.108 4.301 5.551 5.066 5.523 5.406 5.330 
Ε. Παροχό ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ, φυςικοϑ αερύου και 
νεροϑ 547 560 257 212 522 357 372 497 637 

Σ. Καταςκευϋσ 8.139 7.452 6.161 7.941 5.147 5.993 6.773 6.429 5.536 
Ζ. Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο, επιςκευό 
αυτοκύνητων 9.402 11.581 11.942 11.296 12.334 11.228 11.119 11.866 12.609 

Η. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 4.833 4.648 5.664 6.228 5.055 6.841 5.289 6.895 5.208 

Θ. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και επικοινωνύεσ 4.325 6.818 5.259 6.515 4.290 2.861 3.236 3.988 4.755 

Ι. Ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού 1.139 1.045 1.482 1.882 1.047 975 605 1.107 1.716 

Κ. Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ, εκμιςθώςεισ  2.127 1.620 1.725 1.946 3.373 2.611 2.371 2.120 3.403 

Λ. Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, κοινωνικό αςφϊλιςη 5.485 6.919 5.902 5.886 8.687 9.043 12.334 11.799 13.309 

Μ. Εκπαύδευςη 4.146 3.904 4.532 5.130 5.903 6.046 5.244 5.039 5.872 

Ν. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 2.873 2.460 1.934 1.600 3.417 3.630 2.682 3.216 3.345 

Ξ. Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ υπηρεςιών  2.597 2.037 1.733 2.125 1.233 1.078 1.131 1.904 1.600 
Ο. Ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ που απαςχολοϑν οικιακϐ 
προςωπικϐ 0 172 538 515 436 283 106 0 0 

Π. Ετερϐδικοι οργανιςμού και ϐργανα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ύνολο 64.332 65.955 66.581 66.092 68.241 68.671 69.508 72.175 72.480 
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Πίνακασ Π.12.12: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου 

 
Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Α. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και δαςοκομύα 8.853 6.760 5.513 7.916 9.414 5.091 4.042 5.851 5.804 

Β. Αλιεύα 787 1.389 1.103 931 2.023 736 1.478 2.239 2.371 

Γ. Ορυχεύα και λατομεύα 645 827 469 400 1.017 1.659 2.348 1.109 1.405 

Δ. Μεταποιητικϋσ βιομηχανύεσ 9.424 9.325 8.049 10.300 8.110 8.162 5.360 6.196 7.267 
Ε. Παροχό ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ, φυςικοϑ αερύου και 
νεροϑ 1.354 1.001 1.062 1.351 1.701 2.310 1.967 894 1.633 

Σ. Καταςκευϋσ 13.855 13.418 14.151 14.175 14.065 13.889 12.751 13.102 12.087 
Ζ. Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο, επιςκευό 
αυτοκύνητων 19.356 19.689 23.526 23.137 21.889 22.611 25.646 26.212 24.298 

Η. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 23.713 28.440 19.632 20.573 23.018 26.841 22.586 25.983 28.194 

Θ. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και επικοινωνύεσ 8.614 6.565 7.741 6.698 8.446 7.751 7.395 7.845 8.977 

Ι. Ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού 2.490 2.211 1.891 2.031 1.756 2.199 2.019 1.761 1.290 

Κ. Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ, εκμιςθώςεισ  2.568 3.445 6.332 5.945 5.344 6.118 4.531 5.032 4.821 

Λ. Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, κοινωνικό αςφϊλιςη 6.259 6.583 8.565 11.874 11.076 9.213 8.185 9.667 10.135 

Μ. Εκπαύδευςη 4.915 3.911 3.879 3.178 4.300 5.875 6.347 5.726 6.651 

Ν. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 4.178 4.835 3.287 3.700 4.073 6.181 6.610 6.096 4.800 

Ξ. Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ υπηρεςιών  5.220 4.328 4.245 4.664 4.982 4.775 4.540 5.282 4.886 
Ο. Ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ που απαςχολοϑν οικιακϐ 
προςωπικϐ 362 431 850 394 106 507 455 443 1.070 

Π. Ετερϐδικοι οργανιςμού και ϐργανα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ύνολο 112.594 113.158 110.296 117.267 121.320 123.918 116.260 123.440 125.690 
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Πίνακασ Π.13.13: Απαςχϐληςη κατϊ μονοψόφιο κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, Περιφϋρεια Κρότησ 

 
Κλάδοι οικονομικήσ δραςτηριότητασ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Α. Γεωργύα, κτηνοτροφύα, θόρα και δαςοκομύα 73.365 76.890 72.483 69.258 52.568 53.662 52.867 47.596 40.474 

Β. Αλιεύα 243 216 828 598 597 475 450 203 295 

Γ. Ορυχεύα και λατομεύα 425 649 371 312 266 339 577 298 0 

Δ. Μεταποιητικϋσ βιομηχανύεσ 17.315 18.323 18.318 19.943 18.409 19.370 18.282 20.426 21.506 

Ε. Παροχό ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ φυςικοϑ αερύου και νεροϑ 1.919 1.146 1.233 1.129 1.931 2.691 2.474 1.789 2.234 

Σ. Καταςκευϋσ 17.404 19.539 19.823 21.828 19.819 21.530 23.165 26.115 25.454 

Ζ. Φονδρικϐ και λιανικϐ εμπϐριο, επιςκευό αυτοκύνητων 41.712 37.184 42.367 40.230 39.616 43.541 43.650 45.256 48.200 

Η. Ξενοδοχεύα και εςτιατϐρια 33.620 32.689 30.545 33.877 35.505 33.441 34.355 33.548 34.976 

Θ. Μεταφορϋσ, αποθόκευςη και επικοινωνύεσ 11.256 12.381 10.277 11.243 11.663 12.415 13.826 12.685 12.904 

Ι. Ενδιϊμεςοι χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού 5.611 4.906 4.401 2.871 4.922 4.644 4.211 3.918 4.815 

Κ. Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ, εκμιςθώςεισ  6.900 8.760 7.865 6.892 12.040 11.327 10.943 14.976 17.169 

Λ. Δημϐςια διούκηςη και ϊμυνα, κοινωνικό αςφϊλιςη 15.636 13.579 14.619 14.362 15.099 16.817 16.835 17.692 16.136 

Μ. Εκπαύδευςη 11.924 14.231 15.475 15.529 20.871 16.199 16.842 18.298 15.851 

Ν. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 10.457 9.521 8.042 10.813 13.284 13.521 13.698 13.640 13.590 

Ξ. Ωλλεσ δραςτηριϐτητεσ παροχόσ υπηρεςιών  6.792 4.946 4.815 5.858 8.223 8.213 7.884 6.904 6.404 
Ο. Ιδιωτικϊ νοικοκυριϊ που απαςχολοϑν οικιακϐ 
προςωπικϐ 2.176 920 1.384 1.462 2.084 2.130 2.577 2.659 1.037 

Π. Ετερϐδικοι οργανιςμού και ϐργανα 0 0 0 0 172 115 195 573 137 

ύνολο 256.754 255.879 252.847 256.205 257.069 260.432 262.832 266.576 261.181 



Παράρτημα II 

 
Η μέθοδοσ ανάλυςησ τησ απόκλιςησ-ςυμμετοχήσ (shift-share analysis)  
 
Η μϋθοδοσ ανϊλυςησ τησ απϐκλιςησ-ςυμμετοχόσ εύναι μια ευρϋωσ διαδεδομϋνη 
περιγραφικό μϋθοδοσ που χρηςιμοποιεύται ςτην περιφερειακό ανϊλυςη, με 
ςκοπϐ να ερμηνεϑςει τισ διαφοροποιόςεισ ς’ ϋναν αριθμϐ περιφερειακών 
μεγεθών, να εντοπύςει τα εν δυνϊμει περιφερειακϊ προβλόματα, καθώσ και να 
αξιολογόςει την εκϊςτοτε περιφερειακό πολιτικό. Η μϋθοδοσ αυτό ςυναντϊται 
πολϑ ςυχνϊ ςτη βιβλιογραφύα τησ περιφερειακόσ ανϊλυςησ, εύτε ςτην 
απλοποιημϋνη τησ μορφό (Singelmann and Browning, 1980· Rones, 1986· Lyson, 
1991· Esteban, 2000· Timmer and Szirmaib, 2000· Χυχϊρησ και Καζϊζησ, 2002· 
ΙΝΕ/ΓΕΕ-ΑΔΕΔΤ, 2005) εύτε ςε τροποποιημϋνη εκδοχό (Wilson and Bosworth 
1987· Ευςτρϊτογλου, 2002).// 
  
Οι πιο ςυνηθιςμϋνεσ εφαρμογϋσ τησ μεθϐδου αφοροϑν τισ μεταβολϋσ τησ 
απαςχϐληςησ. Οι υποθϋςεισ τησ τεχνικόσ αυτόσ εύναι ϐτι η μεταβολό τησ 
απαςχϐληςησ ςε μια περιφϋρεια εξαρτϊται απϐ τον ςυνολικϐ ρυθμϐ μεταβολόσ 
τησ απαςχϐληςησ τησ χώρασ, την κλαδικό διϊρθρωςη τησ περιφϋρειασ και την 
ϑπαρξη τοπικών παραγϐντων που βοηθοϑν την ανϊπτυξη ςυγκεκριμϋνων 
κλϊδων ςτην περιφϋρεια (ΙΝΕ-ΓΕΕ/ΑΔΕΔΤ, 2002). υγκεκριμϋνα, με βϊςη τη 
μεταβολό τησ απαςχϐληςησ μεταξϑ δϑο χρονικών περιϐδων διακρύνει την 
περιφερειακό μεταβολό ςε τρεισ ςυνιςτώςεσ: την εθνικό (national share), την 
ομολογικό (industry mix) και τη διαφορικό (regional share) (Rones, 1986).  
 
Η εθνικό ςυνιςτώςα (Εir) ορύζεται ωσ η μεταβολό τησ απαςχϐληςησ του 
κλϊδου i ςτην περιφϋρεια r που θα παρουςιαζϐταν εϊν αυτό ακολουθοϑςε τον 
εθνικϐ ρυθμϐ μεταβολόσ τησ ςυνολικόσ απαςχϐληςησ κατϊ την περύοδο τησ 
ανϊλυςησ. Η ομολογικό ςυνιςτώςα (Οir) μετρϊ την επύδραςη τησ κλαδικόσ 
διϊρθρωςησ ςτην περιφϋρεια r. Με ϊλλα λϐγια, αντικατοπτρύζει την υπεροχό ό 
μη των κλϊδων. Σϋλοσ, η διαφορικό ςυνιςτώςα (Δir) μετρϊ την επύδραςη των 
τοπικών παραγϐντων ςτον καθοριςμϐ τησ διαφοροπούηςησ τησ περιφϋρειασ r 
απϐ την εθνικό μεταβολό ςε κϊθε κλϊδο i. Ωρα, η μεταβολό τησ απαςχϐληςησ 
ςτον κλϊδο i ςτην περιφϋρεια r (Μir) ορύζεται ωσ το ϊθροιςμα των τριών 
επιμϋρουσ ςυνιςτωςών: 
 
Μir = Εir + Οir + Δir (1), ϐπου 
Εir = Αiro * (Αnt / Αno) - Αiro (2)214 
Οir = (Αint / Αino – Αnt / Αno) * Airo (3) 
Δar = Αirt – Αiro * (Αint / Αino) (4) 
 

                                                 
214

 Όπνπ Air: ε απαζρφιεζε ηνπ θιάδνπ i ζηελ πεξηθέξεηα r· Ain: ε απαζρφιεζε ηνπ θιάδνπ i ζην 

ζχλνιν ηεο ρψξαο· Αr: ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ηεο πεξηθέξεηαο r· Αn: ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ηεο 

ρψξαο, o: ην αξρηθφ έηνο αλάιπζεο θαη t: ην ηειηθφ έηνο αλάιπζεο (Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. 

Παπαδαζθαιφπνπινο, 199: 213-240).  
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Μεγαλϑτερο ενδιαφϋρον ςτην ανϊλυςη παρουςιϊζουν η ομολογικό και η 
διαφορικό ςυνιςτώςα, αφοϑ ερμηνεϑουν τισ περιφερειακϋσ διαφορϋσ ςτο 
επύπεδο τησ απαςχϐληςησ ςε ςχϋςη με τη ςυνολικό εθνικό μεταβολό (Rones, 
1986). Ϊτςι, η θετικό (ό αρνητικό) ομολογικό ςυνιςτώςα υποδεικνϑει 
ικανοποιητικό (ό δυςμενόσ) κλαδικό διϊρθρωςη ςτην περιφϋρεια. Αντύςτοιχα, η 
θετικό (ό αρνητικό) διαφορικό ςυνιςτώςα αποδύδεται ςε ευνοώκοϑσ (ό 
δυςμενεύσ) παρϊγοντεσ τησ περιφϋρειασ που την κϊνουν να διαφοροποιεύται 
απϐ το επύπεδο τησ χώρασ. Αυτού οι τοπικού παρϊγοντεσ αναφϋρονται ςτη 
γεωγραφικό θϋςη τησ περιφϋρειασ, ςτο δύκτυο υποδομών που ςχετύζεται με το 
κϐςτοσ μεταφορϊσ και τον βαθμϐ προςπελαςιμϐτητασ τησ περιφϋρειασ, ςτισ 
εδαφικϋσ και κλιματικϋσ ςυνθόκεσ, καθώσ και ςτην κρατικό παρϋμβαςη, η οπούα 
μπορεύ να διαφοροποιεύται απϐ περιφϋρεια ςε περιφϋρεια (ΙΝΕ/ΓΕΕ-ΑΔΕΔΤ, 
2002). 
 
Παρϊ την ευρεύα εφαρμογό τησ μεθϐδου ςτην περιφερειακό επιςτόμη, θα 
πρϋπει να αναγνωριςτοϑν τα αδϑνατα ςημεύα τησ τεχνικόσ αυτόσ για την 
αποφυγό εςφαλμϋνων ερμηνειών κατϊ την ανϊλυςη. Οι Χυχϊρησ και Καζϊζησ 
(2002) επιςημαύνουν ϐτι ςημαντικϋσ αλλαγϋσ που λαμβϊνουν χώρα ςτην 
περιφϋρεια κατϊ τη χρονικό περύοδο τησ ανϊλυςησ, και δεν 
ςυμπεριλαμβϊνονται ςτην τεχνικό, μποροϑν να επηρεϊςουν τα αποτελϋςματα 
τησ μεθϐδου. Μύα ακϐμα αδυναμύα αφορϊ την ερμηνεύα τησ διαφορικόσ 
ςυνιςτώςασ. Ενώ, ςϑμφωνα με τη μϋθοδο, η μεταβολό των περιφερειακών 
μεγεθών οφεύλεται ςε ευνοώκοϑσ ό μη τοπικοϑσ παρϊγοντεσ, κϊτι τϋτοιο μπορεύ 
να μην ιςχϑει πϊντα (Χυχϊρησ και Καζϊζησ, 2002). Επύςησ, η ομολογικό 
ςυνιςτώςα ερμηνεϑει τη μεύωςη τησ απαςχϐληςησ ωσ αποτϋλεςμα τησ 
δυςμενοϑσ κλαδικόσ διϊρθρωςησ. Ψςτϐςο η μεταβολό αυτό μπορεύ να οφεύλεται 
ςτην τεχνολογικό εξϋλιξη, που κϊθε ϊλλο παρϊ δυςμενόσ παρϊγοντασ 
ανϊπτυξησ τησ περιφϋρειασ μπορεύ να εύναι (Χυχϊρησ και Καζϊζησ, 2002). Σϋλοσ, 
ςϑμφωνα με τον Ευςτρϊτογλου (2002), το γεγονϐσ ϐτι ϋνασ κλϊδοσ δεν 
παρουςιϊζει μεταβολό ςτην απαςχϐληςό του μπορεύ εύναι «αποτϋλεςμα δϑο 
αντύθετησ κατεϑθυνςησ επιδρϊςεων, οι οπούεσ εξουδετερώνουν η μύα την ϊλλη».  
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Παράρτημα IIΙ 

 
Οι ςυντελεςτέσ ςυμμετοχήσ και ειδίκευςησ  
 
Ο ςυντελεςτόσ ςυμμετοχόσ (QL) εύναι ϋνασ απλϐσ ςτατιςτικϐσ δεύκτησ που 
επιτρϋπει τισ ςυγκρύςεισ μεταξϑ περιφερειών και δραςτηριοτότων, με ϋμμεςο 
τρϐπο, δηλαδό, με αναφορϊ ςτα εθνικϊ μεγϋθη (Παπαδαςκαλϐπουλοσ, 2000). Ο 
ςυντελεςτόσ QL δύνεται απϐ τον τϑπο: 
 

 
ϐπου QL = ςυντελεςτόσ ςυμμετοχόσ 
 Αir = η απαςχϐληςη του κλϊδου i ςτην περιφϋρεια r 
 Ar = η ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ r 
 Αin = η απαςχϐληςη του κλϊδου i ςτο ςϑνολο τησ χώρασ 
 Αn = η ςυνολικό απαςχϐληςη τησ χώρασ 
 
Όταν η τιμό του QL εύναι μικρϐτερη απϐ τη μονϊδα (QL<1), τϐτε η 
δραςτηριϐτητα i εύναι λιγϐτερο αναπτυγμϋνη ςτην περιφϋρεια r ςυγκριτικϊ με 
το ςϑνολο τησ χώρασ. Εϊν η τιμό του ςυντελεςτό QL εύναι ύςη με τη μονϊδα (QL 
= 1), τϐτε η δραςτηριϐτητα i εύναι αναπτυγμϋνη ςτην περιφϋρεια r ϐςο και ςτο 
ςϑνολο τησ χώρασ. Εϊν η τιμό του QL εύναι μεγαλϑτερη απϐ τη μονϊδα (QL >1), 
τϐτε η δραςτηριϐτητα i εύναι περιςςϐτερο αναπτυγμϋνη ςτην περιφϋρεια r 
ςυγκριτικϊ με το ςϑνολο τησ χώρασ. 
 
Ο ςυντελεςτόσ ειδύκευςησ ςυγκρύνει την κλαδικό διϊρθρωςη κϊθε περιφϋρειασ 
με την κλαδικό διϊρθρωςη τησ χώρασ (Βαςιλϐπουλοσ και Μπιλϊ, 1995). Ο 
ςυντελεςτόσ CS δύνεται απϐ τον τϑπο:  
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ϐπου CS = ςυντελεςτόσ ειδύκευςησ 
 Αir = η απαςχϐληςη του κλϊδου i ςτην περιφϋρεια r 
 Ar = η ςυνολικό απαςχϐληςη τησ περιφϋρειασ r 
 Αin = η απαςχϐληςη του κλϊδου i ςτο ςϑνολο τησ χώρασ 
 Αn = η ςυνολικό απαςχϐληςη τησ χώρασ 
 
Οι τιμϋσ του ςυντελεςτό ειδύκευςησ κυμαύνονται μεταξϑ 0 και 1. ε περύπτωςη 
που ο CS τεύνει προσ το μηδϋν, η κλαδικό διϊρθρωςη τησ περιφϋρειασ δεν εύναι 
ειδικευμϋνη ςε ςχϋςη με την κλαδικό διϊρθρωςη τησ χώρασ, αντιθϋτωσ τεύνει να 
εύναι ταυτϐςημη. ε περύπτωςη που ο CS τεύνει προσ τη μονϊδα, η κλαδικό 
διϊρθρωςη τησ περιφϋρειασ εύναι ειδικευμϋνη ςε ςχϋςη με την κλαδικό 
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διϊρθρωςη τησ χώρασ, δηλαδό διαφοροποιεύται απϐ την αντύςτοιχη εθνικό 
κατανομό των δραςτηριοτότων. 
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Παράρτημα IV 

 
Μεταβολέσ διάρθρωςησ απαςχόληςησ 

κατά επαγγελματική κατηγορία και ανά φύλο 
 
Πίνακασ Π.4.1: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια 
Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ 

 

Κατηγορία 2000 2009 
Απόλυτη 

μεταβολή 
% 

μεταβολή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, ανώτερα 
διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη του δημϐςιου και 
του ιδιωτικοϑ τομϋα 20.911 24.116 3.205 15,3 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, καλλιτεχνικϊ 
και ςυναφό επαγγϋλματα 18.711 27.036 8.325 44,5 
 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 10.859 14.229 3.370 31,0 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 15.081 16.981 1.900 12,6 

(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών και 
πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ αγορϋσ 22.736 30.818 8.082 35,5 

(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφο, ,δαςοκϐμοι και 
αλιεύσ 80.264 59.216 -21.048 -26,2 

(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ ςυναφό 
τεχνικϊ επαγγϋλματα 37.886 25.221 -12.665 -33,4 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών εγκαταςτϊςεων, 
μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ και ςυναρμολογητϋσ 
(μονταδϐροι) 16.880 16.978 98 0,6 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 10.706 10.890 184 1,7 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 4.546 10.082 5.536 121,8 

ύνολο 
238.58

0 
235.56

7 -3.013 -1,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 220 

 
Πίνακασ Π.4.1α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια 
Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ 

 

Άνδρεσ 2000 2009 

Απόλυτη 
μεταβολ

ή 

% 
μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 15.011 16.247 1.236 8,2 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 9.477 13.523 4.046 42,7 

(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 5.327 5.674 347 6,5 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 6.544 6.815 271 4,1 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 
 10.973 15.055 4.082 37,2 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 
 39.650 33.017 -6.633 -16,7 

(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 31.375 23.940 -7.435 -23,7 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 15.760 15.866 106 0,7 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 6.618 5.555 -1.063 -16,1 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 4.306 9.292 4.986 115,8 

ύνολο 
145.04

1 
144.98

4 -57 0,0 

 
 
Πίνακασ Π.4.1β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, 
Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ 

 

Γυναίκεσ 2000 2009 

Απόλυτη 
μεταβολ

ή 

% 
μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, ανώτερα 
διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη του 
δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 5.900 7.869 1.969 33,4 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 9.234 13.513 4.279 46,3 

(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 5.532 8.555 3.023 54,6 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 8.537 10.166 1.629 19,1 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 11.763 15.763 4.000 34,0 

(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 40.614 26.199 -14.415 -35,5 
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δαςοκϐμοι και αλιεύσ 

(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ ςυναφό 
τεχνικϊ επαγγϋλματα 6.511 1.281 -5.230 -80,3 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 1.120 1.112 -8 -0,7 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 4.088 5.335 1.247 30,5 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 240 790 550 229,2 

ύνολο 
93.53

9 90.583 -2.956 -3,2 

 
 
Πίνακασ Π.4.2: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια 
Κεντρικόσ Μακεδονύασ 

 

Κατηγορία 2000 2009 

Απόλυτη 
μεταβολ

ή 

% 
μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 70.542 82.503 11.961 17,0 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 80.509 121.086 40.577 50,4 
 
3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 44.501 56.419 11.918 26,8 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 62.637 68.457 5.820 9,3 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 93.443 107.888 14.445 15,5 

(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι 
,δαςοκϐμοι και αλιεύσ 125.394 87.884 -37.510 -29,9 

(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 119.589 103.518 -16.071 -13,4 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 60.047 66.878 6.831 11,4 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 37.968 48.250 10.282 27,1 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 3.026 5.891 2.865 94,7 

ύνολο 
697.65

6 
748.77

4 51.118 7,3 

 
 
 
Πίνακασ Π.4.2α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια 
Κεντρικόσ Μακεδονύασ 

 

Άνδρεσ 2000 2009 

Απόλυτη 
Μεταβολ

ή 

% 
Μεταβολ

ή (1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 53.108 57.692 4.584 8,6 
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(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 41.666 64.145 22.479 54,0 

(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 20.126 26.340 6.214 30,9 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 26.565 26.885 320 1,2 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 49.201 46.347 -2.854 -5,8 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 81.649 54.141 -27.508 -33,7 

(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 94.495 92.701 -1.794 -1,9 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 54.275 62.492 8.217 15,1 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 20.260 19.557 -703 -3,5 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 2.898 5.891 2.993 103,3 

ύνολο 
444.24

3 
456.19

1 11.948 2,7 

 
 

Πίνακασ Π.4.2β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, 
Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ 

 

Γυναίκεσ 2000 2009 
Απόλυτη 

μεταβολή 
% 

μεταβολή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, ανώτερα 
διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη του δημϐςιου 
και του ιδιωτικοϑ τομϋα 17.434 24.811 7.377 42,3 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 38.843 56.941 18.098 46,6 

(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 24.375 30.079 5.704 23,4 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 36.072 41.572 5.500 15,2 

(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών και 
πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ αγορϋσ 44.242 61.541 17.299 39,1 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 43.745 33.743 -10.002 -22,9 

(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ ςυναφό 
τεχνικϊ επαγγϋλματα 25.094 10.817 -14.277 -56,9 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 5.772 4.386 -1.386 -24,0 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 17.708 28.693 10.985 62,0 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 128 0 -128 -100,0 

ύνολο 253.413 292.583 39.170 15,5 
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Πίνακασ Π.4.3: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Δυτικόσ 
Μακεδονύασ 

 

Κατηγορία 2000 2009 

Απόλυτη 
μεταβολ

ή 

% 
μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 9.311 10.089 778 8,4 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 9.976 13.652 3.676 36,8 

(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 5.027 6.707 1.680 33,4 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 7.236 9.951 2.715 37,5 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 11.413 12.976 1.563 13,7 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 21.927 21.027 -900 -4,1 

(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 22.579 18.579 -4.000 -17,7 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 9.616 11.777 2.161 22,5 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 3.735 5.214 1.479 39,6 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 329 758 429 130,4 

ύνολο 101.14
9 

110.73
0 

9.581 9,5 

 
 

 
Πίνακασ Π.4.3α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια 
Δυτικόσ Μακεδονύασ 

 

Άνδρεσ 2000 2009 

Απόλυτη 
Μεταβολ

ή 

% 
Μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, ανώτερα 
διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη του 
δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 6.582 6.873 291 4,4 
(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 5.067 5.991 924 18,2 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 2.104 3.983 1.879 89,3 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 3.594 4.162 568 15,8 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 5.546 4.547 -999 -18,0 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 11.152 11.134 -18 -0,2 
(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ ςυναφό 
τεχνικϊ επαγγϋλματα 19.465 16.202 -3.263 -16,8 
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(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 9.418 11.349 1.931 20,5 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 2.278 3.229 951 41,7 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 329 646 317 96,4 

ύνολο 65.535 68.11
6 

2.581 3,9 

 
 

Πίνακασ Π.4.3β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, 
Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ  

 

Γυναίκεσ 2000 2009 

Απόλυτη 
μεταβολ

ή 

% 
μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, ανώτερα 
διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη του δημϐςιου 
και του ιδιωτικοϑ τομϋα 2.729 3.216 487 17,8 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 4.909 7.661 2.752 56,1 

(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 2.923 2.724 -199 -6,8 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 3.642 5.789 2.147 59,0 

(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών και 
πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ αγορϋσ 5.867 8.429 2.562 43,7 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 10.775 9.893 -882 -8,2 

(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ ςυναφό 
τεχνικϊ επαγγϋλματα 3.114 2.377 -737 -23,7 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 198 428 230 116,2 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 1.457 1.985 528 36,2 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 0 112 112 0,0 

ύνολο 35.614 
42.61

4 7.000 19,7 

 
 
 
Πίνακασ Π.4.4: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Ηπεύρου 

 

Κατηγορία 2000 2009 
Απόλυτη 

μεταβολή 
% 

μεταβολή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, ανώτερα 
διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη του 
δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 12.748 11.664 -1.084 -8,5 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 14.069 17.897 3.828 27,2 

(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 5.960 8.557 2.597 43,6 



 225 

(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 9.985 13.538 3.553 35,6 

(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών και 
πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ αγορϋσ 16.064 19.837 3.773 23,5 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 28.777 24.994 -3.783 -13,1 

(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ ςυναφό 
τεχνικϊ επαγγϋλματα 20.275 21.637 1.362 6,7 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 9.879 10.007 128 1,3 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 5.964 8.815 2.851 47,8 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 754 611 -143 -19,0 

ύνολο 
124.47

5 
137.55

7 13.082 10,5 

 
 
Πίνακασ Π.4.4α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια 
Ηπεύρου 

 

Άνδρεσ 2000 2009 

Απόλυτη 
μεταβολ

ή 

% 
μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, ανώτερα 
διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη του 
δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 9.565 8.318 -1.247 -13,0 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 7.890 9.586 1.696 21,5 

(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 2.793 4.115 1.322 47,3 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 
 4.576 5.123 547 12,0 

(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών και 
πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ αγορϋσ 8.555 9.225 670 7,8 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 15.294 13.395 -1.899 -12,4 

(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ ςυναφό 
τεχνικϊ επαγγϋλματα 18.496 20.229 1.733 9,4 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 8.996 9.233 237 2,6 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 2.537 4.274 1.737 68,5 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 589 611 22 3,7 

ύνολο 79.291 
84.10

9 4.818 6,1 
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Πίνακασ Π.4.4β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, 
Περιφϋρεια Ηπεύρου  

 

Γυναίκεσ 2000 2009 
Απόλυτη 

μεταβολή 
% 

μεταβολή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, ανώτερα 
διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη του δημϐςιου και 
του ιδιωτικοϑ τομϋα 3.183 3.346 163 5,1 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, καλλιτεχνικϊ 
και ςυναφό επαγγϋλματα 6.179 8.311 2.132 34,5 

(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 3.167 4.442 1.275 40,3 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 5.409 8.415 3.006 55,6 

(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών και 
πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ αγορϋσ 7.509 10.612 3.103 41,3 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, δαςοκϐμοι και 
αλιεύσ 13.483 11.599 -1.884 -14,0 

(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ ςυναφό 
τεχνικϊ επαγγϋλματα 1.779 1.408 -371 -20,9 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ και 
ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 883 774 -109 -12,3 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 3.427 4.541 1.114 32,5 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 165 0 -165 -100,0 

ύνολο 45.184 53.448 8.264 18,3 

 
 
 
Πίνακασ Π.4.5: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια 
Θεςςαλύασ 

 

Κατηγορίεσ 2000 2009 

Απόλυτη 
μεταβολ

ή 

% 
μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ 
ςτελϋχη του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ 
τομϋα 25.146 26.623 1.477 5,9 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 27.806 51.877 24.071 86,6 

(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και 
αςκοϑντεσ ςυναφό επαγγϋλματα 12.647 23.818 11.171 88,3 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 19.580 22.512 2.932 15,0 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό 
υπηρεςιών και πωλητϋσ ςε καταςτόματα 
και υπαύθριεσ αγορϋσ 29.139 39.863 10.724 36,8 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 85.641 54.917 -30.724 -35,9 
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(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 36.270 37.662 1.392 3,8 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και 
εξοπλιςμοϑ και ςυναρμολογητϋσ 
(μονταδϐροι) 22.733 18.216 -4.517 -19,9 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 11.603 19.903 8.300 71,5 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 2.329 3.734 1.405 60,3 

ύνολο 272.894 299.125 26.231 9,6 

 
 
 
 
Πίνακασ Π.4.5α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια 
Θεςςαλύασ 

 

Άνδρεσ 2000 2009 

Απόλυτη 
μεταβολ

ή 

% 
μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 20.117 20.690 573 2,8 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 14.241 24.353 10.112 71,0 

(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 7.296 10.844 3.548 48,6 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 8.721 9.942 1.221 14,0 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 13.888 18.540 4.652 33,5 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 55.207 33.600 -21.607 -39,1 

(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 31.761 33.310 1.549 4,9 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 20.478 16.968 -3.510 -17,1 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 7.007 10.894 3.887 55,5 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 2.159 3.337 1.178 54,6 

ύνολο 
180.87

5 
182.47

8 1.603 0,9 

 
 

Πίνακασ Π.4.5β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, 
Περιφϋρεια Θεςςαλύασ 

 

Γυναίκεσ 2000 2009 

Απόλυτη 
μεταβολ

ή 

% 
μεταβολ

ή 
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(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 5.029 5.933 904 18,0 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 13.565 27.524 13.959 102,9 

(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 5.351 12.974 7.623 142,5 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 10.859 12.570 1.711 15,8 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 15.251 21.323 6.072 39,8 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 30.434 21.317 -9.117 -30,0 

(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 4.509 4.352 -157 -3,5 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 2.255 1.248 -1.007 -44,7 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 4.596 9.009 4.413 96,0 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 170 397 227 133,5 

ύνολο 
92.01

9 116.647 24.628 26,8 

 
 
Πίνακασ Π.4.6: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια τερεϊσ 
Ελλϊδασ 
  

Κατηγορίεσ  2000 2009 

Απόλυτη 
μεταβολ

ή  

% 
μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 18.844 23.352 4.508 23,9 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 18.026 21.256 3.230 17,9 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 7.389 12.226 4.837 65,5 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 15.986 16.790 804 5,0 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 22.106 27.686 5.580 25,2 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 44.852 34.611 -10.241 -22,8 
(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 32.545 32.972 427 1,3 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και 
εξοπλιςμοϑ  
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 25.313 22.820 -2.493 -9,8 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 11.791 19.275 7.484 63,5 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 2.098 1.942 -156 -7,4 
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ύνολο 
198.95

0 212.930 13.980 7,0 

 
 
Πίνακασ Π.4.6α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια 
τερεϊσ Ελλϊδασ 

 

Άνδρεσ 2000 2009 
Απόλυτη 

μεταβολή  

% 
Μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ 
ςτελϋχη του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ 
τομϋα 14.365 16.342 1.977 13,8 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 10.168 10.997 829 8,2 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και 
αςκοϑντεσ ςυναφό επαγγϋλματα 4.686 6.961 2.275 48,5 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 8.632 5.934 -2.698 -31,3 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό 
υπηρεςιών και πωλητϋσ ςε καταςτόματα 
και υπαύθριεσ αγορϋσ 11.270 15.229 3.959 35,1 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 26.090 20.554 -5.536 -21,2 
(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 30.389 31.269 880 2,9 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και 
εξοπλιςμοϑ και ςυναρμολογητϋσ 
(μονταδϐροι) 21.720 20.476 -1.244 -5,7 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 5.060 10.545 5.485 108,4 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 2.098 1.942 -156 -7,4 

ύνολο 134.478 140.249 5.771 4,3 

 
 
Πίνακασ Π.4.6β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, 
Περιφϋρεια τερεϊσ Ελλϊδασ 

 

Γυναίκεσ 2000 2009 
Απόλυτη 

μεταβολή  
% 

μεταβολή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 4.479 7.010 2.531 56,5 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 7.858 10.259 2.401 30,6 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και 
αςκοϑντεσ ςυναφό επαγγϋλματα 2.703 5.265 2.562 94,8 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 7.354 10.856 3.502 47,6 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό 
υπηρεςιών και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και 
υπαύθριεσ αγορϋσ 10.836 12.457 1.621 15,0 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 18.762 14.057 -4.705 -25,1 
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(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 2.156 1.703 -453 -21,0 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και 
εξοπλιςμοϑ και ςυναρμολογητϋσ 
(μονταδϐροι) 3.593 2.344 -1.249 -34,8 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 6.731 8.730 1.999 29,7 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 0 0 0 0,0 

ύνολο 64.472 72.681 8.209 12,7 

 
 
 
Πίνακασ Π.4.7: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Αττικόσ 

 

Κατηγορίεσ  2000 2009 
Απόλυτη 

μεταβολή  
% 

μεταβολή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ 
ςτελϋχη του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ 
τομϋα 144.739 167.590 22.851 15,8 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 221.981 303.384 81.403 36,7 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και 
αςκοϑντεσ ςυναφό επαγγϋλματα 143.761 200.524 56.763 39,5 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 240.302 242.389 2.087 0,9 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό 
υπηρεςιών και πωλητϋσ ςε καταςτόματα 
και υπαύθριεσ αγορϋσ 197.767 266.020 68.253 34,5 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 20.022 15.309 -4.713 -23,5 
(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 238.663 218.767 -19.896 -8,3 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και 
εξοπλιςμοϑ και ςυναρμολογητϋσ 
(μονταδϐροι) 110.518 126.267 15.749 14,3 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 96.055 142.678 46.623 48,5 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 21.111 22.827 1.716 8,1 

ύνολο 1.434.919 1.705.755 270.836 18,9 

 
 
Πίνακασ Π.4.7α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια 
Αττικόσ 

 

Άνδρεσ 2000 2009 

Απόλυτη 
μεταβολ

ή  

% 
μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ 
ςτελϋχη του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ 
τομϋα 109.605 117.354 7.749 7,1 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 119.383 150.413 31.030 26,0 



 231 

(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και 
αςκοϑντεσ ςυναφό επαγγϋλματα 78.911 96.415 17.504 22,2 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 95.019 94.317 -702 -0,7 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό 
υπηρεςιών και πωλητϋσ ςε καταςτόματα 
και υπαύθριεσ αγορϋσ 96.017 118.773 22.756 23,7 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 12.965 9.853 -3.112 -24,0 
(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 206.667 202.176 -4.491 -2,2 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και 
εξοπλιςμοϑ και ςυναρμολογητϋσ 
(μονταδϐροι) 100.066 115.476 15.410 15,4 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 41.404 55.544 14.140 34,2 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 19.045 17.571 -1.474 -7,7 

ύνολο 879.082 977.892 98.810 11,2 

 
 

Πίνακασ Π.4.7β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, 
Περιφϋρεια Αττικόσ 

 

Γυναίκεσ 2000 2009 

Απόλυτη 
μεταβολ

ή  

% 
μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ 
ςτελϋχη του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ 
τομϋα 35.134 50.236 15.102 43,0 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 102.598 152.971 50.373 49,1 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και 
αςκοϑντεσ ςυναφό επαγγϋλματα 64.850 104.109 39.259 60,5 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 145.283 148.072 2.789 1,9 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό 
υπηρεςιών και πωλητϋσ ςε καταςτόματα 
και υπαύθριεσ αγορϋσ 101.750 147.247 45.497 44,7 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 7.057 5.456 -1.601 -22,7 
(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 31.996 16.591 -15.405 -48,1 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και 
εξοπλιςμοϑ και ςυναρμολογητϋσ 
(μονταδϐροι) 10.452 10.791 339 3,2 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 54.651 87.134 32.483 59,4 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 2.066 5.256 3.190 0,0 

ύνολο 555.837 727.863 172.026 30,9 
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Πίνακασ Π.4.8: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια 
Πελοποννόςου 

 

Κατηγορίεσ 2000 2009 
Απόλυτη 

μεταβολή  
% 

μεταβολή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 22.496 29.037 6.541 29,1 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 21.134 21.061 -73 -0,3 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 8.170 11.114 2.944 36,0 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 18.839 20.037 1.198 6,4 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 22.661 30.401 7.740 34,2 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 87.626 73.664 -13.962 -15,9 
(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 30.072 32.828 2.756 9,2 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 18.225 15.260 -2.965 -16,3 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 9.279 18.670 9.391 101,2 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 976 419 -557 -57,1 

ύνολο 239.478 252.491 13.013 5,4 

 
 
 
 
 
 
Πίνακασ Π.4.8α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια 
Πελοποννόςου 

 

Άνδρεσ 2000 2009 

Απόλυτη 
μεταβολ

ή  

% 
μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 14.992 19.889 4.897 32,7 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 11.588 10.843 -745 -6,4 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και 
αςκοϑντεσ ςυναφό επαγγϋλματα 3.977 6.131 2.154 54,2 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 9.450 9.088 -362 -3,8 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 10.670 13.264 2.594 24,3 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 46.927 42.912 -4.015 -8,6 
(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 28.174 31.206 3.032 10,8 
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(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και 
εξοπλιςμοϑ και ςυναρμολογητϋσ 
(μονταδϐροι) 16.049 14.241 -1.808 -11,3 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 4.167 9.417 5.250 126,0 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 976 419 -557 -57,1 

ύνολο 146.970 
157.41

0 10.440 7,1 

 
 

Πίνακασ Π.4.8β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, 
Περιφϋρεια Πελοποννόςου 

 

Γυναίκεσ 2000 2009 

Απόλυτη 
μεταβολ

ή  

% 
μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 7.504 9.148 1.644 21,9 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 9.546 10.218 672 7,0 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 4.193 4.983 790 18,8 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 9.389 10.949 1.560 16,6 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 11.991 17.137 5.146 42,9 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 40.699 30.752 -9.947 -24,4 
(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 1.898 1.622 -276 -14,5 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 2.176 1.019 -1.157 -53,2 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 5.112 9.253 4.141 81,0 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 0 0 0 0,0 

ύνολο 
92.50

8 95.081 2.573 2,8 

 
Πίνακασ Π.4.9: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Ιονύων 
Νόςων 

 

Κατηγορίεσ  2000 2009 
Απόλυτη 

μεταβολή  
% 

μεταβολή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 10.080 11.512 1.432 14,2 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 8.856 7.334 -1.522 -17,2 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 3.249 4.328 1.079 33,2 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 8.564 10.322 1.758 20,5 
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(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 15.863 19.043 3.180 20,0 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 21.384 15.672 -5.712 -26,7 
(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 11.646 14.405 2.759 23,7 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 3.306 4.785 1.479 44,7 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 5.324 8.437 3.113 58,5 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 138 0 -138 -100,0 

ύνολο 88.410 95.838 7.428 8,4 

 
 
Πίνακασ Π.4.9α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια 
Ιονύων Νόςων 

 

Άνδρεσ 2000 2009 
Απόλυτη 

μεταβολή 
% 

μεταβολή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 7.602 7.562 -40 -0,5 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 4.529 3.336 -1.193 -26,3 

(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 1.694 2.611 917 54,1 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 3.899 4.029 130 3,3 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 9.850 8.415 -1.435 -14,6 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 9.742 9.006 -736 -7,6 

(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 10.763 14.090 3.327 30,9 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 2.895 4.520 1.625 56,1 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 1.986 4.244 2.258 113,7 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 138 0 -138 -100,0 

ύνολο 53.098 57.813 4.715 8,9 
 

 
Πίνακασ Π.4.9β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, 
Περιφϋρεια Ιονύων Νόςων 

 

Γυναίκεσ 2000 2009 
Απόλυτη 

μεταβολή  
% 

μεταβολή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 2.478 3.950 1.472 59,4 
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(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 4.327 3.998 -329 -7,6 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 1.555 1.717 162 10,4 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 4.665 6.293 1.628 34,9 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 6.013 10.628 4.615 76,8 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 11.642 6.666 -4.976 -42,7 
(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ ςυναφό 
τεχνικϊ επαγγϋλματα 883 315 -568 -64,3 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 411 265 -146 -35,5 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 3.338 4.193 855 25,6 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 0 0 0 0,0 

ύνολο 35.312 38.025 2.713 7,7 

 
 
Πίνακασ Π.4.10: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Δυτικόσ 
Ελλϊδασ 

 

Κατηγορίεσ 2000 2009 
Απόλυτη 

μεταβολή 
% 

μεταβολή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 21.056 27.632 6.576 31,2 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 25.530 35.263 9.733 38,1 

(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 13.628 19.029 5.401 39,6 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 20.416 26.359 5.943 29,1 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 29.471 41.149 11.678 39,6 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 87.694 58.322 -29.372 -33,5 

(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ ςυναφό 
τεχνικϊ επαγγϋλματα 41.589 40.049 -1.540 -3,7 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 14.996 18.168 3.172 21,2 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 11.638 13.823 2.185 18,8 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 1.669 2.587 918 55,0 

ύνολο 267.687 282.381 14.694 5,5 
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Πίνακασ Π.4.10α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, 
Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ 

 

Άνδρεσ 2000 2009 

Απόλυτη 
μεταβολ

ή  

% 
μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 15.263 21.047 5.784 37,9 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 13.677 17.967 4.290 31,4 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και 
αςκοϑντεσ ςυναφό επαγγϋλματα 7.182 8.600 1.418 19,7 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 10.869 12.865 1.996 18,4 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 14.615 20.106 5.491 37,6 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 53.014 36.228 -16.786 -31,7 
(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 37.046 37.147 101 0,3 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και 
εξοπλιςμοϑ και ςυναρμολογητϋσ 
(μονταδϐροι) 14.098 16.605 2.507 17,8 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 6.742 6.715 -27 -0,4 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 1.669 2.206 537 32,2 

ύνολο 174.175 179.486 5.311 3,0 

 
 
Πίνακασ Π.4.10β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, 
Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ 

 

Γυναίκεσ 2000 2009 
Απόλυτη 

μεταβολή  

% 
μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 5.793 6.585 792 13,7 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 11.853 17.296 5.443 45,9 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και 
αςκοϑντεσ ςυναφό επαγγϋλματα 6.446 10.429 3.983 61,8 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 9.547 13.494 3.947 41,3 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 14.856 21.043 6.187 41,6 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 34.680 22.094 -12.586 -36,3 
(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 4.543 2.902 -1.641 -36,1 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και 
εξοπλιςμοϑ και ςυναρμολογητϋσ 898 1.563 665 74,1 
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(μονταδϐροι) 

(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 4.896 7.108 2.212 45,2 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 0 381 381 0,0 

ύνολο 93.512 
102.89

5 9.383 10,0 

 
 
Πίνακασ Π.4.11: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Βορεύου 
Αιγαύου 

 

Κατηγορίεσ 2000 2009 
Απόλυτη 

μεταβολή  

% 
μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 6.943 10.473 3.530 50,8 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 6.640 9.219 2.579 38,8 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 3.695 7.394 3.699 100,1 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 6.091 7.901 1.810 29,7 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 7.416 7.181 -235 -3,2 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 12.750 7.920 -4.830 -37,9 
(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 12.524 8.221 -4.303 -34,4 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 3.374 3.003 -371 -11,0 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 3.235 3.918 683 21,1 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 1.665 6.565 4.900 294,3 

ύνολο 64.333 
71.79

5 7.462 11,6 

 
 

Πίνακασ Π.4.11α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, 
Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου 

 

Άνδρεσ 2000 2009 

Απόλυτη 
μεταβολ

ή  

% 
μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 5.744 7.618 1.874 32,6 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 3.704 4.987 1.283 34,6 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και 
αςκοϑντεσ ςυναφό επαγγϋλματα 2.270 4.562 2.292 101,0 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 2.592 3.179 587 22,6 
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(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 3.945 3.624 -321 -8,1 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 7.818 4.764 -3.054 -39,1 
(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 11.625 7.893 -3.732 -32,1 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και 
εξοπλιςμοϑ και ςυναρμολογητϋσ 
(μονταδϐροι) 3.271 2.902 -369 -11,3 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 2.540 2.935 395 15,6 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 1.459 6.481 5.022 344,2 

ύνολο 44.968 48.945 3.977 8,8 

 
 
Πίνακασ Π.4.11β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, 
Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου 

 

Γυναίκεσ 2000 2009 

Απόλυτη 
μεταβολ

ή  

% 
μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 1.199 2.855 1.656 138,1 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 2.936 4.232 1.296 44,1 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 1.425 2.832 1.407 98,7 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 3.499 4.722 1.223 35,0 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 3.471 3.557 86 2,5 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 4.932 3.156 -1.776 -36,0 
(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 899 328 -571 -63,5 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 103 101 -2 -1,9 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 695 983 288 41,4 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 206 84 -122 0,0 

ύνολο 19.365 22.850 3.485 18,0 

 
 
Πίνακασ Π.4.12: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Νοτύου 
Αιγαύου 

 

Κατηγορίεσ 2000 2009 
Απόλυτη 

μεταβολή  
% 

μεταβολή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 17.849 21.057 3.208 18,0 



 239 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 7.812 9.072 1.260 16,1 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 4.932 6.579 1.647 33,4 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 12.627 15.729 3.102 24,6 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 20.280 20.818 538 2,7 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 9.538 7.860 -1.678 -17,6 
(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 20.623 19.461 -1.162 -5,6 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και 
εξοπλιςμοϑ και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 6.978 9.696 2.718 39,0 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 11.108 12.751 1.643 14,8 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 846 839 -7 -0,8 

ύνολο 112.593 123.862 11.269 10,0 

 

 
Πίνακασ Π.4.12α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, 
Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου 

 

Άνδρεσ 2000 2009 

Απόλυτη 
μεταβολ

ή  

% 
μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, ανώτερα 
διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη του 
δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 12.867 15.085 2.218 17,2 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 3.933 4.923 990 25,2 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 2.661 3.694 1.033 38,8 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 5.955 6.519 564 9,5 

(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών και 
πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ αγορϋσ 9.968 9.652 -316 -3,2 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 6.264 4.572 -1.692 -27,0 
(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ ςυναφό 
τεχνικϊ επαγγϋλματα 19.287 19.070 -217 -1,1 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 6.382 9.002 2.620 41,1 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 5.934 5.856 -78 -1,3 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 846 701 -145 -17,1 

ύνολο 74.097 
79.07

4 4.977 6,7 

 
 

Πίνακασ Π.4.12β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, 
Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου 
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Γυναίκεσ 2000 2009 

Απόλυτη 
μεταβολ

ή  

% 
μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 4.982 5.972 990 19,9 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 3.879 4.149 270 7,0 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 2.271 2.885 614 27,0 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 6.672 9.210 2.538 38,0 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 10.312 11.166 854 8,3 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 3.274 3.288 14 0,4 
(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 1.336 391 -945 -70,7 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 596 694 98 16,4 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 5.174 6.895 1.721 33,3 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 0 138 138 0,0 

ύνολο 38.496 
44.78

8 6.292 16,3 

 
 
Πίνακασ Π.4.13: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, Περιφϋρεια Κρότησ 

 

Κατηγορίεσ 2000 2009 
Απόλυτη 

μεταβολή  
% 

μεταβολή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 27.250 28.513 1.263 4,6 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 19.724 30.029 10.305 52,2 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και 
αςκοϑντεσ ςυναφό επαγγϋλματα 9.971 16.596 6.625 66,4 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 22.502 21.259 -1.243 -5,5 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό 
υπηρεςιών και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και 
υπαύθριεσ αγορϋσ 41.815 40.796 -1.019 -2,4 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 73.421 38.457 -34.964 -47,6 
(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 32.240 44.582 12.342 38,3 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και 
εξοπλιςμοϑ και ςυναρμολογητϋσ 
(μονταδϐροι) 12.757 14.519 1.762 13,8 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 15.502 18.267 2.765 17,8 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 1.571 2.090 519 33,0 

ύνολο 256.753 255.108 -1.645 -0,6 
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Πίνακασ Π.4.13α: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ ανδρών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, 
Περιφϋρεια Κρότησ 

 

Άνδρεσ 2000 2009 

Απόλυτη 
μεταβολ

ή  

% 
μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 20.571 18.990 -1.581 -7,7 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 9.786 15.190 5.404 55,2 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 4.914 8.403 3.489 71,0 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 10.807 8.328 -2.479 -22,9 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 19.118 15.613 -3.505 -18,3 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 39.547 22.447 -17.100 -43,2 
(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 
ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 30.006 41.324 11.318 37,7 
(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ 
και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 12.126 13.561 1.435 11,8 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 7.363 7.841 478 6,5 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 1.571 1.910 339 21,6 

ύνολο 155.809 
153.60

7 -2.202 -1,4 

 
 
Πίνακασ Π.4.13β: Μεταβολϋσ απαςχϐληςησ γυναικών κατϊ επαγγελματικό κατηγορύα, 
Περιφϋρεια Κρότησ 

 

Γυναίκεσ 2000 2009 
Απόλυτη 

μεταβολή  

% 
μεταβολ

ή 
(1) Μϋλη των βουλευϐμενων ςωμϊτων, 
ανώτερα διοικητικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα 6.679 9.523 2.844 42,6 

(2) Πρϐςωπα που αςκοϑν επιςτημονικϊ, 
καλλιτεχνικϊ και ςυναφό επαγγϋλματα 9.938 14.839 4.901 49,3 
(3) Σεχνολϐγοι, τεχνικού βοηθού και 
αςκοϑντεσ ςυναφό επαγγϋλματα 5.057 8.193 3.136 62,0 
(4) Τπϊλληλοι γραφεύου και αςκοϑντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 11.695 12.931 1.236 10,6 
(5) Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών 
και πωλητϋσ ςε καταςτόματα και υπαύθριεσ 
αγορϋσ 22.697 25.183 2.486 11,0 
(6) Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, 
δαςοκϐμοι και αλιεύσ 33.874 16.010 -17.864 -52,7 

(7) Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ 2.234 3.258 1.024 45,8 
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ςυναφό τεχνικϊ επαγγϋλματα 

(8) Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και 
εξοπλιςμοϑ και ςυναρμολογητϋσ 
(μονταδϐροι) 631 958 327 51,8 
(9) Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρώνακτεσ και 
μικροεπαγγελματύεσ 8.139 10.426 2.287 28,1 

Πρϐςωπα μη δυνϊμενα να καταταγοϑν 0 180 180 0,0 

ύνολο 100.944 
101.50

1 557 0,6 
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